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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) ialah penyakit kronik yang terjadi saat pankreas 

tidak mampu memproduksi insulin yang cukup atau saat tubuh tidak dapat 

mepergunakan insulin (hormon yang meregulasi glukosa) yang dihasilkan oleh 

pankreas (Roglic, 2014). 

Prevalensi DM di Indonesia maupun di dunia meningkat secara signifikan 

(Hidayati, 2009). Jumlah pasien DM di seluruh dunia mencapai 425 juta jiwa pada 

tahun 2017 dan diperkirakan jumlahnya akan mencapai 629 juta jiwa pada tahun 

2045 (International Diabetes Federation, 2017). Indonesia berada di peringkat 

ke-7 dunia untuk prevalensi DM dan presentasi kematiannya menempati urutan 

kedua setelah Sri Langka. DM menjadi salah satu beban pengeluaran kesehatan 

terbesar di dunia dengan estimasi 11% dari total pembelanjaan kesehatan dunia 

atau sekitar 612 miliar dolar pada tahun 2013 (World Health Organization, 2016). 

DM dapat dicegah, ditunda, atau dikontrol dengan pengobatan atau tata 

laksana yang optimum (World Health Organization, 2016). Obat Antidiabetik 

Oral merupakan salah satu terapi yang diberikan untuk mengendalikan DM dan 

yang paling banyak dipilih (Sari, 2012). Walaupun demikian, terdapat 

kontraindikasi dan efek samping yang ditimbulkan dari pemakaian obat 

antidiabetik. Oleh karena itu, diperlukan alternatif dari pengobatan antidiabetik 

(Hakam, 2017). 

Penelitian di dunia kesehatan mengalami kemajuan yang pesat. 

Pengembangan ilmu mengenai terapi telah banyak dilakukan, salah satunya ialah 

pengembangan mengenai obat dengan bahan alam atau yang dikenal dengan 

herbal atau fitofarmaka sebagai alternatif dari penggunaan terapi kimiawi 

(Hakam, 2017). Bahan alam yang telah dan sedang diteliti relatif banyak salah 

satunya penelitian mengenai kopi. Komoditi kopi telah menjadi komoditas 

penting dalam bidang perekonomian beberapa propinsi di Indonesia seperti 
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Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh (Aksi 

Agraris Kanisius, 2006). 

Jenis kopi yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah kopi arabika 

(Coffea Arabica L.), kopi robusta (Coffea canephora L.), dan kopi liberika 

(Coffea liberica L.) (Danarji dan Najiyati, 2007). Menurut Khairati (2011) dalam 

Tondok (1999), bahwa secara kualitatif, kopi arabika sangat disukai konsumen 

dengan keanekaragaman jenis serta cita rasa spesifik. Sumatera Utara dan Aceh 

menjadi provinsi penyumbang produksi kopi arabika nasional lebih dari 50%. 

Kopi gayo menjadi salah satu andalan ekspor kopi di Indonesia dan menjadi 

varietas yang produksinya terus mengalami peningkatan (Hifnalisa dan Karim, 

2008). Faktor yang menyebabkan peningkatan ekspor kopi arabika varietas gayo 

adalah biji kopi yang bermutu tinggi (Hakim, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yustisiani, A, Andari, D, dan Isbandiyah 

(2013 dikutip dalam Svilaas et al., 2004) membuktikan bahwa kopi mengandung 

senyawa polifenol (antioksidan) dan memiliki total antioksidan terbesar di antara 

sumber antioksidan lainnya untuk melawan radikal bebas dan dapat menurunkan 

kadar glukosa darah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yashin et al. 

(2013), pada beberapa biji kopi arabika di berbagai negara ditemukan bahwa 

khususnya di Indonesia kopi arabika dari pulau Sumatera, seperti kopi arabika 

aceh gayo, memiliki total content of antioxidants (TAC) lebih banyak daripada 

kopi arabika dari pulau lain di Indonesia. Menurut Affonso et al. (2016) dan 

Meng et al. (2013), antioksidan yang terkandung dalam ekstrak Coffea arabica L. 

ialah asam klorogenat dan flavonoid yang terbukti sebagai agen antidiabetik yang 

potensial. 

