
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Berdasarkan 

bidang yang diteliti, belum ada penelitian sebelumnya yang sama dengan 

penelitian ini, namun terdapat penelitian yang serupa yaitu :  

1. Penelitian Karya Tulis Ilmiah oleh I Made Edi Setiawan Pada Tahun 2018 

“Gambaran Kadar Trigliserida Darah Pada Perokok Aktif”’. Adapun 

perbedaan yaitu sampel pada penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 

sampel Perokok Aktif, sedangkan peneliti menggunakan sampel Peminum 

Kopi. 

2. Penelitian Karya Tulis Ilmiah oleh Anggray Duvita Wahyani Pada Tahun 

2012 “Perbedaan Kadar Trigliserida Serum Tikus Srague Dawley Pada 

Pemberian Kopi Robusta Filter Dan Tanpa Filter”. Adapun perbedaan yaitu 

penelitian ini bersifat eksperimen dan sampel yang digunakan serum tikus, 

sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 

Peminum kopi sebagai responden, dan sampel darah diperoleh dari peminum 

kopi. 

3. Penelitian Karya Tulis Ilmiah oleh Imam Bagus Gustoro Pada Tahun 2019  

“Pengaruh Pemberian Kafein Terhadap Kadar Trigliserida Pada Tikus Yang 

Diberi Exercise”. Adapun perbedaan yaitu penelitian ini bersifat eksperimen 

dan sampel yang digunakan adalah sampel tikus, sedangkan peneliti 
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menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Peminum kopi sebagai 

responden, dan sampel darah diperoleh dari peminum kopi.  

4. Penelitian Karya Tulis Ilmiah oleh Maruni Wiwin Diarti Pada Tahun 2016 

“Kadar Kolesterol Total Pada Peminum Kopi Tradisional Di Dusun Sembung 

Daye Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat”. Adapun perbedaannya 

yaitu pemeriksaan penelitian yaitu kolesterol, sedangkan peneliti memeriksa 

kadar trigliserida darah pada peminum kopi. 

5. Penelitian Karya Tulis Ilmiah oleh Ratih Hardisari Pada Tahun 2016 

“Gambaran Kadar Trigliserida (Metode Gpo-Pap) Pada Sampel Serum dan 

Plasma EDTA”. Adapun perbedaanya yaitu pada penelitian tersebut 

menggunakan sampel dengan antikoagulan EDTA, sedangkan peneliti 

menggunakan sampel tanpa antikoagulan EDTA, yaitu sampel yang diambil 

dari peminum kopi menggunakan tabung antikoagulan. 

 

B. Landasan  Teori  

1. Kopi 

a. K

lasifikasi tanaman kopi 

Klasifikasi tanaman kopi (Coffea sp.) menurut Rahardjo (2012) adalah sebagai 

berikut:  

Kingdom : Plantae 

Subkigdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 



7 
 

Sub Kelas : Asteridae  

Ordo  : Rubiales 

Famili   : Rubiaceae 

Genus   : Coffea 

Spesies : Coffea sp. ( Cofffea arabica L., Coffea canephora, Coffea 

liberica, Coffea excels). 

 

 

Gambar 1. Tanaman Kopi   

(Sumber : Tribun Manado tahun 2019) 

b. P

engertian kopi 

Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji 

tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea. 

Secara umum kopi hanya memiliki dua spesies yaitu Coffea arabica dan Coffea 

robusta Kopi dapat digolongkan sebagai minuman psikostimulan yang akan 

menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan memberikan efek 

fisiologis berupa peningkatan energi (Bagus 2019). 

c. J

enis-jenis kopi 
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1) K

opi bubuk  

Pengolahan kopi bubuk hanya ada tiga tahapan yaitu: penyangraian (roasting), 

penggilingan (grinding) dan pengemasan. Penyangraian sangat menentukan warna 

dan cita rasa produk kopi yang akan dikonsumsi sedangkan penggilingan yaitu 

menghaluskan partikel kopi sehingga dihasilkan kopi coarse (bubuk kasar), 

medium (bubuk sedang), fine (bubuk halus), very fine (bubuk amat halus). Pilihan 

kasar halusnya bubuk kopi berkaitan dengan cara menyeduh kopi yang digemari 

oleh masyarakat (Ridwansyah, 2002). Kopi bubuk yang langsung diseduh dengan 

air panas akan meninggalkan ampas di dasar cangkir. Kopi bubuk mempunyai 

kandungan kafein sebesar 115 mg per 10 gram kopi (± 1-2 sendok makan) dalam 

150 ml air. 

