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I. Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

 
Toraja terkenal sebagai salah daerah destinasi wisata di 

Indonesia. Selain menawarkan wisata alam dan budaya, daerah ini 

juga menawarkan wisata kulinernya. Salah satu yang paling digemari 

dan terkenal dari Toraja adalah kopi. Kopi Toraja merupakan jenis 

arabika, jenis kopi yang tumbuh pada ketinggian > 600 meter di atas 

permukaan laut, biji kopi berwarna kecoklatan setelah melalui proses 

sangrai. Keadaan geografis dan tekstur tanah yang mendukung, 

menyebabkan kopi tumbuh subur di Toraja. Kopi Toraja tidak hanya 

dipasarkan di dalam negeri, tetapi telah merambah ke manca negara. 

Namun sayang sekali kopi Toraja sendiri dikelolah oleh perusahaan 

dari luar negeri yaitu perusahaan dari Jepang, sehingga masyarakat 

Toraja belum terlalu menikmati  hasil dari penjualan kopi. Selama ini 

masyarakat Toraja hanya mengenal penyajian kopi biasa, yaitu kopi 

pahit, kopi susu dan kopi hitam yang nilai jualnya masih cukup 

rendah dan belum terlalu banyak inovasinya, sehingga tidak 

dipertanyakan, petani kopi yang merugi tiap tahunnya 

mengalihfungsikan perkebunan kopi menjadi kebun sayuran. Padahal 

masyarakat Toraja sebagian besar penikmat kopi. Hampir tidak ada 

kegiatan masyarakat yang tidak menyajikan kopi di dalam 

pelaksanaannya.  

Kopi Toraja mengandung kadar kafein cukup tinggi dan kadar 

asam yang tergolong rendah, mendapat apresiasi tersendiri dari para 

penikmat kopi. Kafein merupakan senyawa alkaloid xantin berbentuk 

kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai obat perangsang 

psikoaktif dan diuretik ringan (Suriani, 1997). Beberapa penelitian 

telah membuktikan manfaat kafein yang baik jika dikonsumsi dalam 

dosis yang telah ditentukan. Kafein apabila dikonsumsi secara 

berlebihan dapat mengakibatkan kecanduan atau tergantung terhadap 

kafein, sehingga tidak jarang banyak orang yang merasa pusing 

apabila tidak meminum kopi dalam sehari. Dosis yang dianjurkan dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah tidak lebih dari 100 
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mg/hari (Fitri, 2008). Dilihat dari jenis kopinya, kandungan kafein di 

dalam kopi jenis arabika tergolong lebih sedikit yaitu 0,8-1,5% 

dibandingkan dengan kopi jenis robusta  yaitu 1,6-2,5%. Dari semua 

jenis minuman, kopi memiliki kandungan kafein yang paling tinggi, 

akan tetapi kafein juga terdapat di dalam teh dan cokelat (Winarno, 

1981). Kopi jenis arabika dipilih dalam penelitian ini karena kadar 

kafein dan tingkat keasaman yang rendah sedangkan kadar 

antioksidan yakni senyawa polifenol yang terkandung lebih tinggi 

dibandingkan kopi jenis lain (Anonim
5
, 2011). 

Efek lain dari kafein dapat meningkatkan denyut jantung dan 

berisiko terhadap penumpukan kolesterol, menyebabkan kecacatan 

pada anak yang dilahirkan (Hoeger et al., 2002). Walaupun kopi 

memberikan efek ketergantungan jika dikonsumsi dalam jumlah yang 

berlebihan, menurut beberapa penelitian, kafein yang terkandung 

dalam kopi justru memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi dengan 

benar.  Beberapa efek yang baik diantaranya adalah sebagai stimulasi 

sel syaraf pusat, otot jantung dan meningkatkan diuresis (Anonim
1
, 

2002). Oleh sebab itu diharapkan dengan melakukan proses 

fermentasi pada kopi Toraja dapat menurunkan kadar kafein serta 

menghasilkan hasil fermentasi yang  bermanfaat bagi tubuh. 

