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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kopi merupakan salah satu minuman berkafein yang paling banyak 

dikonsumsi di dunia, termasuk di Indonesia. Data International Coffee 

Organization (ICO) menunjukkan bahwa konsumsi kopi di Indonesia pada periode 

2000-2016 terus mengalami kenaikan.1 Pada tahun 2000, konsumsi kopi Indonesia 

mencapai 1,68 juta kemasan @60 kg dan telah mengalami kenaikan sebesar 174% 

sehingga pada tahun 2016 mencapai 4,6 juta kemasan @60 kg. Hal ini 

menempatkan Indonesia pada posisi ke-6 negara dengan konsumsi kopi terbesar di 

dunia setelah Rusia.2 

Hampir semua kalangan usia mengonsumsi kopi setiap harinya. Kopi biasa 

dijadikan sebagai minuman favorit, penghilang rasa kantuk sekaligus menjadi trend 

di masyarakat. Berbagai jenis minuman olahan kopi banyak menarik minat 

konsumen, khususnya bagi kalangan muda. Menurut National Coffee Association 

di US, konsumsi kopi pada kelompok usia 18-24 tahun mencapai 50% dari jumlah 

keseluruhan kelompok usia pada tahun 2017.3 Dalam beberapa penelitian, konsumsi 

minuman berkafein tinggi merupakan salah satu strategi yang digunakan 

mahasiswa untuk mengatasi situasi akademik yang penuh tekanan.4 

Selama beberapa dekade terakhir, kopi telah menerima banyak perhatian 

karena tingginya prevalensi konsumsi kopi global dan karena pengaruhnya terhadap 

kesehatan manusia, baik secara positif maupun negatif.5 Konsumsi kopi seringkali 

dikaitkan dengan penurunan6 maupun peningkatan berat badan.7 

Obesitas adalah masalah kesehatan utama di lingkungan masyarakat secara 

global. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menggambarkan obesitas sebagai 

epidemik global karena peningkatan yang pesat dalam jumlah orang yang 

mengalami kegemukan. Pada tahun 2014, sekitar 53% orang dewasa di dunia 

mengalami kelebihan berat badan ataupun obesitas.7 Sementara itu, berdasarkan 

data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi penduduk 



 2 

dewasa (>18 tahun) dengan berat badan lebih dan obesitas yang ditentukan 

berdasarkan IMT mencapai angka 13,5% dan 15,4%.8  

Terdapat berbagai pengukuran antropometrik yang dapat digunakan untuk 

menilai obesitas. Indeks massa tubuh (IMT) adalah jenis pengukuran yang paling 

sering digunakan untuk menilai obesitas. Akan tetapi, IMT hanya berhubungan 

dengan lemak total pada tubuh dan tidak menunjukkan distribusi lemak pada bagian 

tubuh tertentu. Selain itu, IMT juga tidak dapat digunakan untuk membedakan 

antara orang yang memiliki lemak berlebih ataupun orang dengan massa otot yang 

tinggi. Lingkar pinggang merupakan salah satu alternatif lain untuk mengukur 

obesitas yang dapat mempertimbangkan distribusi lemak.9 Akan tetapi, indikator 

lingkar pinggang tidak mempertimbangkan tinggi badan seseorang dalam penilaian 

obesitas, sedangkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa orang dengan 

tinggi badan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi pada penyakit tertentu, 

salah satunya adalah sindrom metabolik. Oleh karena itu, rasio lingkar pinggang-

tinggi badan baru-baru ini mendapat perhatian sebagai indeks antropometrik untuk 

mengukur obesitas.10 

Dalam beberapa dekade terakhir, selama bertahun-tahun, studi 

epidemiologis yang menyelidiki hubungan antara konsumsi kopi dan obesitas 

berdasarkan IMT dan lingkar pinggang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Konsumsi kopi dilaporkan efektif dalam mencegah obesitas dengan menurunkan 

berat badan dan IMT dalam beberapa penelitian. Akan tetapi, penelitian lain 

melaporkan peningkatan IMT dan lingkar pinggang ketika konsumsi kopi 

meningkat.7 

Sebuah penelitian di Korea menyatakan asosiasi yang positif antara 

konsumsi kopi harian dengan prevalensi obesitas pada populasi wanita yang diukur 

menggunakan indikator IMT dan lingkar pinggang  (Jeonghee Lee, 2017).7 

Penelitian di Polandia menunjukkan bahwa orang yang sering mengonsumsi kopi 

(3 cangkir/hari atau lebih) memiliki IMT, lingkar pinggang, tekanan darah sistolik 

dan diastolik, serta trigliserida yang lebih rendah dengan kadar HDL kolesterol 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mengonsumsi <1 cangkir/hari 

(Giuseppe Grosso,2015) 11 Selain itu, penelitian oleh Danielle R. Bouchard pada 
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tahun 2010 di Kanada juga menyatakan bahwa konsumsi kopi tidak berkaitan 

dengan IMT atau lingkar pinggang pada semua jenis kelamin. Akan tetapi, orang 

yang mengonsumsi kopi/teh menggunakan pemanis buatan memiliki IMT lebih 

tinggi (p≤0.05) dibandingkan mereka yang tidak menggunakan pemanis buatan 

(28.2 vs 27.1 kg/m2 pada pria, 28.4 vs 27.1 kg/m2 pada wanita).12 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara 

konsumsi kopi dengan obesitas yang diukur menggunakan indikator IMT dan 

lingkar pinggang. Selain itu, penggunaan indikator terbaru untuk memprediksi 

obesitas, yaitu rasio lingkar pinggang-tinggi badan belum banyak digunakan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui hubungan antara konsumsi kopi dengan obesitas yang 

diukur menggunakan indikator RLPTB, IMT, dan lingkar pinggang.   

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Apakah terdapat perbedaan mean obesitas yang signifikan antara 

kelompok yang mengonsumsi kopi dengan yang tidak mengonsumsi kopi? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum  
• Melihat perbedaan mean obesitas pada kelompok mahasiswa yang 

mengonsumsi kopi dan yang tidak mengonsumsi kopi.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

• Mengetahui pola konsumsi kopi yang meliputi jenis, frekuensi, banyak zat 

tambahan yang digunakan, serta lama mengonsumsi kopi.  

• Mengidentifikasi obesitas pada mahasiswa FK UPH, yang diukur 

menggunakan RLPTB, IMT, dan lingkar pinggang.  

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademis  
• Memberikan gambaran mengenai hubungan antara konsumsi kopi dengan 

obesitas pada mahasiswa FK UPH. 
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• Menambah informasi dan menjadi data penunjang bagi pengembangan  

penelitian berikutnya.  

1.5.2 Manfaat Praktis 
•  Mendapatkan pengalaman untuk mempelajari hubungan antara konsumsi     

 kopi dengan obesitas.  

•  Menambah informasi masyarakat mengenai hubungan konsumsi kopi   

 dengan obesitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


