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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Hipertensi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah 

secara kronis (dalam jangka waktu lama). Hipertensi sering disebut sebagai the 

silent killer karena penderita tidak dapat merasakan gejalanya. Hipertensi yang 

tidak terkontrol dapat menyebabkan tingginya peluang untuk terjadinya penyakit 

kardiovaskular, 7 kali lebih besar terkena stroke, 6 kali lebih besar terkena 

Congestive Heart Failure (CHF), dan 3 kali lebih besar terkena serangan jantung 

(Rahajeng, 2009). Secara global, pada tahun 2008, dari 57 juta kematian, sekitar 

36 juta disebabkan oleh penyakit degeneratif dan hipertensi diperkirakan menjadi 

penyebab 13% dari total kematian (Sari, 2012). Kenaikan kasus hipertensi 

terutama di negara berkembang diperkirakan sekitar 80% pada tahun 2025 dari 

sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000. Prediksi ini didasarkan pada angka 

penderita hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini. Prevalensi 

hipertensi di Indonesia adalah 32,2%, sedangkan prevalensi hipertensi 

berdasarkan diagnosis oleh tenaga kesehatan dan atau riwayat minum obat hanya 

7,8% atau hanya 24,2% dari kasus hipertensi di masyarakat (Rahajeng, 2009). 

Data Riskesdas (2010) juga menyebutkan hipertensi sebagai penyebab kematian 

nomor tiga setelah stroke dan tuberkulosis (Depkes, 2010). 

 Faktor resiko terjadinya hipertensi dipengaruhi oleh faktor genetik, 

riwayat penyakit keluarga, kebiasaan merokok, dan asupan garam yang 

berlebihan. Faktor lain masih menjadi perdebatan adalah konsumsi kopi. Kopi 
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merupakan minuman yang telah dikonsumsi sejak jaman nenek moyang dan kini 

kopi merupakan salah satu minuman favorit di dunia, dengan konsumsi 6,7 juta 

ton per tahun (Baylin, 2006). Indonesia merupakan negara produsen kopi keempat 

terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia (ICO, 2012). Produksi kopi 

Indonesia dalam tahun 2012 mencapai 750.000 ton (AEKI, 2012). Pengaruh kopi 

terhadap terjadinya hipertensi saat ini masih kontroversial (Sica, 2010).   

Kopi merupakan salah satu jenis polong-polongan dengan kandungan 

senyawa kompleks diantaranya kafein dan chlorogenic acid (Polifenol). Kopi 

dapat mempengaruhi tekanan darah karena adanya kafein yang terkandung di 

dalamnya (Uiterwaal, 2007). Kafein diduga memiliki efek hipertensif sekaligus 

hipotensif, mekanisme kerjanya adalah sebagai antagonis kompetitif terhadap 

reseptor adenosin. Hal ini berdampak pada vasokonstriksi pembuluh darah yang 

disebabkan oleh blokade reseptor adenosin (A) dan akumulasi cAMP yang 

menyebabkan peningkatkan tahanan perifer (Uiterwaal, 2007) selain itu kafein 

juga dapat menyebabkan diuretik yang secara tidak langsung bersifat hipotensif 

karena kafein meningkatkan filtrasi glomerulus dan penurunan reabsorbsi natrium 

di tubulus ginjal (Guessous, 2015). 

Pada penelitian sebelumnya terdapat kontroversi antara hubungan 

konsumsi kopi dengan hipertensi. Selama 7 hari induksi kopi luwak pada hewan 

coba tikus putih (Strain Wistar) normal terdapat peningkatan tekanan darah pada 

2 jam setelah induksi kopi luwak, dan 4 jam kemudian mengalami penurunan 

tekanan darah (Ciptaningsih, 2012 ) sedangkan penelitian lainnya menunjukkan 

tidak ada hubungan kebiasaan mengkonsumsi kopi atau kafein dalam jumlah 
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sedang dengan hipertensi (Zhang Zhenzhen, 2011). Hal ini menjadikan masalah 

ini menarik untuk diteliti. 

 Pengaruh seduhan kopi terhadap tekanan darah selama 28 hari (subkronik) 

pada tikus putih strain wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar) saat ini 

masih belum diteliti . Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana hubungan pengaruh efek seduhan kopi terhadap tekanan darah dan 

produksi urine. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Apakah pemberian seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. Robusta) 

subkronik memberi pengaruh perubahan tekanan darah dan produksi urine pada 

tikus putih strain wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh pemberian seduhan kopi robusta (Coffea canephora 

var. Robusta) subkronik terhadap tekanan darah dan produksi urine pada tikus 

putih strain wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar). 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dosis efektif seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. 

Robusta) subkronik terhadap tekanan darah pada tikus putih strain 

wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar). 

2. Mengetahui pengaruh pemberian seduhan kopi robusta (Coffea 

canephora var. Robusta) subkronik terhadap tekanan darah pada tikus 

putih strain wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar) selama 28 

hari. 
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3. Mengetahui dosis efektif seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. 

Robusta) subkronik terhadap produksi urine pada tikus putih strain 

wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar). 

4. Mengetahui pengaruh pemberian seduhan kopi robusta (Coffea 

canephora var. Robusta) subkronik terhadap produksi urine pada tikus 

putih strain wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar) selama 28 

hari. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Mafaat Akademis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan kita tentang 

pengaruh seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. Robusta) 

subkronik terhadap tekanan darah dan produksi urine. 

2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai pembanding dan masukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Klinis 

 Mengetahui pengaruh seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. 

Robusta) subkronik  terhadap tekanan darah dan produksi urine. 

1.4.3. Manfaat Masyarakat (Umum) 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai adanya pengaruh dari seduhan kopi terhadap peningkatan 

tekanan darah yang berdampak pada peningkatan faktor resiko terjadinya penyakit 

hiperte 

 


