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SNI Biji kopi
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Latar belakang penyusunan SNI Biji kopi

perkembangan pasar global

Resolusi ICO 407

(larangan perdagangan kopi 
mutu rendah per tanggal 

1 Okt 2002)

peningkatan mutu kopi

Indonesia melalui 
penerapan standar mutu



SNI 01-2907:2008, Biji kopi

Disusun oleh Komite Teknis 65-03 Pertanian

Merupakan revisi dari SNI 01-2907:1999, Biji kopi

Pelaksanaan rapat konsensus RSNI di Jakarta, 15 September 2004

Tahapan Jajak Pendapat RSNI tanggal 21 Juni 2007 sampai

dengan 21 Agustus 2007
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Ruang lingkup SNI 

penggolongan dan 
persyaratan mutu

cara pengujian

penandaan

pengemasan
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Menetapkan

biji kopi jenis robusta dan arabika

SNI 19-0428-1998, 

Petunjuk pengambilan 

contoh padatan



Berdasarkan jenis kopi
• Robusta
• Arabika

Berdasarkan cara pengolahannya
• Pengolahan kering
• Pengolahan basah

Berdasarkan nilai cacatnya
• Enam tingkat mutu
• Khusus kopi robusta mutu 4 terbagi dalam sub tingkat mutu 4a dan 4b

Berdasarkan ukurannya
• Penggolongan ukuran untuk kopi robusta (Pengolahan kering : besar dan 

kecil; Pengolahan basah : besar, sedang, dan kecil)
• Penggolongan ukuran untuk kopi arabika : besar, sedang, dan kecil

Berdasarkan jumlah keping biji
• Peaberry
• Polyembrioni
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Penggolongan kopi 
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Syarat mutu Biji kopi 

Syarat mutu umum
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Syarat mutu Biji kopi 

Syarat mutu khusus
 Berdasarkan ukuran biji
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Syarat mutu Biji kopi 
Syarat mutu khusus
 Berdasarkan ukuran biji
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Syarat mutu Biji kopi 
Syarat mutu khusus
 Berdasarkan jumlah keping biji
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Syarat mutu Biji kopi 
Syarat mutu khusus
 Berdasarkan sistem nilai cacat
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Syarat mutu Biji kopi 
Syarat mutu khusus
 Berdasarkan sistem nilai cacat (lanjutan)



PRINSIP: Pengamatan secara visual adanya serangga hidup
pada saat kemasan contoh dibuka

PROSEDUR: Amati dengan seksama adanya serangga hidup 
pada saat kemasan contoh dibuka

PENYAJIAN HASIL UJI: 

Apabila tidak ditemukan adanya serangga hidup 
maka contoh uji dinyatakan tidak ada.

Apabila ditemukan adanya serangga hidup 
maka contoh uji dinyatakan ada
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Cara penentuan adanya serangga hidup

Cara uji Biji kopi 



PRINSIP: Pengujian dilakukan secara organoleptik melalui 
penciuman pada wadah yang terlindungi yang tidak 
terpengaruhi oleh lingkungan luar

PERALATAN: Wadah contoh yang bersih dan tidak berbau, yang 
dapat melindungi contoh daripengaruh bau 
lingkungan luar

PROSEDUR: Setelah kemasan contoh laboratorium dibuka, 
lakukanlah penciuman dengan cara mendekatkan hidung pada 
permukaan contoh, kemudian menghirupnya dalam-dalam dengan 
menjaga agar kotoran tidak terisap.

Dapat pula dengan memasukkan contoh ke dalam wadah yang bersih 
dan tidak berbau, kemudian lakukan penciuman dengan cara di atas

PENYAJIAN HASIL UJI: 

Apabila tercium ada bau maka contoh uji dinyatakan 
ada. Apabila tidak ada tercium bau maka contoh uji 
dinyatakan tidak ada.

