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ABSTRAK 

Kopi arabika (Coffea arabica)  merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Biji kopi yang dihasilkan 

berwarna hijau hingga merah gelap. Kopi ini berasal dari Etiopia dan sekarang telah dibudidayakan di berbagai belahan 

dunia, mulai dari Amerika Latin, Afrika Tengah, Afrika Timur, India dan Indonesia. Secara umum,kopi ini dapat tumbuh  

di daerah dengan ketinggian 700-1.700 m dpl, suhu tumbuh optimalnya adalah 16-20
0
C. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perubahan dimensi biji kopi selama proses pengeringan akibat adanya perubahan kadar air untuk dijadikan 

sebagai bahan informasi bagi petani kopi dan industri pengolahan biji kopi serta desain mesin pascapanen kopi. Penelitian ini 

menggunakan biji kopi yang diperoleh dari desa Kalimbua, kecamatan Baroko, kabupaten Enrekang. Parameter yang diamati 

adalah perubahan panjang, lebar dan tebal yang digunakan untuk menghitung diameter geometri, berat biji kopi dan kadar air. 

Pengeringan dilakukan dengan menggunakan alat pengering tray dryer dengan variasi suhu (50
0
C dan 60

0
C) dan kecepatan 

udara 1,0 m/s. Pengukuran dimensi dan berat dilakukan pada 0 jam sampai dengan 12 jam. Penelitian menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan dimensi (panjang, lebar dan tebal) biji kopi arabika sejalan dengan bertambahnya waktu pengeringan dan 

penurunan kadar air bahan. Pola penurunan dimensi ini seiring dengan lama pengeringan dan perubahan kadar air mengikuti 

pola logarithmic dengan nilai R
2
 lebih besar dari 0,90. Pola penurunan diameter geometri pada saat kadar air basis kering 

menurun mengikuti pola logarithmic. 

 

 

Kata Kunci: kopi arabika, pengeringan, dimensi 

I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kopi merupakan salah satu minuman paling 

populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai 

kalangan masyarakat. Kopi juga merupakan salah satu 

komoditas andalan perkebunan penghasil devisa 

ekspor, sumber pendapatan petani, penghasil bahan 

baku industri, serta penciptaan lapangan kerja dan 

pengembangan wilayah. Produktivitas kopi di 

Indonesia cukup tinggi sebesar 792 kg biji kering  

per hektar per tahun, membuat Indonesia menduduki 

posisi keempat di dunia dalam hal produksinya.  

Kadar air awal kopi putih sekitar 50-55% 

sehingga memberikan peluang yang besar untuk  

cepat membusuk akibat adanya pertumbuhan 

mikroorganisme. Oleh karena itu, pengeringan dapat 

mengurangi kadar air dalam biji. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan 

kadar air terhadap perubahan dimensi biji kopi selama 

proses pengeringan. 

1.2 Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perubahan dimensi biji kopi selama proses 

pengeringan akibat adanya perubahan kadar air. 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk dijadikan 

bahan informasi bagi petani kopi dan industri 

pengolahan biji kopi serta desain mesin pascapanen 

kopi. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Kopi 

Kopi (Coffea sp.) adalah spesies tanaman 

berbentuk pohon. Tanaman ini tumbuh tegak, 

bercabang dan bila dibiarkan akan mencapai tinggi  

12 meter. Tanaman ini memiliki beberapa jenis 

cabang yaitu cabang reproduksi, cabang primer dan 

cabang sekunder, cabang kipas, cabang perut,cabang 

balik dan cabang air. Kopi merupakan sumber kafein. 

Kafein dapat dibuat dari ekstark kopi, teh dan cokelat. 

Kafein berfungsi untuk merangsang aktivitas susunan 

saraf dan meningkatkan kerja jantung, sehingga jika 

dikonsumsi dalam jumlah berlebihan akan bersifat 

racun dengan menghambat mekanisme susunan saraf 

manusia (Mumin, 2006). 

