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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Kopi merupakan bahan minuman yang terkenal, tidak hanya di Indonesia tetapi 

juga terkenal di seluruh dunia. Hal ini karena seduhan kopi memiliki aroma yang 

khas yang tidak dimiliki oleh minuman lainnya. Kopi dikonsumsi pertama kali pada 

abad ke-9 di Eithopia. Saat ini kopi merupakan minuman yang masih difavoritkan 

dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai 

kesempatan, bahkan menjadi salah satu menu utama dalam penjamuan resmi 

(Andriana, 2012). 

Secara umum kopi terdiri dari dua jenis, yaitu Arabika dan Robusta. Pada 

secangkir kopi arabika 200 ml terdapat kafein 72-120 mg, sedangkan kopi robusta 

131-220 mg (Fariada, Ristanti & Kumoro, 2013). Minuman kopi instan yang beredar 

di Indonesia 70% menggunakan kopi robusta dikarenakan proses penanaman kopi 

robusta lebih mudah dibanding kopi jenis lain (Andriana, 2012). Oleh karena itu 

peneliti menggunakan kopi robusta karena kadar kafein dalam kopi robusta lebih 

tinggi dari pada kopi arabika dan tingkat konsumsi kopi robusta yang tinggi 

dibanding kopi jenis lain. 

Kopi dapat digolongkan sebagai minuman psikostimulant yang akan 

menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan membuat perasaan 

menjadi lebih bahagia. Oleh kerena itu, tidak diherankan di seluruh dunia kopi 

menjadi minuman favorit, terutama bagi kaum pria. Konsumsi yang luas diberbagai 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 
 

kalangan dan sudah berabad-abad lamanya, menyebabkan kopi menarik untuk diteliti 

(Nagrecha et al, 2013). 

Penelitian Nehlig (2010) menggunakan (12,5-100 mg) kafein murni dalam dosis 

rendah dan dosis tinggi dapat meningkatkan cognitive performance. Dosis kafein 

yang digunakan pada penelitian Angelucci (2002) yang menggunakan sediaan kafein 

murni dalam dosis kecil (0,3-30 mg) dapat meningkatkan fungsi memori. Kafein 

murni bersifat tidak praktis karena tidak mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari, oleh karena itu peneliti menggukan kopi robusta sebagai sumber kafein. 

Kafein adalah Antagonis reseptor adenosine A1 dan A2. Inhibisi  aktivasi 

reseptor Adenosin A1 di korteks serebral dan hipokampus dapat meningkatkan 

release reseptor Asetilkolin sehingga dapat meningkatkan fungsi memori (Angeluci, 

2002; Klassen et al, 2013). 

Selain kafein yang merupakan alkaloid xanthin, dalam kopi robusta terkandung 

chlorogenic acid, yaitu salah satu jenis senyawa polyphenol yang menjadi 

antioksidan kuat didalam kopi yang mampu menghambat pembentukan ROS 

(Reactive Oxygen Species), sehingga mampu membantu dalam proses memori 

(Alexander et al, 2013; Fredholm, 2011). 

Hasil proses roasting (sangrai) biji kopi robusta terbentuklah melanoidin yang 

disebabkan oleh reaksi Maillard. Reaksi maillard  merupakan reaksi browning non 

enzimatik yang menghasilkan senyawa kompleks dengan berat molekul yang tinggi 

(Alexander et al, 2013). Melanoidin berperan sebagai antioksidan yang mampu 

menghambat pembentukan ROS. Kandungan melanoid juga mampu meningkatkan 

berbagai faktor neurotropik seperti Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF), 
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Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), dan basic Fibroblast Growth Factor 

(bFGF). Faktor-faktor neurotropik tersebut berperan penting untuk mekanisme 

neurogenesis (Sandhar, Kumar, Prasher, 2011; Margarita Lucia, 2012). 

Meskipun telah banyak hasil positif dari efek kafein terhadap fungsi kognitif 

yang  didapatkan  dari  studi  elektrofisiologi,  epidemiologi  dan  radiologi  (Dixit, 

Vane  &  Tandon,  2006;  Koppelstaetter  et  al,  2007),  belum ada penelitian 

eksperimental  terkontrol  yang  dilakukan  untuk  menguji  dampak pemberian 

seduhan kopi terhadap fungsi memori pada tikus. 

Berdasarkan latar belakang diatas,  peneliti  ingin  melakukan  penelitian 

eksperimental tentang efek seduhan  kopi robusta (Coffea canephora var.Robusta) 

terhadap perubahan fungsi memori pada tikus strain wistar jantan menggunakan 

metode Morris Water Maze.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian seduhan kopi robusta (Coffea canephora 

var.Robusta) terhadap peningkatan fungsi memori tikus strain wistar jantan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian kopi robusta (Coffea canephora 

var.Robusta) terhadap peningkatan fungsi memori pada tikus Strain Wistar 

jantan.  
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1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui dosis seduhan kopi robusta (Coffea canephora var.Robusta) 

yang dapat mempengaruhi fungsi memori dan waktu  yang diperlukan 

untuk menemukan hidden platform pada tikus strain wistar jantan 

dengan menggunakan metode Morris Water Maze. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademik 

1. Kopi robusta mengandung kafein, asam klorogenat, melanoidin, dan 

flavonoid sehingga mampu meningkatkan fungsi memori.  

2. Sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terutama 

yang berkaitan tentang bahan neuroprotektif dengan efek mencegah 

penurunan fungsi memori. 

1.4.2  Manfaat Klinis 

Mengetahui manfaat seduhan kopi robusta (Coffea canephora var.Robusta) 

terhadap peningkatan fungsi memori. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat bahwa seduhan kopi robusta dalam 

dosis rendah dapat meningkatkan fungsi memori. 

 