14

Cara penentuan biji berbau busuk dan berbau kapang

Cara uji Biji kopi 
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Cara penentuan kadar kopi

Cara uji Biji kopi 
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Cara penentuan kadar kopi (lanjutan)

Cara uji Biji kopi 
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Cara penentuan kopi lolos ayakan, nilai cacat dan kotoran biji kopi

Cara uji Biji kopi 

PRINSIP:  Pemisahan secara fisik dengan menggunakan ayakan 
dan penimbangan pecahan biji-biji kopi atau biji kopi yang lolos 
ayakan

PERALATAN: 

a) neraca analitik ketelitian 0,001 g;

b) kaca arloji;

c) ayakan yang mempunyai lubang bulat berdiameter 
6,5 mm dan 3,5 mm untuk kopi robusta pengolahan 
kering;

d) ayakan yang mempunyai lubang bulat berdiameter 
7,5 mm, 6,5 mm dan 5,5 mm untuk kopi robusta 
pengolahan basah;

e) ayakan yang mempunyai lubang bulat berdiameter 
6,5 mm, 6 mm, dan 5 mm untuk kopi arabika 
pengolahan basah dan pengolahan kering.

- Penentuan kopi lolos ayakan
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Cara penentuan kopi lolos ayakan, nilai cacat dan kotoran biji kopi

Cara uji Biji kopi 

PROSEDUR:  Timbang cuplikan untuk pengujian sebanyak 300 g 
dalam sebuah wadah yang telah ditimbang sebelumnya, dan 
ayak cuplikan tersebut dengan ayakan (7.4.3.c) atau (7.4.3.d), 
atau (7.4.3.e). Kumpulkan bagian cuplikan yang lolos dari 
ayakan tersebut dalam sebuah wadah yang telah ditimbang 
sebelumnya. Timbang cuplikan yang lolos dengan ketelitian 
0,01 g.

Cuplikan yang lolos ayakan disimpan untuk penetapan nilai 
cacat dan kadar kotoran

PENYAJIAN HASIL UJI: 

- Penentuan kopi lolos ayakan (lanjutan)
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Cara penentuan kopi lolos ayakan, nilai cacat dan kotoran biji kopi

Cara uji Biji kopi 

- Penentuan nilai cacat dan kadar kotoran kopi biji 

PRINSIP:  Pemisahan biji cacat dan kotoran secara fisik dan 
menghitung nilai cacat serta penimbangan kotoran.

Pemisahan secara fisik dan penimbangan benda-benda 
yang dapat digolongkan dalam kotoran.

PERALATAN: 

a) cawan petri;

b) neraca analitis ketelitian 0,001g;

c) kaca arloji atau cawan aluminium;

d) kertas yang berwarna putih.
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Cara penentuan kopi lolos ayakan, nilai cacat dan kotoran biji kopi

Cara uji Biji kopi 

- Penentuan nilai cacat dan kadar kotoran kopi biji (lanjutan)

PROSEDUR:  

Timbang contoh uji sebanyak 300 g, termasuk cuplikan 
yang lolos ayakan dan tebarkan pada sehelai kertas. 
Dipilih dan dipisahkan biji cacat dan kotoran yang ada 
pada cuplikan. Tempatkan secara terpisah dalam kaca 
arloji atau cawan aluminium masing-masing dan hitung 
nilai cacatnya.

Kotoran berupa ranting, tanah, atau batu setelah dihitung 
nilai cacat dikumpulkan bersama-sama dengan benda 
asing lainnya dalam sebuah wadah yang telah diketahui 
berat sebelumnya. Timbang dengan ketelitian 0,01 g.