 
Gambar 1. Pohon dan buah kopi arabika 

 



 2 
 

2.2 Kopi Arabika 

Kopi arabika (Coffea arabica)  merupakan  

tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Sebagian 

besar kopi yang ada dibuat dengan menggunakan  

biji kopi jenis ini. Kopi ini berasal dari Etiopia dan 

sekarang telah dibudidayakan di berbagai belahan 

dunia, mulai dari Amerika Latin, Afrika Tengah, 

Afrika Timur, India dan Indonesia. Secara umum, 

kopi ini tumbuh di negara-negara beriklim tropis atau 

subtropis. Biji kopi yang dihasilkan berwarna hijau 

hingga merah gelap (Clarke, 1987). 

Kopi arabika dapat tumbuh di daerah dengan 

ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut, 

suhu tumbuh optimalnya adalah 16-20
0
C, beriklim 

kering tiga bulan secara berturut turut. Tanaman ini 

dapat tumbuh sampai 3 meter bila kondisi 

lingkungannya baik, tingginya antara 7-12 meter. 

Percabangan sekundernya sangat aktif, panjang 

cabang primernya mencapai 123 cm, dan ruas 

cabangnya pendek-pendek. Batangnya berkayu keras, 

dan tegak serta berwarna putih. Daun tuanya berwarna 

hijau tua sementara daun muda berwarna berwarna 

coklat kemerahan (Anies, 2011). 

 

2.3 Sifat Fisik Kopi Arabika 

Menurut Ciptadi (1985), buah kopi tediri atas 

tiga bagian, yaitu : 

1. Lapisan kulit luar (excocarp) 

2. Lapisan daging (mesocarp) 

3. Lapisan kulit 'tanduk (endoscarp) 

Buah kopi terdiri dari beberapa bagian, yaitu 

lapisan kulit luar (excocarp), lapisan daging buah 

(mesocarp), lendir (mucilage), kulit ari (spermoderm), 

dan biji kopi (endoscarp). Lapisan kulit luar 

(excocarp) yaitu lapisan yang pada buah muda 

bewarna hijau dan berangsur-angsur berubah menjadi 

hijau kuning, kuning dan akhirnya merah pada buah 

kopi yang sudah masak. Daging buah akan berlendir 

dalam keadaan yang sudah masak dan rasanya agak 

manis. Kulit bagian dalam, yaitu endocarp, cukup 

keras dan kulit ini biasanya disebut kulit tanduk. Biji 

buah kopi terdiri atas dua bagian, yaitu kulit biji atau 

yang lebih dikenal dengan nama putih lembaga 

(endosperm) (Ciptadi, 1985). 

Pada permukaan biji di bagian yang datar, 

terdapat saluran yang arahnya memanjang dan dalam, 

merupakan celah lubang yang panjang, sepanjang 

ukuran biji. Sejajar dengan saluran itu, terdapat pula 

satu lubang yang berukuran sempit, dan merupakan 

satu kantong yang tertutup. Di sebelah bawah dari 

kantong itu terdapat lembaga (embryo) dengan 

sepasang daun yang tipis dan dasar akar. Kedua 

bagian ini berwarna putih. Buah kopi pada umumnya 

mengandung 2 butir biji, tetapi kadang-kadang 

mengandung hanya sebutir saja. Pada kemungkinan 

yang pertama biji-bijinya mempunyai bidang datar 

(perut biji) dan bidang cembung (punggung biji). Pada 

kemungkinan yang kedua biji kopi berbentuk bulat 

panjang (kopi jantan) (Ciptadi, 1985). 

Menurut Mudrig (2007), faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi ukuran biji kopi adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh jenis kopi 

Secara komersial dikenal 3 macam jenis 

kopi yaitu kopi arabika, robusta dan liberika. 

Diantara ketiga jenis kopi tersebut di atas, yang 

paling besar ukuran bijinya adalah kopi robusta, 

disusul arabika dan yang terkecil adalah liberika. 

