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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diabetes yang lebih dikenal sebagai penyakit kencing manis di 

Indonesia adalah penyakit kronik, yang terjadi ketika pankreas tidak 

memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat memanfaatkan 

insulin hasil produknya sendiri (WHO, 2011).  

WHO mengklasifikasikan diabetes menjadi 3 tipe yaitu diabetes tipe 

1, diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional. Berdasarkan data WHO, 

Indonesia menempati urutan ke-4 terbesar dalam jumlah penderita Diabetes 

Mellitus di dunia. Pada tahun 2000 diperkirakan terdapat sekitar 5,6 juta 

penduduk Indonesia mengidap diabetes. Namun pada tahun 2006 

diperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia meningkat tajam  

menjadi 14 juta orang dan sebagian besar kasus diabetes adalah diabetes tipe 

II (WHO, 2011). 

Semakin meningkatnya jumlah penderita diabetes memacu peneliti 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Dimulai dari penelitian dengan 

menggunakan bahan sintetis hingga bahan alam yang saat ini banyak 

digunakan  para peneliti dan dikembangkan senatural mungkin sehingga 

tidak merusak substrat yang terkandung di dalamnya. Hal ini terjadi karena 

semakin banyaknya ditemukan berbagai fakta baru bahwa tidak sedikit dari 

bahan-bahan yang diteliti dan telah dikonsumsi secara umum dari 
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penemuan - penemuan terdahulu, memberikan manfaat pada kehidupan 

manusia khususnya di bidang kesehatan (Rohdiana, 2009).  

Dalam bidang medis, salah satu yang terpenting adalah mulai 

berkembangnya cara pengobatan dengan bahan alam yang lebih dikenal 

dengan fitofarmaka sebagai alternatif lain dari pengobatan kimiawi 

(Kumalaningsih, 2007). 

Indonesia adalah negara produsen kopi terbesar ke-empat di 

dunia. Kopi di Indonesia dimulai dengan sejarah kolonial, dan telah 

memainkan bagian penting dalam pertumbuhan negara. Indonesia 

terletak dalam suatu geografi yang ideal untuk perkebunan kopi.  

(Muljana W, 2006).  

Selama ini di Indonesia lebih dikenal sebagai penghasil Kopi 

Robusta terbesar didunia, meskipun kontribusi kopi Arabika Indonesia 

dalam perdagangan kopi dunia secara kuantitatif kecil namun secara 

kualitatif sangat disukai konsumen dengan keanekaragaman jenis serta 

cita rasa yang spesifik (Tondok, 1999).  

Svilass (2004) telah melakukan penelitian tentang asupan 

berbagai bahan pangan sumber antioksidan terhadap kadar antioksidan 

dalam plasma, dengan subjek 61 orang Norwegia dewasa selama 7 hari. 

Dia melaporkan bahwa asupan kopi menyumbang antioksidan plasma 

sebanyak 11,1 mmol, asupan buah-buahan 1,8 mmol, teh 1,4 mmol, 

anggur 0,8 mmol, sereal 0,8 mmol dan sayuran 0,4 mmol. Asupan total 

antioksidan tersebut berkaitan erat dengan kadar lutein, zeaxanthin dan 
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likopen plasma. Data ini membuktikan bahwa kopi menyumbang total 

antioksidan terbesar diantara sumber antioksidan lainnya.  

Para peneliti menelusuri komponen dalam kopi yang berpotensi 

sebagai antioksidan. Dalam hal ini, Pellegrini (2003) dan Richelle 

(2001) meyakini bahwa asam klorogenat yakni ester dari asam kafeat 

dan asam kuinat, merupakan komponen polifenol yang bertanggung 

jawab sebagai antioksidan. Kedua senyawa ini merupakan komponen 

terbanyak dalam kopi. 

Ketika kopi dipanggang, asam klorogenat berubah menjadi 

senyawa baru. Hilangnya molekul air dan terbentuknya ikatan ester dari 

asam klorogenat menghasilkan quinolakton atau quinida yang tidak 

asam. Senyawa quinida yang terdapat dalam jumlah banyak ini yang 

mampu memperbaiki kerja insulin, terutama yang bekerja dalam otot 

skelet (Hery W, 2007). 

Melihat fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

pemberian kopi robusta terhadap penurunan kadar glukosa darah pada 

tikus putih  (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi menjadi 

diabetes mellitus tipe 2. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah  kopi dapat menurunkan kadar glukosa darah  pada tikus 

putih strain wistar diabetikum? 
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1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Membuktikan pengaruh kopi terhadap penurunan kadar glukosa darah 

pada tikus putih strain wistar diabetikum. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Mengetahui dosis kopi yang paling efektif dalam menurunan kadar 

glukosa darah. 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Menambah pengetahuan tentang pengaruh kebiasaan minum kopi 

terhadap kadar glukosa darah. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Memberikan informasi tentang adanya manfaat mengkonsumsi kopi 

pada  penderita diabetes. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat tentang efek kebiasaan 

minum kopi terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita 

diabetes mellitus. 

 