PENYAJIAN HASIL UJI: 

Bila pada satu biji kopi terdapat lebih 
dari satu jenis cacat, maka yang dinilai 
hanya satu jenis cacat saja, yaitu jenis 
yang mempunyai nilai cacat yang 
terberat. Untuk mempermudah 
perhitungan setiap cuplikan buatlah 
tabel seperti pada Tabel 10, dan 
masukkan jumlah nilai cacat dalam 
masing-masing lajur yang bersangkutan
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Cara penentuan kopi lolos ayakan, nilai cacat dan kotoran biji kopi

Cara uji Biji kopi 

- Penentuan nilai cacat dan kadar kotoran kopi biji (lanjutan)
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Syarat lulus uji Biji kopi 

Biji kopi dinyatakan lulus uji apabila 

1. Memenuhi persyaratan, baik 

- syarat umum maupun 

- syarat khusus untuk masing-masing jenis biji kopi dan 

2. Memenuhi cara pengolahannya, seperti pada pasal 5, kecuali ada 

kesepakatan antara penjual dan pembeli khususnya mengenai ukuran 

biji yang dilengkapi pernyataan pembeli
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Syarat penandaan & pengemasan Biji kopi 

Pada setiap pengiriman, bagian luar dari karung diberi keterangan yang 

sekurangkurangnya

berisikan :

a) Nama barang;

b) Jenis mutu;

c) Produksi Indonesia;

d) Berat bersih;

e) Nomor karung;

f ) Pelabuhan negara tujuan.

Syarat penandaan

Kopi dikemas dengan satu lapis karung baru yang baik, bersih, dan 

kering. Berat bersih tiap karung adalah 60 kg, atau sesuai dengan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli

Syarat pengemasan



SNI Biji kakao
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Latar belakang penyusunan SNI Biji kakao

memperhatikan standar 
yang digunakan oleh 

negara-negara 
produsen lain

syarat mutu yang 
diminta oleh 
konsumen

Perkembangan situasi 
perkakaoan dunia



SNI 2323:2008, Biji kakao

Disusun oleh Komite Teknis 65-03 Pertanian

Merupakan revisi dari SNI 01-2323-2002 Biji kakao

Pelaksanaan rapat konsensus RSNI di Jakarta, 8 Oktober 2006

Tahapan Jajak Pendapat RSNI tanggal 21 Juni 2007 s/d 21 Agustus 2007 dan 
pemungutan suara pada tanggal 7 April 2008 s/d 7 Juni 2008

Diamandemen pada bagian: istilah dan definisi, syarat mutu dan lampiran, pada 
tahun 2010 dengan SNI 2323:2008/Amd1:2010
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Ruang lingkup SNI 

Penggolongan

Syarat mutu

Cara pengambilan contohan

Cara uji

Syarat lulus uji

Syarat penandaan

Pengemasan

Rekomendasi 
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Menetapkan

biji kakao

SNI 19-0428-1998, Petunjuk 

pengambilan contoh padatan



Berdasarkan jenis tanaman
1) jenis mulia (fine cocoa/F);
2) jenis lindak (bulk cocoa/B).

Berdasarkan jenis mutunya
• Mutu I
• Mutu II
• Mutu III

Berdasarkan ukuran berat bijinya (jumlah biji per 100 g 
contoh biji), kakao digolongkan dalam 5 golongan ukuran 
dengan penandaan:

• AA : maksimum 85 biji per seratus gram;
• A : 86 -100 biji per seratus gram;

• B : 101 - 110 biji per seratus gram;

• C : 111 - 120 biji per seratus gram;

• S : lebih besar dari 120 biji per seratus gram.
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Penggolongan kakao 
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Syarat mutu Biji kakao 

Syarat mutu umum
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Syarat mutu Biji kakao 

Syarat mutu khusus



PRINSIP: Pengamatan secara visual adanya serangga hidup 
dan benda asing pada saat kemasan contoh uji 
dibuka

PROSEDUR: Amati dengan seksama adanya serangga hidup 
dan benda asing pada sekeliling partai dan pada 
saat kemasan contoh dibuka

PENYAJIAN HASIL UJI: 

Apabila tidak ditemukan adanya serangga hidup, 
maka contoh uji dinyatakakan tidak ada.

