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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Kopi merupakan salah satu minuman berasal dari proses pengolahan dan  

ekstraksi  biji  tanaman  kopi.  Kopi  dapat  digolongkan  sebagai  minuman 

psikostimulant  yang  akan  menyebabkan  orang  tetap  terjaga,  sehingga kopi 

menjadi minuman favorit terutama bagi kaum pria (Saputra E, 2008).  

     Kopi merupakan komoditas perkebunan yang diharapkan mampu 

meningkatkan nilai ekspor. Indonesia merupakan negara produsen kopi keempat 

terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia (ICO, 2012). Luas areal 

perkebunan kopi Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta hektar. Berdasarkan data 

AIKI (Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia) produksi kopi Indonesia dalam tahun 

2012 mencapai 750.000 ton (AIKI, 2012). 

     Kopi telah menjadi minuman beraroma khas yang digemari berbagai kalangan 

diseluruh dunia dengan berbagai macam teknik pengolahan (Rahardjo, 2012). 

Kopi mengandung berbagai mineral dan vitamin seperti niasin, potasium dan 

caffeine (USDA food and nutritions, 2012). Kopi memiliki manfaat sebagai 

antiinflamsi dengan adanya kandungan antioksidan, dan dapat menurunkan 

resitensi terhadap insulin sehingga dapat mengurangi resiko diabetes militus 

(Walter C, 2013). Dalam sebuah penelitian oleh Lacerda Suize K,Matuoka R et al 

dalam Branz Dent Journal pada tahun 2010 yang berjudul ‘Bone Quality 

Associated with Daily intake of coffee’ mendiskusikan bahwa caffeine dapat 

meningkatkan ekskresi kalsium didalam urine dengan berperan sebagai antagonis 

adenosine reseptor yang kemudian mempengaruhi rearbsorbsi kalsium didalam 
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tubuh. Sehingga diduga dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan 

hipokalsemia. Salah satu kopi yang memiliki kandungan caffeine terbesar adalah 

kopi robusta (Coffea canephora var. robusta) dengan kandungan 2.4-2.5 gr/100gr 

bubuknya (Farah A, 2012). 

     Penyakit tidak menular prevalensinya terus meningkat saat ini, salah satunya 

adalah osteoporosis. Osteoporosis berasal dari kata  osteo  dan  porous,  osteo  

artinya tulang, dan porous berarti berlubang-lubang atau keropos sehingga 

osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat 

khas berupa massa tulang yang rendah atau berkurang, disertai gangguan mikro 

arsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang, yang dapat menimbulkan 

kerapuhan tulang (Tandra, 2009). Osteoporosis tidak memiliki tanda-tanda atau 

gejala sampai patah tulang terjadi, inilah mengapa osteoporosis sering disebut 

sebagai silent disease (IOF, 2010). 

     Osteoporosis dibagi menjadi dua golongan besar menurut penyebabnya, yaitu 

osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Osteoporosis primer berhubungan 

dengan berkurangnya massa tulang dan atau terhentinya produksi hormon (khusus 

perempuan) disamping bertambahnya usia, sedangkan osteoporosis sekunder 

disebabkan oleh berbagai kondisi klinis atau penyakit, seperti infeksi tulang, 

tumor tulang, pemakaian obat-obatan tertentu dan intake asupan kalsium yang 

tidak adekuat, minuman beralkohol dan caffeine (Kemenkes,2008). 

     Menurut International Osteoporosis Foundation (IOF, 2010), osteoporosis 

mempengaruhi sekitar 200 juta wanita di seluruh dunia, dengan estimasi 1/10 

pada wanita usia 60 tahun, 1/5 pada wanita usia 70 tahun, 2/5 pada wanita usia 80 

tahun dan 2/3 pada wanita usia 90 tahun. Di Indonesia, hasil analisa data risiko 
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osteoporosis pada tahun 2005  dengan jumlah sampel 65.727 orang ( 22.799 laki-

laki dan 42.928 perempuan) yang dilakukan oleh Puslitbang Gizi Depkes RI dan 

sebuah perusahaan nutrisi  pada 16 wilayah di Indonesia, menunjukkan angka 

prevalensi osteopenia (osteoporosis dini) sebesar 41,7% dan prevalensi 

osteoporosis sebesar 10,3%. Ini berarti 2 dari 5 penduduk Indonesia memiliki 

risiko untuk terkena osteoporosis, dimana 41,2% dari keseluruhan sampel  yang 

berusia kurang dari 55  tahun terdeteksi menderita osteopenia.  Prevalensi 

osteopenia dan osteoporosis  usia <55 tahun pada pria cenderung lebih tinggi  

dibanding wanita, sedangkan >55 tahun peningkatan osteopenia pada wanita 

enam  kali lebih besar dari pria dan peningkatan osteoporosis pada wanita dua kali 

lebih besar dari pria. 

     Menurut penelitian Masyita D tahun 2006, osteoporosis pertama menyerang 

tulang aksial (os coccygis, os vertebrae, os mandibula). Kemudian barulah tulang-

tulang anggota gerak (os femur). 

     Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh pemberian seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. 

robusta) terhadap ketebalan dinding corpus vertebrae pada tikus putih jantan 

(Rattus novergicus Strain wistar). 

1.2 Rumusan Masalah 

     Bagaimanakah pengaruh pemberian seduhan kopi robusta (Coffea canephora 

var.robusta) terhadap ketebalan dinding corpus vertebrae tikus strain wistar 

jantan (Rattus novergicus Strain wistar)? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

     Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemberian seduhan kopi 

robusta (Coffea canephora var. robusta) terhadap ketebalan corpus vertebrae 

tikus strain wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui efek seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. robusta) 

terhadap perubahan ketebalan dinding corpus vertebrae tikus strain 

wistar jantan (Rattus novergicus Strain wistar). 

2. Mengetahui hubungan signifikan antara pemberian dosis seduhan kopi 

robusta (Coffea canephora var. Robusta) dengan perubahan ketebalan 

dinding corpus vertebrae tikus strain wistar jantan (Rattus novergicus 

Strain wistar). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1.      Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan kita 

tentang pengaruh seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. robusta) 

terhadap tulang.  

2. Penelitian ini akan memperkuat landasan teori serta menambah data 

tentang pengaruh pemberian kopi terhadap tulang. 

3. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam melakukan 

penelitian khususnya penelitian eksperimental laboratorium serta 

memperluas pengetahuan mengenai kopi dan gambaran histopatologi 

tulang. 
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4. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai pembanding dan masukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2  Manfaat Klinis 

     Mengetahui efek seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. robusta) 

terhadap perubahan ketebalan dinding corpus vertebrae dengan berbagai 

dosis. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

      Menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya mengenai 

efek yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi kopi terhadap tulang. 

 


