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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Kopi merupakan salah satu minuman populer di dunia. Minuman kopi 

diproses dari bahan baku biji kopi. Biji tanpa proses penyangraian dari tanaman 

Coffea spp. disebut dengan biji kopi (BSN, 2008). Hingga saat ini, minuman kopi 

telah menjadi rutinitas dan merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Minuman kopi dapat dikonsumsi baik di pagi hari sebagai pembangkit semangat 

dan malam hari sebagai pencegah kantuk (Fajriana dan Fajriati, 2018). Pada 

umumnya, minuman kopi dapat disebut juga dengan minuman energi yang 

memiliki manfaat sebagai stimulan dan mengurangi lelah (Alsunni, 2015). Selain 

berfungsi sebagai stimulan, kopi juga memiliki aroma yang unik dan kandungan 

antioksidan (CGA). Namun, kandungan senyawa kafein pada kopi memiliki 

dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Konsumsi kafein yang berlebihan dapat 

menyebabkan hipertensi, takikardi (peningkatan detak jantung), dan kecemasan 

(Bae, 2014).  

Penghindaran terhadap dampak negatif tersebut dapat dilakukan melalui 

alternatif yaitu dengan mengonsumsi decaffeinated coffee. Decaffeinated coffee 

merupakan kopi dengan 97% kandungan kafein yang telah diekstraksi sehingga 

kandungan kafein pada minuman tersebut lebih rendah (1-5 mg/150 mL) 

dibandingkan kopi pada umumnya (60-180 mg/150 mL). Namun, decaffeinated 

coffee memiliki rasa, aroma, dan body yang lebih kurang, sehingga mayoritas orang 

lebih memilih kopi tanpa proses dekafeinasi (Caballero et al., 2016).  
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Substitusi kopi merupakan produk tanpa kandungan kafein yang digunakan 

untuk menggantikan minuman kopi tanpa mengurangi rasa kopi pada umumnya 

�*DMLü�et al., 2017). Salah satu contoh substitusi kopi adalah pemanfaatan bubuk 

biji salak (Salacca zalacca) sebagai alternatif bubuk kopi (Lestari et al., 2017). 

Proses penyangraian yang dilakukan pada substitusi kopi penting untuk 

diperhatikan untuk menghasilkan karakteristik aroma dan flavor yang serupa 

dengan kopi (Caballero et al., 2016). 

Durian (king of fruits) merupakan buah tropis yang memiliki flavor dan bau 

yang lebih dominan dibandingkan buah lainnya. Dalam 1 buah durian, terdapat      

70% bagian buah yang tidak dapat dikonsumsi termasuk bijinya (20-25%). 

Kandungan karbohidrat (43,6 g), protein (2,6 g) dan lemak (0,4 g) dalam 100 g biji 

durian, memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku untuk 

pengembangan produk pangan (Amid et al., 2012). Pada penelitian sebelumnya, 

telah ditemukan bahwa biji durian yang mengalami proses penyangraian pada suhu 

dan waktu tertentu, dapat menghasilkan flavor dan aroma yang serupa dengan kopi 

komersial, sehingga berpotensi untuk dijadikan produk olahan substitusi kopi. 

Lama waktu dan suhu penyangraian sangat mempengaruhi komponen flavor yang 

terbentuk. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan optimasi terhadap suhu 

dan lama waktu penyangraian dengan menggunakan teknik statistik, yaitu Response 

Surface Methodology (RSM), serta dilakukannya penentuan profil flavor dari 

produk substitusi kopi dengan menggunakan Quantitative Descriptive Analysis 

(Youn dan Chung, 2012). 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Aroma dan flavor pada kopi terbentuk akibat reaksi maillard, denaturasi 

protein dan reaksi pirolisis saat proses penyangraian. Pada penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, didapatkan beberapa perlakuan suhu dan waktu 

penyangraian yang terbaik pada biji durian, dimana dapat menghasilkan flavor yang 

serupa dengan flavor kopi komersial. Namun, rentang waktu yang didapatkan untuk 

penyangraian belum optimum. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada 

optimasi terhadap suhu dan waktu penyangraian untuk mendapatkan produk 

substitusi kopi dengan flavor dan aroma yang serupa dengan kopi Robusta dan 

Arabica. Selain itu, produk substitusi kopi tersebut akan diuji kandungan kafein dan 

dianalisa profil flavornya.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan biji durian 

(Durio zibethinus L.) sebagai substitusi kopi bubuk. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini terdiri dari: 

1. Melakukan optimasi pada suhu dan waktu sangrai biji durian, sehingga 

dapat menghasilkan produk substitusi kopi dengan rasa yang paling 

menyerupai kopi asli.  

2. Menentukan profil flavor pada produk substitusi kopi dari biji durian. 

3. Mengetahui kandungan kafein pada produk substitusi kopi dari biji durian. 
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