Cara yang akurat untuk mengontrol DM adalah dengan mengukur kadar 

HbA1c (hemoglobin terglikosilasi), sehingga kadar glukosa darah selama tiga 

bulan terakhir dapat diketahui dan merupakan pemeriksaan untuk menilai risiko 

terhadap kerusakan jaringan yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa darah 

(Utomo, MRS, Wungouw, H, dan Marunduh, S, 2015). Hal tersebut dikarenakan 

HbA1c terbentuk melalui proses glikosilasi (penambahan gugus glukosa) saat 

konsentrasi glukosa darah yang tinggi (English et al., 2014). 
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Peneliti telah menemukan beberapa penelitian kopi terhadap glukosa darah, 

tetapi penelitian kopi, khususnya pada biji hijau kopi, terhadap kadar HbA1c 

belum ditemukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti dan mempelajari efek 

pemberian ekstrak biji hijau kopi arabika (Coffea arabica L.) varietas aceh gayo 

terhadap kadar HbA1c sebagai upaya dalam mengontrol diabetes mellitus. Peneliti 

melakukan penelitian pada mencit (Mus musculus L.) galur swiss webster. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Prevalensi Diabetes Mellitus di Indonesia meningkat setiap tahunnya dan 

menjadi salah satu beban pengeluaran kesehatan terbesar di dunia. Pengontrolan 

DM dapat dilakukan dengan cara mengukur kadar HbA1c dan mengonsumsi obat 

antidiabetik oral. Walaupun demikian, obat antidiabetik oral memiliki 

kontraindikasi dan efek samping. Kopi mengandung senyawa polifenol 

(antioksidan) dan memiliki total antioksidan terbesar di antara sumber antioksidan 

lainnya untuk melawan radikal bebas dan dapat menurunkan kadar glukosa darah. 

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan perumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu apakah terdapat efek pemberian ekstrak biji hijau kopi arabika (Coffea 

arabica L.) varietas aceh gayo terhadap kadar HbA1c pada mencit (Mus musculus 

L.) galur swiss webster yang diinduksi aloksan. 

 

I.3 Tujuan 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efek pemberian ekstrak biji hijau kopi arabika (Coffea 

canephora L.) varietas aceh gayo terhadap kadar HbA1c pada mencit (Mus 

musculus L.) galur swiss webster yang diinduksi aloksan. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui efektivitas ekstrak biji hijau kopi arabika (Coffea arabica L.) 

varietas aceh gayo terhadap penurunan kadar HbA1c pada mencit (Mus 

musculus L.) galur swiss webster yang diberi pakan aterogenik. 

b. Mengetahui dosis ekstrak biji hijau kopi arabika (Coffea arabica L.) 

varietas aceh gayo yang menunjukkan hasil paling efektif dalam 
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menurunkan kadar HbA1c pada mencit (Mus musculus L.) galur swiss 

webster. 

 

I.4 Manfaat 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Mengetahui dan memberikan informasi ilmiah bahwa ekstrak biji hijau kopi 

arabika varietas aceh gayo dapat membantu kontrol glikemik dan sebagai 

pengobatan alternatif pada penderita diabetes mellitus. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan tentang khasiat dari 

ekstrak biji hijau kopi arabika varietas aceh gayo sebagai pelengkap 

pengobatan dan membantu kontrol glikemik pada penderita diabetes 

mellitus. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah kepustakaan atau referensi penelitian eksperimental, sehingga 

penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar bagi 

penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Petugas dan Instansi Kesehatan 

Mendapatkan informasi bahwa ekstrak biji hijau kopi arabika varietas 

aceh gayo dapat dijadikan pelengkap pengobatan diabetes mellitus, 

sehingga pelayanan kesehatan di Indonesia dapat ditingkatkan. 

d. Bagi Peneliti  

Mendapatkan pengalaman melakukan penelitian eksperimental dan 

mengetahui efek ekstrak biji hijau kopi arabika aceh gayo. 
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