Disamping dipengaruhi oleh jenis kopi, ukuran biji 

juga dipengaruhi oleh varietas ataupun klon dari 

jenis kopi tersebut, seperti varietas arabika yaitu 

varietas BLP, S 288 dan S 795. Varietas S 795 

mempunyai ukuran biji paling besar, sedangkan 

diantara ketiga klon robusta seperti SA 237,  

BP 358 dan BP 42, klon BP 42 memiliki ukuran 

biji paling besar. 

2. Pengaruh elevasi 

Elevasi berpengaruh terhadap ukuran biji 

kopi. Ukuran biji kopi dari tanaman yang berada  

di daerah tinggi rata-rata adalah lebih besar dari 

pada yang berasal dari daerah rendah. Sebagai 

contoh klon BP 234 yang di daerah rendah  

(di bawah 400 m dpl) mempunyai ukuran biji lebih 

kecil bila dibandingkan dengan yang ditanam di 

daerah tinggi. 

3. Pengaruh kondisi tanah dan iklim 

Pada kondisi tanah yang kurang subur, atau 

pemupukannya tidak cukup, akan menghasilkan 

kopi yang ukuran bijinya lebih kecil. Apabila 

dilakukan pemupukan yang lebih intensif maka 

ukuran biji tersebut pada umumnya akan menjadi 

lebih besar. Demikian pula pada daerah yang 

sering mengalami kekeringan, akan dihasilkan 

buah dan biji berukuran kecil-kecil. Apabila 

dibantu dengan irigasi dan pemupukan yang 

intensif, maka ukuran biji tersebut dapat 

ditingkatkan. 

2.4 Pascapanen Kopi 

Menurut Anies (2011), beberapa kegiatan 

pascapanen kopi adalah sebagai berikut : 

1. Fermentasi  

Oleh karena proses pengupasan kulit buah 

dilakukan secara mekanik, biasanya masih akan 

meninggalkan sejumlah daging buah residu seperti 

halnya getah lengket yang masih melekat pada 

lapisan tipis di sekeliling biji. Untuk mencegah 

kontaminasi, biji kopi harus melalui proses 

fermentasi terlebih dahulu di dalam tangki 

fermentasi besar. Waktu yang dibutuhkan untuk 
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menghilangkan getah adalah sekitar 24-36 jam. 

Proses fermentasi diakhiri bila biji kopi sudah 

terbebas dari lendir dan getah yang melekat. 

2. Pencucian 

Setelah melalui proses fermentasi, biji kopi 

kemudian diangkat dari tangki fermentasi dan 

dicuci di dalam tangki berisi air bersih atau 

menggunakan mesin pencucian khusus. Melalui 

proses ini, kadar air pada lapisan tipis yang 

menyelubungi biji kopi adalah sekitar 57%. 

3. Pengeringan 

Proses pengeringan pada metode basah 

kurang lebih sama dengan pengeringan pada 

metode kering, yakni bisa dilakukan dengan 

menghamparkan biji kopi di bawah sinar matahari 

atau menggunakan mesin pengering. Tujuannya 

pun sama, yakni untuk memperoleh biji kopi 

dengan kadar air maksimal 12,5%. 

 

2.5 Konsep pengeringan  

Kecepatan pengeringan maksimum dipengaruhi 

oleh percepatan pindah panas dan pindah massa 

selama proses pengeringan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecepatan pindah panas dan massa 

tersebut adalah sebagai berikut (Estiasih, 2009) : 

1. Luas permukaan 

Pada pengeringan umumnya, bahan pangan 

yang akan dikeringkan mengalami pengecilan 

ukuran, baik dengan cara diiris, dipotong, atau 

digiling. Proses pengecilan ukuran akan 

mempercepat proses pengeringan. Hal ini 

disebabkan pengecilan ukuran akan memperluas 

permukaan bahan, air lebih mudah berdifusi, dan 

menyebabkan penurunan jarak yang harus 

ditempuh oleh panas. 

