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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Kopi merupakan minuman stimulan yang didapatkan dari biji yang 

dipanggang, pada umumnya disebut biji kopi (Villanueva CM, Cantor KP, King 

WD et al, 2006), kopi  dapat  digolongkan  sebagai  minuman psikostimulant yang 

akan menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan membuat 

perasaan menjadi lebih tenang. Oleh karena itu, tidak mengherankan di seluruh 

dunia kopi menjadi minuman favorit, terutama bagi kaum pria. Konsumsinya 

yang luas di berbagai kalangan dan sudah berabad-abad lamanya, menyebabkan 

kopi menarik untuk diteliti (Putri W & Latunra AI, 2013). 

     Ada empat jenis kelompok kopi yang dikenal yaitu kopi arabika, kopi robusta, 

kopi liberika, dan kopi ekselsa. Saat ini sebagian besar tanaman kopi yang 

dibudidayakan di Indonesia adalah kopi robusta (90%) dan sisanya kopi arabika 

(Rahardjo, 2014). Salah satu alasannya karena kopi robusta lebih resisten terhadap 

serangan hama dan penyakit khususnya penyakit Hemileia Vastatrix (HV) 

(Anggara A dan Marini S, 2011).  

     Biji kopi sebelum diolah mengandung caffeine, asam c h l o r o g e n i c ,  

asam caffeic, protein, lipid, garam mineral dan zat lainnya tergantung dari jenis 

kopi, cara panen, pengolahan dan juga dari kondisi iklim. Asam 

c h l o r o g e n i c  dan caffeine merupakan salah satu antioksidan utama 

dalam kopi (Alexander Y, Yakov Y, Jing YW et al, 2013).  
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     Kopi harus melalui proses penyangraian terlebih dahulu sebelum dapat 

dikonsumsi. Penyangraian kopi merupakan salah satu tahapan yang paling penting 

dalam proses mengubah biji kopi menjadi minuman (Kreicbergs V, Dimins F, 

Mikelsone V et al, 2011). Proses penyangraian adalah proses pembentukan rasa 

dan aroma pada biji kopi. Proses penyangraian dilakukan dengan menggunakan 

suhu yang tinggi yaitu pada suhu 180-240
o
C, biasanya memerlukan waktu 15 

sampai 20 menit (Nugroho J, Lumbanbatu J, & Rahayoe S, 2009). Hal ini 

menyebabkan perubahan besar dalam komposisi kimia kopi, seperti protein, asam 

amino, sukrosa, trigoneline, asam c h l o r o g e n i c ,  penurunan air dan 

gula dan pembentukan melanoidin yang disebabkan oleh reaksi Maillard 

(Gouvȇa, Duarte, Santos et al, 2005). 

     Kandungan Asam c h l o r o g e n i c  4,5-11,1% dari berat kopi sebelum 

di panggang. Dalam proses pertengahan pemanggangan kandungan asam 

c h l o r o g e n i c  menurun sebesar 30%, dan setelah selesai pemanggangan 

berkurang sebesar 70% (Kreicbergs V, Dimins F, Mikelsone V et al, 2011). 

Dalam proses pemanggangan tersebut juga akan terbentuk senyawa acrylamide. 

Konsentrasi acrylamide percangkirnya dalam 6 g kopi adalah 0,32-1,46 μg/30ml 

(Soares C, Cunha S, & Fernandes J, 2006). Acrylamide merupakan zat yang 

berbahaya dan berpotensi menyebabkan kanker pada sekitar 2% kasus tiap tahun 

di dunia. Acrylamide biasanya ditemukan pada makanan yang diproses 

menggunakan suhu tinggi di atas 150ºC (Hermanto S dan Adawiyah R, 2010). 

Acrylamide tidak terbentuk pada suhu dibawah 120
o
C (Harahap Y, 2006).  

     Kanker kolorektal (KKR) merupakan kanker ketiga terbanyak di dunia, 

diperkirakan terjadi satu juta kasus baru setiap tahun dan 50% penderita 
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meninggal karenanya (Sawitri E, Riwanto I, Tjahjono dkk, 2012). Di Indonesia, 

prevalensi penyakit kanker juga cukup tinggi. Berdasarkan data Riset Kesehatan, 

prevalensi tumor/kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk, atau sekitar 

330.000 orang dan WHO memperkirakan pada tahun 2030, kanker akan menjadi 

penyebab kematian tertinggi di Indonesia (Depkes, 2013). 

     Kopi mengandung cafestol dan cahweal yang merupakan faktor protektif 

terhadap KKR melalui proses karsinogenik yang mampu untuk menginduksi 

ekskresi asam empedu dan sterol netral ke dalam usus besar. Selain itu, kopi dapat 

menurunkan risiko KKR dengan meningkatkan mobilitas usus besar di daerah 

rektosigmoid, sedangkan kafein telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker usus besar (Yu X, Bao Z, Zou J et al, 2011). 

     Kita ketahui bahwa dalam proses pemanggangan akan terbentuk senyawa 

acrylamide, dimana acrylamide mempunyai sifat genotoksik dan karsinogenik 

yang berbahaya dalam tubuh dan dalam proses itu juga kandungan asam 

c h l o r o g e n i c  yaitu antioksidan utama dalam biji kopi, secara signifikan 

berkurang. Tapi disisi lain, dalam proses pemanggangan tersebut akan terbentuk 

senyawa polimer seperti melanoidin yang mempunyai antioksidan kuat. 

     Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui perubahan 

morfologi sel epitel kolon akibat paparan dari kopi robusta secara kronik untuk 

mengetahui apakah kopi sebagai salah satu zat yang menyebabkan kerusakan 

epitel kolon atau bahkan memberikan perlindungan pada epitel kolon. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Bagaimanakah pengaruh acrylamide yang terkandung dalam seduhan kopi 

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

kolon pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus Strain Wistar)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

     1.3.1 Tujuan Umum 

     Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa 

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

mempengaruhi perubahan morfologi sel epitel kolon pada tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus Strain Wistar). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui besarnya pengaruh acrylamide yang terkandung dalam 

seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. Robusta) pada setiap 

kelompok terhadap perubahan morfologi sel epitel kolon pada tikus 

putih jantan (Rattus norvegicus Strain Wistar). 

2. Mengetahui hubungan antara dosis seduhan kopi robusta (Coffea 

canephora var. Robusta) dengan perubahan morfologi sel epitel kolon 

pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus Strain Wistar). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

     Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efek 

acrylamide yang terkandung dalam seduhan kopi robusta terhadap perubahan 

morfologi sel epitel kolon yang dapat dilihat dari gambaran histopatologi. 
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1.4.2 Manfaat Klinis 

     Mengetahui pengaruh acrylamide yang terkandung dalam seduhan kopi 

robusta (Coffea canephora var. Robusta) dengan berbagai dosis terhadap 

perubahan morfologi sel epitel kolon. 

1.4.3 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini akan memperkuat landasan teori serta menambah data 

tentang pengaruh pemberian acrylamide yang terkandung dalam 

seduhan kopi terhadap perubahan morfologi sel epitel kolon. 

2. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam melakukan 

penelitian khususnya penelitian eksperimental laboratorium serta 

memperluas pengetahuan mengenai tanaman kopi dan pengaruh 

terhadap kolon. 

3. Bagi peneliti lain dapat memberikan informasi bahwa minuman kopi 

sebagai salah satu zat yang menyebabkan kerusakan kolon atau bahkan 

memberikan perlindungan pada kolon dan sebagai pembanding serta 

masukan untuk penelitian selanjutnya. 


