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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, jenis minuman kopi bukan merupakan hal yang asing. 

Masyarakat di berbagai daerah menjadikan kegiatan minum kopi sebagai rutinitas 

harian, bahkan masyarakat di perkotaan banyak yang menjadikan kegiatan 

mengonsumsi kopi sebagai gaya hidup. Tak hanya soal kebiasaan minum kopi, 

namun beberapa daerah di Indonesia juga terkenal menghasilkan biji kopi yang 

dapat disamakan dengan biji kopi dari negara-negara produsen biji kopi lainnya 

(Roro, 2017). 

Menurut Profil Kabupaten Bangli tahun 2010, wilayah Kabupaten Bangli 

berada pada ketinggian  100 – 2.152 dan memiliki luas wilayah 490,71 km2 . 

Banjar Serai terletak di Desa Penglumbaran Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. 

Desa Penglumbaran terdiri dari 8 banjar, salah satunya yaitu Banjar Serai. Jumlah 

penduduk Banjar Serai pada tahun 2018 yakni sebanyak  450 jiwa dengan jumlah 

95 Kepala Keluarga (KK). Daerah Banjar Serai merupakan dataran tinggi yang 

mengakibatkan suhu udara pada kawasan tersebut dingin, sehingga masyarakat 

Banjar Serai gemar melakukan kebiasaan minum kopi untuk menghangatkan 

tubuh. 

Kopi merupakan minuman yang banyak digemari oleh masyarakat. Kopi 

mengandung lebih dari seribu molekul zat,antara lain senyawa fenolik, vitamin, 

mineral, dan alkaloid. Kafein, kafestol, kahweol, dan chlorogenic acid 

berhubungan dengan metabolisme lipid dan secara teoritis dapat mempengaruhi 

profil lipid serum (Nawrot, 2003). Kandungan kafein dan asam yang berlebih 
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dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Pada beberapa orang mempunyai 

lambung yang sensitif, sehingga kopi bisa menyebabkan sakit perut . Kafein juga 

dapat meningkatkan kolesterol total, LDL, trigliserida dan alanin 

aminotransferase. Peningkatan kolesterol darah terutama kolesterol LDL dalam 

jangka waktu lama menyebabkan terjadinya penimbunan lemak di dalam lapisan 

pembuluh darah yang menyebabkan plak kolesterol. Plak kolesterol menyebabkan 

terjadinya pengerasan dan penyempitan pembuluh darah sehingga suplai darah ke 

otot jantung berkurang sehingga menyebabkan penyakit jantung (Meiga. 2012). 

Trigliserida adalah lemak netral suatu ester gliserol yang terbentuk dari 3 

asam lemak dan gliserol. Apabila terdapat satu asam lemak dalam ikatan dengan 

gliserol maka dinamakan monogliserida. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai 

zat energi. Lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Enzim 

lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam 

lemak serta melepasnya ke dalam pembuluh darah apabila sel membutuhkan 

energi. Trigliserida tidak hanya berasal dari lemak makanan (asam lemak jenuh 

dan tidak jenuh), tetapi juga berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat. 

Lipida di dalam hati ada yang dioksidasi untuk menghasilkan energi dan ada yang 

disimpan untuk cadangan.  

Kelebihan kadar trigiserida  di dalam pembuluh darah akan menyebabkan 

penumpukan kolesterol, yang dikenal sebagai aterosklerosis, merupakan faktor 

resiko utama penyakit jantung koroner dan stroke Faktor-faktor resiko yang dapat 

mempengaruhi kadar kolesterol di dalam darah antara lain keturunan, usia, jenis 

kelamin, merokok, konsumsi alkohol, kurang konsumsi sayuran dan buah, 

obesitas, diabetes melitus, stress, dan kebiasaan minum kopi berlebih. Kadar 
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trigliserida baiknya tidak lebih dari <150 mg/dL. Apabila kadar trigliserida 

melebihi batas normal, akan berbahaya bagi tubuh karena beberapa lipoprotein 

yang tinggi juga mengandung kolesterol sehingga dapat menyebabkan 

hiperkolesterol (Wiwin, 2016). 

Kopi mempunyai efek bipolar, yaitu mempunyai zat kafestol yang dapat 

meningkatkan kadar trigliserida darah dan zat kafein yang dapat menurunkan 

kadar trigliserida. Penelitian yang dilakukan oleh De Ross (2001), mengemukakan 

bahwa kopi mempunyai kandungan kafestol yang dapat meningkatkan kadar 

trigliserida dengan cara menghambat mekanisme beta oksidasi, mencegah 

pemecahan trigliserida menjadi energi sehingga kadar trigliserida dalam darah 

meningkat (Anggray 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran kadar Trigliserida dalam darah pada peminum kopi di Banjar Serai 

Desa Penglumbaran Bangli. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana Gambaran Kadar Trigliserida Darah Pada Peminum Kopi di Banjar 

Serai Desa Penglumbaran Bangli ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui gambaran kadar trigliserida darah pada peminum kopi di 

Banjar Serai Desa Penglumbaran Bangli 

2. Tujuan khusus  
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Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :  

a. Mengkarakteristik peminum kopi berdasarkan usia, jenis kelamin, lamanya 

minum kopi, banyaknya minum kopi perhari di Banjar Serai Desa 

Penglumbaran Bangli. 

b. Mengukur kadar trigliserida darah pada peminum kopi di daerah Banjar Serai 

Desa Penglumbaran Bangli. 

c. Mengidentifikasi kadar trigliserida darah berdasarkan karakteristik dari 

peminum kopi di Banjar Serai Desa Penglumbaran Bangli. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat praktis  

a. Bagi masyarakat 

Melalui data penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai gambaran trigliserida darah pada peminum kopi di Banjar 

Serai Desa Penglumbaran Bangli. 

b. Bagi peneliti 

Untuk meningkatkan keterampilan, memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan mengenai trigliserida darah pada peminum kopi di Banjar Serai Desa 

Penglumbaran Bangli. 

2. Manfaat teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

salah satu bahan kepustakaan untuk calon peneliti lainnya, serta memberikan 

informasi dan ilmu pengetahuan di bidang kimia klinik, tentang trigliserida darah 

pada peminum kopi di Banjar Serai Desa Penglumbaran Bangli 