2. Suhu 

Semakin besar perbedaan suhu antara 

medium pemanas dengan bahan pangan semakin 

cepat pindah panas ke bahan pangan dan semakin 

cepat pula penguapan air dari bahan pangan. 

Apabila udara merupakan medium pemanas, maka 

faktor kecapatan pergerakan udara harus 

diperhatikan. Pada proses pengeringan, air 

dikeluarkan dari bahan pangan dapat berupa uap 

air. Uap air tersebut harus segera dikeluarkan dari 

atmosfer di sekitar bahan pangan yang 

dikeringkan. Jika tidak segera keluar, udara  

di sekitar bahan pangan akan menjadi jenuh oleh 

uap air sehingga memperlambat penguapan air dari 

bahan pangan yang memperlambat proses 

pengeringan. 

Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak 

uap air yang dapat ditampung oleh udara tersebut 

sebelum terjadi kejenuhan. Faktor lain yang 

mempengaruhi kecepatan pengeringan adalah 

volume udara. 

3. Kecepatan pergerakan udara 

Semakin cepat pergerakan atau sirkulasi 

udara maka proses pengeringan akan semakin 

cepat. Prinsip ini menyebabkan beberapa proses 

pengeringan menggunakaan sirkulasi  udara atau 

udara yang bergerak seperti pengering kabinet, 

tunnel dryer, pengering semprot, dan lain-lain. 

4. Kelembaban udara 

Semakin kering udara (kelembaban 

semakin rendah) maka kecepatan pengeringan 

semakin tinggi. Kelembaban udara akan 

menentukan kadar air  akhir bahan pangan setelah 

dikeringkan. Proses penyerapan akan terhenti 

sampai kesetimbangan  kelembaban nisbi bahan 

pangan tercapai. Kesetimbangan nisbi bahan 

pangan adalah kelembaban pada suhu tertentu  

di mana tidak terjadi penguapan air dari bahan 

pangan ke udara dan tidak terjadi penyerapan uap 

air dari udara oleh bahan pangan. 

5. Tekanan atmosfer 

Pengeringan pada kondisi vakum 

menyebabkan pengeringan lebih  cepat atau suhu 

yang digunakan untuk suhu pengeringan dapat 

lebih rendah. Suhu rendah dan kecepatan 

pengeringan yang tinggi diperlukan untuk 

mengeringkan bahan pangan yang peka terhadap 

panas. 

6. Penguapan air 

Penguapan atau evaporasi merupakan 

penghilangan air dari bahan pangan yang 

dikeringkan sampai diperoleh produk kering yang 

stabil. Penguapan yang terjadi selama proses 

pengeringan tidak menghilangkan semua air yang 

terdapat dalam bahan pangan. 

7. Lama pengeringan 

Pengeringan dengan suhu tinggi dalam 

waktu yang pendek dapat lebih menekan 

kerusakan bahan pangan dibandingkan waktu 

pengeringan yang lebih lama dan suhu lebih 

pendek. 

2.6 Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu sifat fisik  

dari bahan yang menunjukan banyaknya air yang 

terkandung di dalam bahan. Kadar air biasanya 

dinyatakan dengan persentase berat air terhadap  

bahan basah atau dalam gram air untuk setiap  

100 gram bahan yang disebut dengan kadar air basis 

basah (bb). Berat bahan kering atau padatan adalah  

berat bahan setelah mengalami pemanasan beberapa  

waktu tertentu sehingga beratnya tetap atau  

konstan (Safrizal, 2010). 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi  

proses pengeringan adalah kadar air, pengeringan 

bertujuan untuk mengurangi kadar air bahan untuk 

menghambat perkembangan organisme pembusuk. 

Kadar air suatu bahan berpengaruh terhadap 

banyaknya air yang diuapkan dan lamanya proses 

pengeringan (Taib et al. 1988).  

2.7 Alat Pengering Rak 

Tray dryer merupakan model pengering yang 

menggunakan sistem pengering konveksi.Sistem 

pengering konveksi ini menggunakan aliran udara 

panas untuk mengeringkan produk. Proses 

pengeringan terjadi saat aliran udara panas ini 

bersinggungan langsung dengan permukaan produk 

yang akan dikeringkan (Mahadi, 2007). 

