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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karsinoma sel hati merupakan tumor ganas hati primer yang berasal dari 

hepatosit, demikian pula dengan karsinoma fibrolamelar dan hepatoblastoma. 

Seluruh tumor ganas hati yang pernah didiagnosis, 85% merupakan karsinoma sel 

hati, 15% adalah jenis lainnya (Unggul, 2014). 

Kasus karsinoma sel hati di dunia berada di negara berkembang seperti Asia 

Timur, Asia Tenggara, dan Afrika Tengah (Sub-Sahara), yang diketahui sebagai 

wilayah dengan prevalensi tinggi hepatitis virus. Sirosis Hati merupakan faktor 

risiko utama karsinoma sel hati di dunia dan melatarbelakangi lebih dari 80% 

kasus karsinoma sel hati. Setiap tahun 3-5% dari pasien sirosis hati akan 

menderita karsinoma sel hati, dan karsinoma sel hati merupakan penyebab utama 

kematian pada sirosis hati (Nurdjanah, 2014). 

Kopi merupakan salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia sejak 

berabad-abad silam. Kecanduan terhadap kopi sudah mendunia sejak abad ke-8 

Masehi. Kopi merupakan salah satu komoditas minuman yang akrab di berbagai 

lapisan (Cahyono, 2011). Data statistik dari International Coffee Organization 

pada tahun 2000-2013, menyatakan bahwa konsumsi kopi meningkat 3-4% setiap 

tahunnya. Di Indonesia kopi  yang paling sering dikonsumsi antara lain kopi 

arabika dan kopi robusta sedangkan yang paling banyak dibudidayakan di 

Indonesia adalah kopi robusta (Rahardjo, 2012). 
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Kandungan terbesar kopi sebagai antioksidan adalah asam klorogenat. Asam 

klorogenat termasuk antioksidan golongan phenol yang memiliki peranan penting 

dalam makanan (Lestari, 2009). 

Pengolahan kopi yang paling populer adalah proses roasted, selama roasting 

biji-biji dipanaskan hingga suhu 200-240
○
C selama 10-15 menit tergantung 

derajat roasting yang diminta, hal ini membuat perubahan pada komposisi kimia 

dan aktivitas biologi kopi. Proses roasting mengakibatkan banyak senyawa 

poliphenol yang rusak, diantara senyawa poliphenol itu adalah asam klorogenat 

(Ridwansyah, 2013).  Kandungan Asam klorogenat 4,5-11,1% dari berat kopi 

sebelum roasted, dalam pertengahan proses roasted kandungan asam klorogenat 

menurun sebesar 30%, dan setelah selesai berkurang sebesar 70% (Kreicbergs, 

2011). 

Proses roasting membentuk senyawa lain yaitu acrylamide. Acrylamide 

digolongkan sebagai senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker. Proses 

roasting memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat acrylamide dalam 

kopi alami. Acrylamide biasanya ditemukan pada makanan yang mengandung 

karbohidrat yang diproses menggunakan suhu tinggi di atas 150ºC. Konsentrasi 

acrylamide  dalam cangkir 6mg kopi per 250 ml adalah 0,32-1,46 μg/30ml  

(Mark, 2012). 

Penelitian yang ada tidak memberikan bukti bahwa mengkonsumsi kopi dapat 

menaikkan faktor risiko kanker terutama karsinoma sel hati, yang pernah 

dibuktikan adalah penelitian tentang pengaruh alkohol, rokok dan kopi terhadap 

peningkatan resiko kanker, bahkan ditemukan juga adanya kemungkinan efek 
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perlindungan antara kopi pada beberapa tipe kanker. Penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa Cafestol dan kahweol, dua zat yang dikandung kopi 

merupakan zat yang secara spesifik memberi perlindungan dengan aktivitas 

antikarsinogenik (Holzhaeusera, 2010). Kontroversi ini membuat kopi menarik 

untuk diteliti. 

Kopi dengan manfaat antioksidan yang tinggi dalam proses pengolahan 

roasted menyebabkan antioksidan seperti asam klorogenat mengalami penurunan 

sebanyak 70%, dan membentuk senyawa acrylamide. Penulis juga tertarik 

meniliti tentang hepar sebagai organ metabolisme awal kopi untuk mengetahui 

gambaran histologi setelah mendapat pengaruh antioksidan dan acrylamide yang 

terkandung dalam roasted kopi robusta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh acrylamide yang terkandung dalam seduhan kopi 

robusta (Coffea canephora var. Robusta) terhadap perubahan morfologi sel 

hepatosit hepar pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh  pemberian acrylamide yang terkandung 

dalam seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. Robusta) terhadap 

perubahan morfologi sel hepatosit hepar strain wistard (Rattus norvegicus 

strain wistar) jantan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 
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1. Mengetahui besarnya pengaruh acrylamide yang terkandung dalam 

seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. robusta) terhadap 

perubahan morfologi sel hepatosit hepar gambaran sel hepatosit 

normal, tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar). 

2. Mengetahui hubungan antara dosis seduhan kopi robusta (Coffea 

canephora var. Robusta) dengan perubahan morfologi sel hepatosit 

hepar pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar). 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Dapat digunakan sebagai salah satu dasar penelitian lebih lanjut 

terutama tentang bahaya dan manfaat seduhan kopi robusta (Coffea 

canephora var. robusta) terhadap perubahan morfologi sel hepatosit hepar 

pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar). 

1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh acrylamide yang 

terkandung dalam seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. 

robusta) terhadap perubahan morfologi sel hepatosit hepar pada 

tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar). 

2. Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh acrylamide 

terkandung dalam seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. 

robusta) dapat sebagai pencetus penyakit Non-Communicable 

Disease yaitu karsinoma sel hati. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 
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1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan dapat menambah 

ilmu pengetahuan tentang bahaya dan manfaat seduhan kopi robusta 

(Coffea canephora var. robusta) terhadap perubahan morfologi sel 

hepatosit hepar pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain 

wistar). 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kebiasaan minum 

kopi dapat meningkatkan resiko penyakit karsinoma sel hati.  


