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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang  

Kopi adalah salah satu stimulant yang paling banyak di konsumsi di dunia. Kopi adalah 

salah satu minuman yang paling digemari oleh masyarakat di seluruh dunia selama 

bertahun-tahun.1 Beragam jenis kopi dengan cita rasa dan aroma yang berbeda yang 

khas pun banyak bermunculan sesuai dari berbagai macam belahan dunia. Kopi 

merupakan salah satu sumber natural kafein yang tersebar bebas. Selain kopi, Sumber 

natural kafein lainnya terdapat dalam teh, dan cokelat.2 Kopi mempunyai kandungan 

kafeinnya yang tinggi, dimana satu cangkir kopi (120-480 ml) mengandung kafein 75- 

400 mg atau lebih, tergantung pada jenis biji kopi, cara pengolahan dan cara 

mempersiapkan minuman kopi. Pada kopi instan terdapat 66-100 mg kafein/saji untuk 

kopi brew/ kopi saring terdapat 97-140 mg kafein/saji.3 

 

Menurut data Kementrian Dalam Negeri Indonesia adalah Indonesia adalah negara 

pengekspor kopi yang  menempati peringkat ke 6 di dunia dan pengekspor kopi terbesar 

menduduki nomor 2 di negara Asia. Jumlah kebutuhan kopi di Indonesia terus 

meningkat, dimana tahun 2012 kebutuhan kopi menduduki angka  0,94 kg/kapita dan 

meningkat mencapai angka 1,00 kg/kapita pada tahun 2013. Jumlah konsumsi kopi di 

Indonesia diramalkan meningkat mencapai 1, 03 kg/kapita pada tahun 2014.4 

 

Kopi dinikmati  oleh berbagai usia. Menurut laporan National Coffee Association pada 

tahun 2010 Konsumen kopi setiap hari dalam golongan usia 18-24 tahun mencapai 

angka 30% dan meningkat pada tahun 2011 dengan angka 40%,hingga saat ini 

konsumen masih ditempati oleh usia 25-39 tahun.6 

 

Berbagai inovasi makanan dan minuman yang mengandung kafein serta kedai kopi 

kekinian di Indonesia banyak bermunculan pada beberapa tahun terakhir yang 

akibatnya  membuat persentase remaja dan dewasa muda sebagai konsumen kopi 

semakin meningkat. Seorang dewasa mengomsumsi sekitar rata-rata 200 mg kopi per 

hari dan terdapat 20 -30 persen dewasa yang mengonsumsi lebih dari 500 mg per hari.6 
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Berdasarkan uraian dia atas, konsumsen kopi di Indonesia sangat tinggi. Karyawan 

kantoran memiliki jam kerja rata-rata 8 jam sehari.  Mereka memiliki tuntuan 

perkerjaan seperti lembur, rapat-rapat, dan mereka terikat dengan jadwal pekerjaan. 

Demikian hal tersebut, pekerja karyawan ini mengkonsumsi kopi saat isitirahat mengisi 

waktu luang , menenangkan pikiran, atau bersosialisasi dengan rekan kerja yang lain.  

 

Kecemasan merupakan hal yang normal dan sangat dibutukan sebagai pertanda akan 

bahaya yang mengancam. Banyak orang yang mengalami kecamsan didalam hidupnya 

terutama pekerjaan mereka. Karyawan biasanya mengeluh akan pekerjaan, tuntutan 

pekerjaan yang tinggi, dan lain-lain. Jika sudah merasa cemas, perlaku karja karyawan 

pun ikut. Prevalensi ansietas di negara berkembang pada usia dewasa dan lansia 

sebanyak 50%.7 Angka kejadian gangguan ansietas di Indonesia sekitar 39 juta jiwa 

dari 238 juta jiwa penduduk.8 

 

Efek-efek kafein yang tergantung pada kopi pun telah diamati oleh banyak peneliti. 

Pada efek positif kafein pada kopi yang diamati seperti dosis yang rendah terbukti 

mengurangi kecemasan dan meningkatkan mood.8 Penelitian pun membuktikan bahwa 

konsumsi kafein yang terkandung dalam kopi berhubungan dengan penurunan resiko 

depresi dibandingkan dengan non-konsumsi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini tertuju pada konsumsi kopi sebagai 

salah satu faktor dalam menimbulkan kecemasan dengan skor kecemasan sebagai 

indikator kecemasan pada karyawan kantoran. 

 

Demikian uraian masalah ini menarik perhatian penulis sehingga menimbulkan 

dorongan pada peneliti untuk melakukan penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Kecemasan pada karyawan kantoran cukup banyak terjadi yang di karenakan masalah 

yang biasa terjadi pada masalah pada pekerjaan, lembur,ekonomi. Kafein yang terkandung 

dalam kopi adalah adalah reseptor antagonis pada adenosin dimana akan meningkatkan 

aktivitas syaraf pusat yang akan memicu kewaspadaan dan mengarahkan kepada kecemasan. 

Peneliti ingin mencari apakah terdapat hubungan kecemasan dan konsumsi kopi pada 

karyawan kantoran. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “ Hubungan 

kopi dengan gangguan  kecemasan karyawan kantoran PT. Bangun Cipta Kontraktor ” 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

1. Apakah ada hubungan antara kadar kopi yang dikonsumsi dengan kecemasan 

pada karyawan kantoran PT. Bangun Cipta Kontraktor 

2. Apakah ada perbedaan prevalensi kecemasan pada karyawan yang mengkonsumsi 

kopi dan tidak mengkonsumsi kopi.     

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1. Tujuan Umum 

a. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan konsumsi 

kopi dengan gangguan kecemasan pada Karyawan Kantor PT. Bangun Cipta 

Kontraktor. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian yaitu :  

a. Mengetahui hubungan tingkat kecemasan pada kebiasaan mengkonsumsi kopi  

1.5 Manfaat penelitian  

1.5.1. Manfaat Akademik  

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah : 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam 

proses belajar- mengajar dan memberikan data ilmiah tentang hubungan 

konsumsi kopi dengan gangguan kecemasan.  

b. Sebagai bahan rujukan tambahan teori yang sudah ada sebelumnya  
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1.5.2. Manfaat Praktis  

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi masukan bagi 

psikiater, psikolog, dokter, mahasiswa dan pihak yang terkait guna membantu proses 

belajar mengajar mahasiswa dalam tujuan menyelesaikan studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