Prinsip kerja alat pengering tipe rak adalah 

udara pengering dari ruang pemanas dengan bantuan 

kipas akan bergerak menuju dasar rak dan melalui 

lubang-lubang yang terdapat pada dasar rak tersebut 

akan mengalir melewati bahan yang dikeringkan  

dan melepaskan sebagian panasnya sehingga terjadi 

proses penguapan air dari bahan. Dengan demikian, 

semakin ke bagian atas rak suhu udara pengering 

semakin turun. Penurunan suhu ini harus diatur 

sedemikian rupa agar pada saat mencapai bagian atas 

bahan yang dikeringkan, udara pengering masih 

mempunyai suhu yang memungkinkan terjadinya 

penguapan air (Harrys, 2010). 

III.  METODOLOGIPENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Desember 2013 sampai bulan Januari 2014 bertempat 

di Laboratorium Processing Program Studi 

Keteknikan Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, 

Universitas Hasanuddin, Makassar. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah timbangan digital, oven, tray dryer model  

EH-TD-300 Eunha Fluid Science dan jangka sorong. 

Bahan yang digunakan adalah kopi arabika 

yang dipanen sebanyak 4 kg yang diperoleh dari desa 

Kalimbua, kecamatan Baroko , kabupaten Enrekang.  

3.3 Parameter Penelitian 

Parameter perlakuan dalam penelitian ini 

mencakup dua level perubahan suhu alat pengering 

yaitu 50
o
C dan 60

o
C. Sedangkan parameter 

pengamatan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Dimensi biji kopi (panjang, lebar, tebal). Dimensi 

ini digunakan untuk menghitung diameter 

geometri mengikuti formula berikut ini. 
 

D=  𝑝 𝑥 𝑙 𝑥 𝑡3
......................................................(1) 

 

Keterangan : 

D = Diameter geometri (mm) 

 p = Panjang (mm) 

  l = Lebar (mm) 

             t = Tebal (mm) 

b. Berat biji kopi 

c. Kadar Air meliputi kadar air basis kering 

(KAbk,%). Kadar air ditentukan dengan 

menghitung berat bahan dan berat air yang 

menguap selama pengeringan. 

 

m = 
𝐴−𝐵

𝐵
  x 100% ……………………………….(2) 

 

Keterangan : 

m = kadar air basis kering (%) 

A = berat awal (g) 

B = berat akhir (g) 
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3.4 Prosedur Penelitian 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Berat dan Kadar Air 

Hasil pengamatan terhadap berat biji kopi 

arabika dan kadar air yang diperoleh pada suhu 50
0
C 

dan 60
0
C disajikan pada Tabel 1 dan 2 berikut : 

Tabel 1.  Rata-rata berat dan kadar air per biji kopi 

arabika pada suhu 50⁰C berdasarkan lama 

pengeringan  

Lama 

pengeringan 

(jam) 

Berat biji 

kopi (g) 

KA BK 

(%) 

0 0.461 90 

1 0.427 76 

2 0.398 64 

3 0.383 58 

4 0.364 50 

5 0.341 41 

6 0.325 34 

7 0.308 27 

8 0.301 24 

9 0.290 20 

10 0.283 17 

11 0.276 14 

12 0.275 14 

   Sumber : Data primer setelah diolah, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tidak 

Mulai 
 

Pengupasan kulit dan daging buah kopi hingga tersisa biji 

kopi dan kulit tanduk yang masih berlendir 

Pengisian ke dalam wadah, semi fermentasi selama  

24 jam 

Pencucian biji kopi hingga bersih 

Penyiapan sampel biji yang tidak rusak sebanyak 60 biji 

Pengeringan dengan tray dryer, suhu 50°C (30 biji) dan 

60°C (30 biji) dengan kecepatan udara 1,0 m/s 

Pengukuran dimensi dan berat per biji sebelum 

dikeringkan  

Pengukuran dimensi dan berat per biji setiap jam 

 

