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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Kopi merupakan salah satu minuman yang paling populer dan 

digemari di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data dari Food and 

Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2015, saat ini Indonesia 

merupakan salah satu dari 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia dan 

telah memproduksi kurang lebih lima ratus ribu ton/5 tahun semenjak tahun 

2000-2013.1 International Coffee Organization memperkirakan konsumsi 

kopi di dunia mencapai 9,078 ton/tahun.2 International Coffee Organization 

juga mencatat konsumsi kopi Indonesia periode 2016/2017 mencapai 4,6 

juta kemasan 60 kg dan hal ini membuat Indonesia menjadi negara urutan 

ke-6 yang mengonsumsi kopi paling banyak di dunia setelah Rusia.3 

Selain karena rasanya yang nikmat, kopi juga digemari banyak 

orang karena efeknya sebagai psikostimulan yang memberikan efek 

fisiologis berupa peningkatan energi dan efek farmakologinya yang 

menghambat reseptor adenosin yang mempengaruhi sistem saraf pusat.4  

Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh mahasiswa yang berkebutuhan 

untuk terjaga lebih lama karena berbagai tuntutan studi mereka. Menurut 

National Coffee Association di US, konsumsi kopi pada kelompok usia 18-

24 tahun mencapai 50% dari jumlah keseluruhan kelompok usia pada tahun 

2017.5 

Tekanan darah merupakan suatu tekanan yang diukur dengan satuan 

milimeter raksa di arteri-arteri utama di tubuh. Secara konvensional, 

tekanan darah ditentukan menjadi 2 aspek yaitu sistol dan diastol. Tekanan 

sistol adalah tekanan darah maksimal yang terjadi saat ventrikel 

berkontraksi. Sedangkan tekanan diastol adalah tekanan minimum yang 

direkam sesaat sebelum kontraksi selanjutnya.6  
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Kopi sering kali dikaitkan sebagai zat yang dapat memicu 

meningkatnya risiko sejumlah penyakit kardiovaskuler. Salah satu 

mekanisme yang diyakini memicu penyakit ini adalah hubungan konsumsi 

kopi dengan perubahan tekanan darah. Banyak studi yang dilakukan untuk 

mengkaji efek dari konsumsi kopi dengan tekanan darah, tetapi sampai saat 

ini masih belum dapat dibuktikan korelasinya. Kandungan beberapa 

senyawa di dalam kopi seperti kafein dan polifenol menyebabkan 

perdebatan mengenai efek kopi terhadap tekanan darah. Dalam sebuah studi 

metaanalisis dapat disimpulkan bahwa konsumsi ³4 cangkir kopi/hari 

memiliki efek protektif terhadap risiko hipertensi terutama pada wanita.7 

Sedangkan pada studi lainnya, ditemukan bahwa konsumsi kopi 

meningkatkan tekanan darah sistol rata-rata 4 mmHg (p<0,01) 

dibandingkan pada saat responden mengonsumsi plasebo. 8 Oleh karena itu, 

diperlukan studi lebih lanjut untuk mengkaji hubungan konsumsi kopi 

dengan tekanan darah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai 

hubungan antara konsumsi kopi dengan tekanan darah. Oleh karena itu, dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan konsumsi kopi dengan tekanan 

darah. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana korelasi antara konsumsi kopi dengan tekanan darah pada 

mahasiswa fakultas kedokteran UPH?  

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan 

konsumsi kopi dengan tekanan darah pada mahasiswa fakultas kedokteran 

UPH. 
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1.4.2 Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi pola konsumsi kopi pada responden yang meliputi 

jenis, frekuensi, serta lama sampel mengonsumsi kopi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi di bidang 

keilmuan terhadap hubungan mengonsumsi kopi dengan tekanan 

darah. 

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti 

selanjutnya dalam menganalisis hubungan konsumsi kopi dengan 

tekanan darah. 

1.5.2 Manfaat praktis 

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat 

mengenai hubungan antara konsumsi kopi dengan tekanan darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


