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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam, salah satunya yaitu 

kopi. Kopi merupakan biji buah dari pohon bergenus Coffea dan merupakan 

minuman yang digemari masyarakat. Indonesia merupakan produsen penghasil 

kopi nomor tiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam (Siti et al., 2014). Kopi 

merupakan jenis tanaman tropis yang dapat tumbuh di mana-mana. Ada tiga jenis 

kopi yang berkembang di Indonesia, yaitu jenis Arabika, Robusta dan Liberika, 

akan tetapi kopi jenis robusta memiliki sifat lebih unggul sehingga sangat cepat 

berkembang. Kopi ini merupakan jenis yang mendominasi perkebunan kopi di 

Indonesia (Najiyati dan Danarti, 2001).  

Tanaman kopi yang digunakan sebagai bahan antibakteri adalah bagian 

bijinya karena mengandung senyawa nonvolatile seperti kafein, trigonelin, dan 

asam klorogenik (Bharath et al., 2015). Biji kopi hijau Robusta (Coffea canephora) 

mengandung kafein yang tinggi. Kafein (C8H10N4O2) adalah sebuah alkaloid alami 

yang secara kimia dikenal dengan nama trimethylxanthine, merupakan salah satu 

senyawa farmakologis yang paling banyak digunakan di dunia. (Nawrot et al., 

2003).  

 Bakteri Staphylococcus aureus merupakan penyebab masalah utama 

penyakit infeksi seperti infeksi nosokomial, keracunan makanan dan juga dapat 

menyebabkan sindroma syok toksik, jerawat, impetigo dan infeksi luka. Bakteri 

tersebut yang bersifat patogen invasive yang menyebabkan hemolisis, membentuk 
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koagulase dan mampu meragikan manitol. Infeksi lebih berat dapat terjadi di 

antaranya seperti pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, 

endokarditis dan osteomielitis (Warsa, 1994).   

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk 

kokus. Bakteri ini dapat ditemukan pada rongga mulut dan usus (Jawetz et al., 

2013). Risiko infeksi atau kolonisasi Staphylococcus aureus cenderung meningkat 

karena faktor predisposisi seperti oral hygiene yang buruk, imunosupresi, defisiensi 

nutrisi dan penggunaan antibiotik jangka panjang (Minasari dan Unita, 2016). 

Bakteri Gram positif menurut Pelczar dan Chan (1988), mempunyai struktur 

dinding sel tebal, berlapis tunggal, dan kandungan lipid rendah yaitu 1-4%.  

Kafein merupakan senyawa alkaloid dalam biji kopi yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri. Kemampuan senyawa alkaloid sebagai 

antibakteri disebabkan oleh adanya gugus basa yang mengandung nitrogen. (Yaqin 

dan Nurmilawati, 2016). Mekanisme kafein dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri adalah dengan cara melewati dinding sel bakteri dan kemudian menghambat 

sintesis DNA. Penurunan jumlah DNA dikarenakan penurunan aktifitas seluruh sel 

bakteri. Oleh karna itu, sintesis enzim dan protein tidak terjadi. (Antonio et al., 

2011). 

Sehubungan dengan indikasi bahwa ekstrak biji kopi Robusta (Coffea 

canephora) memiliki daya antibakteri, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

daya antibakteri infusa biji kopi hijau Robusta dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antibakteri infusa biji kopi 

hijau Robusta (Coffea canephora) terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 

25923. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah infusa biji kopi hijau Robusta (Coffea canephora) dapat 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus ATCC 25923 secara  

in vitro?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui daya hambat infusa biji kopi hijau Robusta 

(Coffea canephora) terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus 

ATCC 25923  secara  in vitro. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui daya hambat infusa biji kopi hijau Robusta (Coffea 

canephora) pada konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, 75%, dan 100% 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 

secara  in vitro. 

b. Mengetahui daya hambat infusa biji kopi hijau Robusta (Coffea 

canephora) pada konsentrasi 25% terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 secara  in vitro. 
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c. Mengetahui daya hambat infusa biji kopi hijau Robusta (Coffea 

canephora) pada konsentrasi 50% terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 secara  in vitro. 

d. Mengetahui daya hambat infusa biji kopi hijau Robusta (Coffea 

canephora) pada konsentrasi 75% terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 secara  in vitro. 

e. Mengetahui daya hambat infusa biji kopi hijau Robusta (Coffea 

canephora) pada konsentrasi 100% terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 secara  in vitro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah mengenai daya hambat infusa 

biji kopi hijau robusta (Coffea canephora) terhadap pertumbuhan Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai data ilmiah penelitian selanjutnya mengenai daya hambat infusa 

biji kopi hijau robusta (Coffea canephora) sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai terapi alternatif infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. 
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b. Sebagai data ilmiah bagi masyarakat untuk mendukung penggunaan dan 

pengembangan biji kopi hijau Robusta (Coffea canephora) sebagai obat 

tradisional yang mempunyai efek antibakteri.   
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