Bahan disimpan dalam desikator setiap hari setelah 

dilakukan pengeringan dan pengukuran  

Kadar air konstan  

Bahan dimasukkan dalam oven selama 72 jam pada suhu 

105oC untuk menentukan berat akhir bahan 

Selesai 

 

Pemanenan buah kopi arabika sebanyak 4 kg 

ya 
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Tabel 2.  Rata-rata berat dan kadar air per biji kopi 

arabika pada suhu 60⁰C berdasarkan lama 

pengeringan 

Lama 

pengeringan 

(jam) 

Berat biji 

kopi (g) 

KA BK  

(%) 

0 0.472 85 

1 0.429 68 

2 0.387 52 

3 0.354 39 

4 0.328 28 

5 0.313 23 

6 0.291 14 

7 0.286 12 

8 0.279 9 

9 0.268 5 

10 *) 0.278 8 

11 *) 0.274 7 

12 *) 0.271 6 

   Sumber : Data primer setelah diolah, 2014 
*)Catatan:  Pengeringan setelah jam ke-9 dihentikan selama 

sekitar 3 hari karena cuaca sedang hujan deras 

yang dikhawatirkan akan mengganggu laju 

pengeringan. Namun demikian, biji kopi 

nampaknya tetap menyerap uap air selama 

penyimpanan di dalam desikator sehingga berat 

sampel pada pengukuran jam ke-10 meningkat. 

Tabel 1 dan 2 di atas menunjukkan penurunan 

berat dan kadar air biji kopi arabika pada  

masing-masing pengeringan suhu 50⁰C dan suhu 60⁰C 

seiring dengan lama waktu pengeringan. Perubahan 

berat biji dipengaruhi oleh lama pengeringan yaitu 

semakin lama pengeringan maka semakin kecil berat 

biji kopi. Penurunan berat pada suhu 50⁰C dapat 

dilihat pada berat awal biji kopi arabika adalah  

0.461 gram pada waktu pengeringan 0 jam dan berat 

akhirnya 0.275 gram pada waktu pengeringan 12 jam. 

Perubahan kadar air biji kopi dipengaruhi lama 

pengeringan yaitu semakin lama pengeringan maka 
semakin kecil kadar air biji kopi. Kadar air basis 

kering awal biji kopi pada suhu 50
0
C adalah 90% dan 

kadar air basis kering akhirnya sebesar 14%. 

Sedangkan untuk pengeringan dengan suhu 60⁰C, 

penurunan berat tersebut dapat dilihat pada berat awal 

biji kopi sebesar 0.472 gram dengan kadar air basis 

kering awal adalah 85% dan berat akhirnya  

0.271 gram dengan kadar air basis kering akhirnya 

sebesar 6% basis kering.  

4.2 Hubungan Berat, Lama pengeringan dan Kadar 

Air 

Hasil pengamatan terhadap berat biji kopi 

arabika, lama pengeringan dan kadar air yang 

diperoleh selama pengeringan disajikan pada Gambar 

3 dan 4 berikut : 

 
Gambar 3:  Grafik hubungan antara berat biji kopi  

arabika dengan lama pengeringan  

 

 
Gambar 4:  Grafik hubungan antara kadar air basis 

kering biji kopi arabika dengan lama 

pengeringan  

Gambar 3 menunjukkan grafik hubungan 

antara berat biji kopi arabika dengan lama 

pengeringan. Dari hasil pengamatan yang telah 

dilakukan, berat biji kopi selama proses pengeringan 

mengalami penurunan. Perubahan berat biji 

dipengaruhi oleh lama pengeringan yaitu semakin 

lama pengeringan maka semakin kecil berat biji kopi. 

Penurunan berat dapat dilihat pada rata-rata berat awal 

biji kopi sebesar 0.467 gram pada saat 0 jam dan  

rata-rata berat akhirnya sebesar 0.273 gram pada saat 

12 jam. 