Apabila ditemukan adanya serangga hidup, maka 
contoh uji dinyatakan ada.

Apabila tidak ditemukan adanya benda asing, maka 
contoh uji dinyatakan tidak ada.

Apabila ditemukan adanya benda asing, maka 
contoh uji dinyatakan ada
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Cara penentuan adanya serangga hidup

Cara uji Biji kakao 
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Cara penentuan kadar air

Cara uji Biji kakao 
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Cara penentuan kadar air (lanjutan)

Cara uji Biji kakao 
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Cara penentuan kadar air (lanjutan)

Cara uji Biji kakao 



PRINSIP: Pengamatan secara organoleptik adanya bau asap 
abnormal dan bau asing lainnya pada bagian dalam 
biji kakao yang telah dibelah

PROSEDUR: Amati secara organoleptik adanya bau asap 
abnormal dan bau asing lainnya dengan 
mencium bagian dalam dari setiap contoh uji 
yang telah dibelah terlebih dahulu

PENYAJIAN HASIL UJI: 

Apabila tidak ditemukan adanya bau asap abnormal, 
dan bau asing lainnya maka contoh uji dinyatakan 
tidak ada. 

Apabila ditemukan adanya bau asap abnormal, dan 
bau asing lainnya maka contoh uji dinyatakan ada
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Cara penentuan adanya biji berbau asap abnormal dan berbau asing lainnya

Cara uji Biji kakao 



PRINSIP: Pemisahan secara visual dan penimbangan

PERALATAN : 

a) neraca analitis dengan ketelitian 0,01 gram;

b) kaca arloji/cawan plastik/cawan aluminium;

c) ayakan dengan ukuran diameter lubang 7,5 mm;

d) kertas putih.

PROSEDUR:

a) timbang contoh uji sebanyak ± 1000 g;

b) pisahkan kotoran berupa plasenta, biji dempet (cluster), 
pecahan biji, pecahan kulit, biji pipih dan ranting, ke dalam 
kaca arloji/cawan; ke dalam kaca arloji/cawan lainnya yang 
telah diketahui bobotnya;

c) timbang masing-masing kaca arloji/cawan yang berisi 
kotoran dan benda asing.
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Cara penentuan kadar kotoran

Cara uji Biji kakao 
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Cara penentuan kadar kotoran (lanjutan)

Cara uji Biji kakao 



PRINSIP: Pemisahan secara visual dan penimbangan

PERALATAN: 

a) kaca arloji/cawan plastik/cawan aluminium;

b) neraca analisis, ketelitian 0,01 gram

PROSEDUR: 

a) Timbang contoh uji sebanyak ± 100 g;

b) Pisahkan biji pecah, ke dalam kaca arloji/cawan yang telah 
diketahui bobotnya;

c) Timbang masing-masing kaca arloji/cawan yang berisi biji 
pecah.
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Cara penentuan kadar biji pecah

Cara uji Biji kakao 
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Cara penentuan kadar biji pecah (lanjutan)

Cara uji Biji kakao 
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Cara penentuan jumlah biji kakao per 100 g

Cara uji Biji kakao 



PRINSIP: Pengamatan secara visual bagian dalam biji kakao 
yang dipotong memanjang melalui bagian sisi 
tipisnya terhadap adanya biji cacat

PERALATAN: 

a) pisau tipis/cutter yang tajam dan berujung tajam;

b) talenan

PROSEDUR: 

a) siapkan contoh uji sebanyak 300 biji diambil secara acak;

b) potonglah memanjang dengan pisau/cutter melalui bagian sisi tipis 
pada talenan; dan amati satu persatu adanya biji fermentasi, biji 
berkapang, biji tidak terfermentasi, biji berserangga, biji 
berkecambah dan biji ungu yang tampak sesuai definisi berikut.