Selama ini, jika hanya dikenal kombucha yang menggunakan 

teh sebagai media, maka kopi kombucha bisa merupakan inovasi baru 

untuk penyajian kopi Toraja. Selain mendapatkan manfaat dari kopi, 

hasil fermentasi jamur kombu juga bisa memberikan manfaat lain 

yang tentunya akan menambah nilai jual kopi Toraja. Selain itu 

adanya cita rasa baru diharapkan bisa menambah peminat kopi Toraja 

di kalangan masyarakat Toraja sendiri. Kopi Toraja dipilih dalam 

penelitian ini karena kopi Toraja memiliki cita rasa dan karakter 

khusus yang tidak akan didapatkan pada jenis kopi lain di Indonesia. 

Salah satu yang membedakan kopi Toraja dari kopi lainnya adalah 

kandungan asam karboksilatnya tergolong rendah hanya berkisar 

1,4% (kadar asam karboksilat pada biji kopi arabika rata-rata 1,7%, 

sedangkan robusta 1,6%), kadar kafein yang tinggi sehingga bersifat 

light, atau dengan kata lain bisa menghilangkan dan menunda rasa 

kantuk, serta rasa kopi yang earthy. Seperti pada jenis kopi arabika 

lainnya, kopi Toraja pun memiliki rasa pahit, tapi rasa pahit itu tidak 
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berlangsung lama, hanya saat kopi berada di dalam mulut saja dan 

akan langsung hilang sesaat setelah kopi ditelan (Anonim
2
, 2015). 

Inovasi baru dalam penyajian kopi Toraja, bahkan manfaat yang lebih 

banyak dalam inovasinya diharapkan bisa mendongkrak nilai jual 

kopi Toraja yang saat ini dihargai sangat murah bahkan sampai Rp. 

13.500/liter (Anonim
6
, 2016). 

Selama ini kombu  dikenal sebagai jamur, namum sebetulnya 

kombu adalah simbiosis dari koloni bakteri dan yeast. Kultur kombu 

merupakan kerjasama simbiotik dari ragi dan bakteri yaitu 

Acetobacter xylinum dan yeast yaitu Saccharomyces cereviseae, 

Saccharomyces ludwigii, Saccharomyces bisporus, 

Zygosaccharomyces sp dan beberapa jenis kapang (Torolupsis sp) 

(Malbasa, dkk., 2008). Proses terbentuknya simbiosis antara jamur 

dan bakteri ini dimulai dari proses fementasi anaerob, yang 

menghasilkan enzim pengurai glukosa menjadi alkohol (etanol) dan 

gas CO2. Senyawa asam karbonat terbentuk setelah hasil fermentasi 

beraksi dengan air. Proses fermentasi tidak akan berjalan apabila 

terdapat banyak oksigen di lingkungan. Ragi akan memulai 

aktivitasnya dengan memfermentasi sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa dengan hasil metabolit samping alkohol dan karbon dioksida. 

Lama proses fermentasi sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 

seperti kelembapan, pencahayaan, suhu, ketersediaan substrat. 

Biasanya proses fermentasi akan berlangsung selama 7-12 hari 

(Aditiwa dan Kusnandi, 2003).  Bibit kombu yang setelah melakukan 

beberapa kali proses fermentasi akan berubah warna menjadi 

kecoklatan serta mengapung pada permukaan cairan. Jamur kombu 

yang telah tua dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk memulai 

proses fermentasi pada cairan yang baru. Jamur kombu yang sudah 

tidak bisa dimanfaatkan atau yang sudah mati akan berwarna coklat 

pekat hingga kehitaman (Suprapti,2003). 
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1.2. Tujuan 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kemampuan 

kopi Toraja sebagai media fermentasi jamur kombu, serta 

pengenceran kopi yang paling disukai oleh responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