Dari Gambar 4 dapat dilihat grafik hubungan 

antara kadar air basis kering biji kopi arabika dengan 

lama pengeringan. Kadar air basis kering selama 

proses pengeringan mengalami penurunan. Perubahan 
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kadar air biji kopi dipengaruhi oleh lama pengeringan 

yaitu semakin lama pengeringan maka semakin kecil 

kadar air biji kopi. Penurunan kadar air biji kopi dapat 

dilihat pada rata-rata kadar air basis kering awal biji 

kopi sebesar 88% dan rata-rata kadar air basis kering 

akhirnya sebesar 10%. 

4.3 Hubungan Panjang, Lama pengeringan dan Kadar 

Air 

Hasil pengamatan terhadap panjang biji kopi 

arabika, lama pengeringan dan kadar air yang 

diperoleh selama pengeringan disajikan pada Gambar 

5 dan 6 berikut : 

 
Gambar 5: Grafik hubungan antara panjang biji kopi 

arabika dengan lama pengeringan 

 

 
Gambar 6: Grafik hubungan antara panjang biji kopi 

arabika dengan kadar air basis kering  

Dari Gambar 5 di atas menunjukkan grafik 

hubungan antara panjang biji kopi arabika dengan 

lama pengeringan. Dari hasil pengamatan yang telah 

dilakukan, panjang biji kopi selama proses 
pengeringan juga mengalami penurunan. Perubahan 

panjang dipengaruhi oleh lama pengeringan yaitu 

semakin lama pengeringan maka semakin kecil 

panjang biji kopi, mengikuti pola logarithmic. 

Penurunan panjang dapat dilihat pada rata-rata 

panjang awal biji kopi sebesar 13.98 mm pada saat  

0 jam dan rata-rata panjang akhirnya sebesar  

12.47 mm pada saat 12 jam. 
Gambar 6 dapat dilihat grafik hubungan antara 

panjang biji kopi arabika dengan kadar air basis kering 

(KAbk). Perubahan kadar air dipengaruhi oleh panjang 

biji kopi yaitu semakin tinggi kadar air maka semakin 

besar pula panjang biji. Hal ini terlihat pada rata-rata 

panjang awal biji kopi sebesar 13.98 mm dengan  

rata-rata kadar air basis kering awal sebesar 88%, 

untuk rata-rata panjang akhir diperoleh nilai sebesar 

12.47 mm dengan rata-rata kadar air basis kering 

akhirnya sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena 

selama proses pengeringan kadar air dalam bahan 

mengalami penguapan sehingga bahan menyusut 

menyebabkan panjang biji kopi mengalami penurunan 

seiring dengan penurunan kadar air bahan. 

4.4 Hubungan Lebar, Lama pengeringan dan Kadar 

Air 

Hasil pengamatan terhadap lebar biji kopi 

arabika, lama pengeringan dan kadar air yang 

diperoleh selama pengeringan disajikan pada Gambar 

7 dan 8 berikut : 

 
 Gambar 7:  Grafik hubungan antara lebar biji kopi 

arabika dengan lama pengeringan 
 

 
 Gambar 8:  Grafik hubungan antara lebar biji kopi 

arabika dengan kadar air basis kering  
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Gambar 7 di atas menunjukkan grafik 

hubungan antara lebar biji kopi arabika dengan lama 

pengeringan. Lebar biji kopi selama proses 

pengeringan juga mengalami penurunan. Perubahan 

lebar dipengaruhi oleh lama pengeringan yaitu 

semakin lama pengeringan maka semakin kecil lebar 

biji kopi, mengikuti pola logarithmic. Penurunan lebar 

dapat dilihat pada rata-rata lebar awal biji kopi sebesar 

8.73 mm pada saat 0 jam dan rata-rata lebar akhirnya 

sebesar 7.74 mm pada saat 12 jam. 

