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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kopi di zaman sekarang menjadi salah satu minuman yang memiliki 

aroma dan cita rasa yang khas dan sangat populer disemua kalangan umur. Kopi 

merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia 

(Lara, 2010). Terdapat dua spesies kopi yang populer dan memberikan nilai 

ekonomis yaitu Coffea arabica yang biasa dikenal dengan kopi Arabica dan 

Coffea canephora atau yang biasa dikenal dengan kopi Robusta. Negara kita 

Indonesia termasuk salah satu penghasil dan pengekspor kopi robusta karena 

kondisi lahan dan iklim Indonesia lebih cocok untuk budidaya kopi robusta 

(Nila,2018). 

Biji kopi yang kaya akan metabolit sekunder yang mampu menghambat 

senyawa radikal bebas yang bisa menganggu kesehatan. Kopi mengandung 

senyawa polifenol antioksidan yang tinggi yang berasal dari asam fenolik seperti 

kafein, asam klorogenat, kumarin, ferulik dan asam sinapik (Hečimović et al., 

2011). Aktivitas antioksidan ini yang nantinya dapat mengurangi banyak penyakit 

yang berkorelasi dengannya. Salah satu senyawa polifenol yang banyak 

ditemukan dalam kopi diyakini sebagai penyumbang aktivitas antioksidan terbesar 

yaitu asam klorogenat. Asam klorogenat merupakan salah satu senyawa kimia 

yang mempunyai aktivitas antioksidan dan terdapat dalam biji kopi dalam jumlah 

yang cukup banyak (Naidu dkk, 2008). Dalam penelitian sebelumnya asam 

klorogenat juga berfungsi sebagai senyawa anti kanker. Asam klorogenat 

mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antimutagenik, antitumor dan antivirus 

(Putu, 2015). Selain itu biji kopi robusta (Coffea canephora) juga telah teruji 

sebagai antibakteri Escherichia coli. Berdasarkan penelitian Alesta et al (2016), 

semakin besar konsentrasi eksrak biji kopi robusta maka semakin besar zona 

hambat yang terbentuk. 

Limbah biji kopi berupa kulit biji kopi ternyata juga mewarisi kandungan-

kandungan kopi sebagai bahan antioksidan alami sehingga berpotensi memiliki 
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daya jual yang tinggi.Dari beberapa penelitian, senyawa polifenol yang ada pada 

limbah ini adalah flavan-3-ol, asam hidroksinamat, flavonol, antosianidin, katekin, 

epikatekin, rutin, tanin, asam ferulat (Esquivel & Jimenez, 2011). Pulp kopi 

mengandung karbohidrat sampai 50%, protein 10%, serat 20%, lemak 2,5%, 

kafein 1,3% dan senyawa fenolik (Pandey et al., 2000). Akan sangat merugi jika 

limbah kulit kopi dibuang begitu saja. Kulit kopi bisa diolah menjadi minuman 

yang menyehatkan. Limbah kulit biji kopi dapat dimanfaatkan menjadi minuman 

teh dengan cara dikeringkan dan di kemas dalam kemasan yang menarik 

(Prihantoro, 2018). 

Pada kenyataannya kebanyakan peminat kopi terutama yang berusia lanjut 

jarang mengetahui berbagai kandungan kopi tersebut. Kebanyakan masyarakat 

tidak mengetahui manfaat dari minuman kopi (Anggraeni, 2015). Peningkatan 

produksi kopi juga akan memunculkan limbah biji kopi berupa kulit kopi. Kulit 

kopi biasanya dibuang tanpa ada pemanfaatan lebih lanjut. Limbah tersebut 

umumnya kurang dimanfaatkan dan dapat mengganggu lingkungan (Arpi, 2018).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan penelitian 

tentang kandungan antioksidan pada kulit dan biji kopi. Pada Penelitian ini akan 

menggunakan metode sistematic review yaitu tinjauan sistematis bertujuan untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua hasil penelitian dan 

sumber terkait terkait (Kitchenham, 2004). Prosedur metode ini meliputi rosedur 

tinjauan sistematis adalah 1) mengidentifikasi pertanyaan penelitian, 2) 

mengembangkan protokol penelitian, 3) menentukan lokasi hasil penelitian basis 

data, 4) memilih hasil penelitian yang relevan, 5) memilih penelitian kualitas 

hasil, 6) mengekstraksi data, 7) menyajikan hasil. 

Hasil dari penelitian ini akan dikembangkan sesuai dengan materi 

pelajaran SMK Tata Boga yaitu Ilmu Gizi. Kompetensi Dasar (KD) dari topik ini 

antara lain KD 3.2 Menganalisis zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan 

tubuh (KEMENDIKBUD, 2017). Oleh karena itu perlu diadakan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Kandungan Antioksidan pada Kulit dan Biji 

Kopi sebagai Sumber Belajar”. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka dapat ditarik 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja kandungan senyawa antioksidan pada kulit kopi dan biji kopi 

(Coffea sp.)? 

2. Bagaimana kajian teori pemanfaatan hasil penelitian kandungan antioksidan 

pada kulit dan biji kopi sebagai sumber belajar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kandungan antioksidan pada kulit dan biji kopi melalui studi 

literatur 

2. Mengetahui kajian teori pemanfaatan hasil penelitian kandungan antioksidan 

pada kulit dan biji kopi sebagai sumber belajar. 

 

1.4 Manfaat Riview 

Berdasarkan tujuan penelitan diatas diperoleh manfaat penelitian antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Menambah pengetahuan tentang kandungan antioksidan pada kulit dan biji 

kopi 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam materi 

pelajaran SMK Tata Boga yaitu Ilmu Gizi. Kompetensi Dasar (KD) dari 

topik ini antara lain KD 3.2 Menganalisis zat gizisumber zat 

pembangunyang diperlukan tubuh. 

2. Melalui hasil dari kegiatan penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan dasar 

oleh masyarakat tentang manfaat kandungan kopi yang berguna sebagai 

antioksidan bagi tubuh. 
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3. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan 

dengan membahas aspek pemanfaatan kulit dan  biji kopi berdasarkan 

kandungan senyawa antioksidan yang terkandung didalam nya. 

 

1.5 Batasan penelitian 

Untuk mengantisipasi agar tidak meluasnya permasalahan dalam 

penelitian, maka perlu diberikan batasan penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Objek pada penelitian ini adalah kulit dan biji kopi 

2. Parameter yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah senyawa antioksidan 

pada kulit dan biji kopi 

 

1.6 Batasan istilah 

Untuk menghindari meluasnya arti istilah dalam peneltian perlu adanya 

batasan istilah antara lain sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Prastowo dkk., 2002) 

2. Kandungan adalah barang yang terkandung (termuat, tercantum di dalamnya) 

(Dendy, 2008). 

3. Antioksidan adalah senyawa secara nyata dapat memperlambat oksidasi, 

walaupun dengan konsentrasi yang lebih rendah sekalipun dibandingkan 

dengan substrat yang dapat dioksidasi ( Widjaya, 2003) 

4. Biji kopi merupakan bahan baku minuman penyegar sehingga aspek mutu yang 

berhubungan dengan sifat fisik, kimiawi, kontaminasi dan kebersihan 

harusdiawasi secara ketat karena berpengaruh pada daya hasil (rendemen), 

efisiensi produksi, cita rasa, dan kesehatan konsumen (Trisaputra, 2018) 

5. Kulit kopi adalah bagian buah yang sering dibuang yaitu pulp (mesocarp), skin 

(eksocarp), mucilage dan parchment (endocarp) (Prihantoro, 2018) 

6. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa 

untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai (Supriadi, 2015).  


