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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi. 

Konsumsi kopi Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sekitar 3% setiap tahunnya, 

lebih tinggi dibanding pertumbuhan konsumsi kopi dunia yang rata-rata sekitar 2% 

(Kemenperin, 2009) 

Secara umum kopi memiliki dua jenis kopi utama, kopi arabika dan kopi 

robusta namun, produksi kopi Robusta (93%) jauh lebih besar dari kopi Arabica (7%). 

Sebab, kopi robusta lebih diminati dibandingkan dengan kopi arabika, karena kopi 

robusta memiliki rasa yang lebih enak dan kualitas tanaman yang lebih baik 

dibandingkan dengan jenis arabika (Kemenperin, 2009).  

Biji kopi disangrai pada suhu 193 - 1990 C (light roast), 2040 C (medium 

roast), dan 213 - 2210 C (dark roast). Light roast menghilangkan 3-5% kadar air, 

medium roast menghilangkan 5-8% dan 10 dark roast menghilangkan 8-14% kadar 

air. Di dalam kopi terdapat beberapa senyawa penting seperti kafein, kafestol, 

melanoidin, saponin, senyawa fenol dan asam klorogenat (Ridwansyah, 2003; 

Hecimovic, Cvitanovic, horzic, dan Komes, 2011) 

Kandungan kafein, kafestol, melanoidin, saponin, senyawa fenol dan asam 

klorogenat pada kopi memiliki pengaruh yang baik bagi kesehatan manusia, seperti: 

menurunkan resiko diabetes melitus tipe 2, menurunkan resiko kardiovaskular, 

menurunkan asam urat, memperbaiki daya ingat, memperbaiki sistem 

neurotransmitter, dan sebagainya (Ganmaa et al. 2008; Choi dan Curhan, 2007; 

Mostofsky, Schlaug, Mukamal, Rosamond, dan Mittleman, 2010) 
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Sisi lain kopi juga memiliki efek yang kurang baik, jika dikonsumsi dalam 

penggunaan lebih dari 6 gelas per hari (dosis berat) (Castelnuovo, Giuseppe, 

Iacoviello, dan Gaetano, 2012), kopi dapat menyebabkan radang lambung, gigi 

berwarna kuning dan 19 diantara 1000 kandungan kimia yang terdapat dalam kopi 

bersifat karsinogenik pada hewan coba tikus (Ames dan Gold, 1998). 

Salah satu kandungan kopi yang bersifat karsinogenik adalah akrilamida. 

Akrilamida terbentuk melalui kopi yang dilakukan pemanasan pada suhu tinggi 

(>120oC) (Harahap,2006). Akrilamida telah diklasifikasikan sebagai senyawa yang 

dapat menyebabkan kanker atau berpotensi sebagai karsinogen pada manusia 

(Friedman, 2003). International Agency for Research on Cancer (IARC)  mengatakan 

bahwa akrilamida adalah senyawa yang terbukti menyebabkan kanker pada hewan 

percobaan tetapi belum dapat dipastikan dapat menyebabkan kanker pada manusia 

(Harahap, 2006). 

Akrilamida dapat menyebabkan tumor pada saraf pusat, kelenjar susu, kelenjar 

tiroid, uterus, dengan dosis letal 50-500 mg/kg setiap harinya. Akrilamida berpotensi 

neurotoksik yang berakibat kepada sistem saraf pusat dan perifer. Toksisitas akut 

menyebabkan gangguan emosional, halusinasi, turunnya tingkat kesadaran, dan 

hipotensi, sedangkan toksisitas kronik menyebabkan iritasi pada kulit, pengeluaran 

keringat yang berlebihan, kelelahan, dan turunnya berat badan (Friedman, 2003).  

Akrilamida memiliki suatu sistem jenuh yang dapat bereaksi dengan pusat 

nukleofil. Gugus protein dan asam amin menjadi target reaksi utama karena 

mempunyai pusat nukleofil. Ikatan akrilamida dengan protein pada hemoglobin, 

menjadi penyebab aksi toksisitas pada jaringan tersebut. (Harahap, 2006) 

Paparan zat akrilamida pada kopi dapat menginduksi pembentukan radikal 

bebas  dan menurunkan kemampuan  sistem antioksidan tubuh sehingga dengan 
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sendirinya akan terjadi stres oksidatif. Akrilamida meningkatkan kemungkinan 

terjadinya tumor paru-paru pada tikus. (Harahap, 2006) 

Akrilamida yang terkandung dalam minuman kopi bersifat karsinogenik 

masuk ke dalam tubuh hewan coba dapat menimbulkan mutasi gen. Mutasi yang 

terjadi adalah mutasi pada egfr dan diikuti oleh mutasi proto onkogen KRAS, karena 

kedua gen tersebut terletak pada lokus yang sama. Mutasi yang dapat terjadi adalah 

mutasi pada proto-onkogen K-ras, yang dapat menyebabkan adenokarsinoma paru (John, 

2005). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan satu masalah sebagai 

berikut : 

1) Adakah pengaruh pemberian seduhan kopi robusta (Coffea canephora var. Robusta) 

terhadap perubahan histopatologi paru pada tikus putih (Rattus Novergicus) strain 

wistar jantan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

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

histopatologi paru pada tikus putih (Rattus Novergicus) strain wistar jantan. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Mengetahui dosis pemberian ekstrak biji kopi (Coffea sp) yang paling 

berpengaruh dalam perubahan histopatologi paru pada tikus putih strain wistar 

jantan (Rattus Norvegicus).  
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Segi Akademik 

Dapat digunakan sebagai salah satu dasar penelitian lebih lanjut terutama 

tentang manfaat ekstrak biji kopi (Coffea sp) terhadap perubahan histopatologi 

paru pada tikus putih strain wistar jantan (Rattus Norvegicus). 

1.5.2 Segi Klinis 

Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh ekstrak biji kopi (Coffea sp) 

terhadap perubahan histopatologi paru pada tikus putih strain wistar jantan 

(Rattus Norvegicus). 

1.5.3 Segi Masyarakat 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat dan dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan tentang manfaat ekstrak biji kopi (Coffea sp) terhadap 

perubahan histopatologi paru pada tikus putih strain wistar jantan (Rattus 

Norvegicus). 

2) Dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang keuntungan dan 

kerugian dari mengkonsumsi minuman kopi jenis robusta 

3) Dari data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk pencegahan pada 

pencegahan pada zat yang kemungkinan bersifat karsinogenik 