Pada Gambar 8 menunjukkan grafik hubungan 

antara kadar air dan lebar biji kopi arabika. Kadar air 

dan lebar biji kopi saling berkaitan. Semakin tinggi 

nilai kadar air maka semakin besar pula lebar biji. Hal 

ini terlihat pada rata-rata lebar awal biji kopi sebesar 

8.73 mm dengan rata-rata kadar air basis kering awal 

sebesar 88%, untuk rata-rata lebar akhirnya diperoleh 

nilai sebesar 7.74 mm dengan rata-rata kadar air basis 

kering akhirnya sebesar 10%. Hal ini disebabkan 

karena selama proses pengeringan kadar air dalam 

bahan mengalami penguapan sehingga bahan 

menyusut menyebabkan lebar biji kopi mengalami 

penurunan seiring dengan penurunan kadar air bahan. 

4.5 Hubungan Tebal, Lama pengeringan dan Kadar 

Air 

Hasil pengamatan terhadap tebal biji kopi 

arabika, lama pengeringan dan kadar air yang 

diperoleh selama pengeringan disajikan pada Gambar 

9 dan 10 berikut : 

 

 

Gambar 9:  Grafik hubungan antara tebal biji kopi 

arabika dengan lama pengeringan 

 

 

 

 

 
Gambar 10: Grafik hubungan antara tebal biji kopi 

arabika dengan kadar air basis kering 

Gambar 9 di atas menunjukkan grafik 

hubungan antara tebal biji kopi dengan lama 

pengeringan. Tebal biji kopi selama proses 

pengeringan mengalami penurunan. Perubahan tebal 

dipengaruhi oleh lama pengeringan yaitu semakin 

lama pengeringan maka semakin kecil tebal biji kopi, 

mengikuti pola logarithmic. Penurunan tebal dapat 

dilihat pada rata-rata tebal awal biji kopi sebesar  

5.30 mm pada saat 0 jam dan rata-rata tebal akhirnya 

sebesar 4.33 mm pada saat 12 jam. 

Dari Gambar 10 menunjukkan pengaruh kadar 

air terhadap perubahan tebal biji kopi arabika. 

Semakin tinggi nilai kadar air maka semakin besar 

pula tebal biji kopi. Hal ini terlihat jelas pada rata-rata 

tebal awal biji kopi sebesar 5.30 mm dengan rata-rata 

kadar air basis kering awal sebesar 88%, untuk  

rata-rata tebal akhirnya diperoleh nilai sebesar  

4.33 mm dengan rata-rata kadar air basis kering 

akhirnya sebesar 10%. 

4.6 Hubungan Diameter Geometri dengan Kadar Air 

Hasil pengamatan terhadap diameter geometri 

biji kopi arabika dengan kadar air yang diperoleh 

selama pengeringan disajikan pada Gambar 11  

berikut : 

 
 Gambar 11: Grafik hubungan antara diameter 

geometri dengan kadar air basis kering 
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Gambar 11 menunjukkan bahwa grafik 

hubungan antara diameter geometri dengan kadar air 

basis kering mengikuti pola logarithmic dengan nilai 

R
2
 sebesar 0.992. Rata-rata diameter geometri awal 

biji kopi sebesar 8.64 mm pada saat rata-rata kadar air 

basis kering awal sebesar 88%, sedangkan rata-rata 

diameter geometri akhirnya diperoleh sebesar 7.48 

mm pada saat rata-rata kadar air basis kering 

mencapai sekitar 10%. 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Terjadi penurunan dimensi (panjang, lebar, tebal) 

biji kopi arabika sejalan dengan bertambahnya 

waktu pengeringan dan penurunan kadar air bahan.  

2. Pola penurunan dimensi ini seiring dengan lama 

pengeringan dan perubahan kadar air mengikuti 

pola logarithmic dengan nilai R
2
 lebih besar dari 

0.90. 

3. Pola penurunan diameter geometri pada saat kadar 

air basis kering menurun mengikuti pola 

logarithmic. 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, pengukuran 

dimensi biji kopi mencakup beberapa posisi sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan perhitungan volume 

biji kopi secara detail dan akurat. 
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