c) khusus dalam penentuan biji slaty, apabila terdapat keraguan 
terhadap warna, sebaiknya keping biji tersebut digigit dan dicicipi, 
rasa pahit dan sepat yang ditimbulkan menandakan biji slaty;

d) pisahkan biji-biji cacat (biji berkapang, biji slaty, biji berserangga, biji 
berkecambah) menurut jenis cacatnya dan hitunglah jumlahnya;
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Cara penentuan kadar biji cacat pada kakao (biji berjamur, biji slaty, biji 

berserangga, biji berkecambah)

Cara uji Biji kakao 



PROSEDUR (lanjutan): 

e) apabila pada suatu biji terdapat lebih dari pada satu jenis cacat, maka biji tersebut dianggap mempunyai 
jenis cacat yang terberat sesuai dengan tingkat resiko yang ditimbulkan; tingkatan tersebut adalah: jamur, 
serangga, kecambah dan biji yang slaty

f) apabila ditemukan adanya biji pipih yang saling melekat, maka biji tersebut dipisahkan kemudian 
dikategorikan sesuai jenis cacatnya;

g) cara menyatakan hasil.
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Cara penentuan kadar biji cacat pada kakao (biji berjamur, biji slaty, biji 

berserangga, biji berkecambah)

Cara uji Biji kakao 
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Syarat lulus uji dan penandaan Biji kakao 
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Pengemasan, Penyimpanan dan Rekomendasi atau 

pengujian tambahan Biji kakao 
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Lampiran 

Amandemen



SNI Budidaya rumput laut
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Latar belakang penyusunan SNI Rumput laut

Bahan baku rumput laut 
yang memenuhi 

persyaratan mutu dan 
keamanan pangan 

(Euro-GAP)

1. FAO Guidelines on 
Aquaculture Certification

2. ASEAN Good 
Aquaculture Practices 
(GAqP) Standard

Panduan pembudidayaan 
yang baik yang berlaku 

secara nasional



Bagian 1 : Udang

Bagian 2 : Rumput laut

Bagian 3 : Ikan hias

Bagian 4 : Ikan air tawar

Bagian 5 : Ikan laut di karamba jaring apung (KJA)
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Standar seri Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)



SNI 8228.2:2015
Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Bagian 2: Rumput laut

Disusun oleh Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya

Pelaksanaan rapat konsensus RSNI di Jakarta, 12-14 Agustus
2015

Tahapan Jajak Pendapat RSNI tanggal 21 September 2015 sampai

dengan 20 November 2015
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Ruang lingkup SNI 

Kriteria

Persyaratan

Manajemen 
budidaya
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Menetapkan

Rumput laut

dengan memperhatikan 

(i) aspek keamanan pangan dan mutu 

(ii) kesehatan rumput laut 

(iii)  aspek kelestariam lingkungan dan 

(iv)  aspek sosial ekonomi.



Kriteria dan persyaratan
Lokasi

Disain dan tata letak

Persiapan sarana

Peralatan

Bibit

Pemeliharaan dan pengamatan

Panen dan penanganan hasil

Pengelolaan limbah

Kebersihan lokasi dan fasilitas

Pengelolaan lingkungan

Pekerja

Pelatihan

Pendokumentasian
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Kriteria dan persyaratan : Lokasi
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Kriteria dan persyaratan : Lokasi (lanjutan)
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Kriteria dan persyaratan : Disain dan tata letak
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Kriteria dan persyaratan : Persiapan sarana; 

Peralatan; Bibit; Pemeliharaan dan pengamatan
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Kriteria dan persyaratan : 

Panen dan Penanganan hasil
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Kriteria dan persyaratan : 

Pengelolaan limbah; Kebersihan lokasi dan fasilitas; 

dan Pengelolaan lingkungan
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Kriteria dan persyaratan : 

Pekerja dan Pelatihan



59

Kriteria dan persyaratan : Pendokumentasian




