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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsentrasi adalah kemampuan untuk mengarahkan, mempertahankan, 

dan menyeleksi perhatian (Maramis, 2009). Tidak banyak orang yang dapat 

mempertahankan konsentrasinya pada saat melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan saat mereka telah melakukan berbagai kegiatan yang membuat 

lelah , saat kondisi badan kurang sehat, dan juga saat mengantuk. 

Kemampuan berkonsentrasi sepenuhnya dalam mewujudkan keinginan bukan 

saja sangat bermanfaat, melainkan juga merupakan salah satu jenis 

kemampuan terpenting dan terhandal diantara sebagian besar kemampuan 

lainnya (Theron QD, 2009). 

Konsentrasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan stimulan yang 

dapat menunjang atau merangsang diri seseorang agar tetap dapat 

berkonsentrasi pada saat melakukan kegiatan, salah satunya dengan 

menggunakan kopi yang mempunyai kadar kafein terbanyak di dalamnya. 

Banyak penelitian tentang efek kafein salah satunya seperti yang dikatakan 

oleh Goodman tahun 2008, bahwa kafein mempengaruhi sejumlah fungsi di 

Sistem saraf pusat (SSP) salah satunya adalah konsentrasi. Kafein dalam 100 

– 200 mg setara dengan 2 cangkir kopi akan menurunkan rasa letih melalui 

mobilisasi asam lemak, memperbaiki kekuatan otot, meningkatkan vitalitas 

dan kesiagaan mental, serta fungsi koordinasi seseorang (Rosa, 2008). 
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Berbagai studi mengatakan bahwa absorbsi kafein dalam saluran 

pencernaan mencapai kadar 99%, kemudian kadarnya dalam aliran darah 

akan mencapai puncak dalam waktu 45 - 60 menit setelah mengalami proses 

pencernaan. Kadar kafein akan berkurang dalam waktu 6 jam dengan sangat 

perlahan (Goodman, 2008). Mekanisme kerja kafein dapat berefek pada 

sistem saraf pusat (SSP). Pada SSP (otak), saraf eferen yang juga disebut 

saraf motorik, mempengaruhi sistem saraf otonom bagian simpatis untuk 

meningkatkan sekresi neurotransmiternya yaitu norepinefrin, serotonin, dan 

dopamine, yang kemudian mempengaruhi Ascending Reticular Activating 

System (ARAS) yang terdiri dari neuron noradrenergik, serotonergik, 

dopaminergik, dan kolinergik yang bekerja melalui pelepasan 

neurotransmiter di otak (Siegal. et al, 1999),  dengan cara kafein 

menggantikan ikatan adenosin terhadap reseptor adenosin yang dapat 

menghambat pengeluran neurotransmiter di otak, oleh karena adenosin 

terhambat oleh ikatan kafein dengan reseptor adenosin maka terjadi 

peningkatan sekresi neurotransmiter yang dapat mempengaruhi peningkatan 

fungsi otak, dalam hal ini adalah konsentrasi (Goodman, 2008).  

Saat ini kopi di kalangan remaja sudah tidak asing lagi, sudah semakin 

banyak konsumen kopi dari kalangan remaja yang menggunakan kopi 

sebagai teman bergadang, teman saat beristirahat, atau sekedar digunakan 

agar tidak mengantuk saat melakukan kegiatan . Seperti yang dikatakan oleh 

Santrock, kafein merupakan salah satu stimulan yang paling luas 

penggunaannya, termasuk di kalangan remaja. Seperti penelitian yang 

dilakukan pada mahasiswa IPB (Institut Pertanian Bogor) tahun 2007-2008, 
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didapatkan sebagian besar responden putra (85,1%) dan hampir seluruh 

responden putri (91,0%) mengkonsumsi kopi (Febriana, 2008). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh konsumsi 

kopi terhadap meningkatnya konsentrasi, penelitian ini dilakukan pada 

remaja, karena berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Febriana pada tahun 

2008, lebih dari separuh jumlah responden (70,5%) yang dilakukan pada 

mahasiswa IPB tahun 2007-2008 mengkonsumsi kopi pada saat mengerjakan 

tugas, bergadang, atau  ujian. Sebab konsentrasi merupakan sesuatu yang 

sangat mendasar (Theron QD, 2009). Peneliti memilih Siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah II Malang sebagai objek yang memiliki potensi untuk 

dilakukan penelitian, karena Siswa kelas X SMK Muhammadiyah II Malang 

masuk didalam golongan remaja. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh konsumsi kopi terhadap konsentrasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh konsumsi kopi terhadap konsentrasi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui derajat  konsentrasi seseorang saat mengkonsumsi 

kopi. 

2. Untuk mengetahui derajat  konsentrasi seseorang saat tidak 

mengkonsumsi kopi. 
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1.4 Manfaat Penelitian. 

1.4.1  Bagi Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu tentang pengaruh 

konsumsi kopi terhadap konsentrasi dan sebagai dasar acuan 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2  Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu 

memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pengaruh konsumsi 

kopi terhadap konsentrasi. 
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