2) K

opi instan 

Kopi instan dibuat dari ekstrak kopi dari proses penyangraian. Kopi sangrai yang 

masih melalui tahapan: ekstraksi, drying (pengeringan) dan pengemasan. Kopi 

yang telah digiling, diekstrak dengan menggunakan tekanan tertentu dan alat 

pengekstrak. Ekstraksi bertujuan untuk memisahkan kopi dari ampasnya. Proses 

drying bertujuan untuk menambah daya larut kopi terhadap air, sehingga kopi 

instan tidak meninggalkan endapan saat diseduh dengan air (Riska, 2015). Kopi 

instan mempunyai kandungan kafein sebesar 69-98 mg per sachet kopi dalam 150 

ml air. 

d.  Senyawa kafein pada kopi 
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Kafein adalah suatu senyawa kimia yang banyak terdapat dalam minuman 

seperti kopi, teh, soft drink dan makanan seperti chocolate. Kafein merupakan 

alkaloid dengan rumus senyawa kimia C8H10N4O2, dan rumus bangun 1,3,7 

trimethylxanthine. Kafein berbentuk kristal panjang, berwarna putih seperti sutra 

dan memiliki rasa pahit kafein berfungsi sebagai unsur rasa dan aroma. Kadar 

kafein pada kopi dipengaruhi oleh tempat tumbuh dan cara penyajian kopi (Riska, 

2015). 

e.  Mekanisme kafein di dalam tubuh 

Kopi yang masuk kedalam tubuh akan didistribusikan ke seluruh tubuh oleh 

aliran darah dari traktus gastro intestinal dalam waktu sekitar 5-15 menit. 

Absorpsi kafein dalam saluran pencernaan mencapai kadar 99% kemudian akan 

mencapai puncak di aliran darah dalam waktu 45 – 60 menit. Kafein sangat efektif 

bekerja dalam tubuh sehingga memberikan efek yang bermacam-macam bagi 

tubuh. Salah satunya efek diuretik, peminum kopi awal akan mengalami efek 

diuretik. Efek diuretik akan berkurang pada peminum kopi habitual yang 

mengonsumsi beberapa cangkir kopi sehari. Kafein dapat mengurangi penyerapan 

kembali kalsium di dalam ginjal, sehingga kalsium keluar bersama urin. Satu 

cangkir kopi menyebabkan pelepasan 6 mg kalsium di dalam urin. Penurunan 

absorpsi kalsium di ginjal dalam jangka panjang menyebabkan hipokalsemia. 

Batas aman konsumsi kafein tidak lebih dari 300 mg atau setara dengan tiga 

cangkir kopi sehari. Konsumsi kafein secara berlebihan mengakibatkan gejala 

pusing, gangguan tidur, dan meningkatkan sekresi gaster karena senyawa asam di 

dalam kafein (Nawrot, 2008). 

f.  Dampak kelebihan kafein  
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Kafein yang berlebihan dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler seperti 

peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Konsumsi kopi lebih dari dua atau 

tiga cangkir menimbulkan jantung berdebar-debar, sulit tidur dan kepala pusing. 

Kafein yang dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan penyakit 

hipertensi, insomnia dan tukak lambung. Kafein menyebabkan penurunan 

kepadatan mineral tulang pada kedua pinggul dan tulang belakang yang berakibat 

osteoporosis. Mengonsumsi kafein secara berlebihan dapat meningkatkan kadar 

gula bagi penderita diabetes tipe 2. Kafein ialah alkaloid yang tergolong dalam 

keluarga methylxanthine bersama-sama senyawa tefilin dan teobromin berlaku 

sebagai penenang sistem saraf pusat. Pada keadaan asal Kafein adalah serbuk 

putih yang pahit dan tidak berbau (Watuseke, 2016). 

g.  Hubungan kopi dengan trigliserida 

Hubungan konsumsi kopi dengan trigliserida konsumsi kopi sering dikaitkan 

dengan sejumlah faktor risiko penyakit jantung koroner, termasuk meningkatkan 

tekanan darah dan kadar kolesterol darah terjadi peningkatan kadar kolesterol total 

pada kelompok dengan konsumsi 3 cangkir kopi atau lebih per hari dan 

peningkatan trigliserida (TG) dengan konsumsi 5 cangkir kopi atau lebih per 

hari.(Watuseke, 2016) 

2.  Darah 

Darah adalah jaringan hidup yang bersirkulasi mengelilingi seluruh tubuh 

dengan perantara  jaringan  arteri, vena dan kapilaris,  yang membawa nutrisi, 

oksigen, antibodi, panas, elektrolit dan vitamin ke jaringan seluruh tubuh. Darah 

manusia terdiri atas plasma darah, globulus lemak, substansi kimia (karbohidrat, 

protein dan hormon), dan gas (oksigen, nitrogen dan karbon dioksida). Sedangkan 
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plasma darah terdiri atas eritrosit (sel darah merah), leukosit (sel darah putih) dan 

trombosit (platelet). Darah terdiri atas bagian cair (plasma) dan bahan-bahan 

intraselular.  Plasma darah dan sel-sel darah dapat terpisah dan bebas bergerak 

dalam cairan intraselular.   

Beberapa sel darah, seperti leukosit dapat berpindah melalui pembuluh darah 

untuk melawan infeksi.  Total sirkulasi volume darah diperkiran sekitar 5-8 % dari 

total bobot badan dan angka ini bervariasi menurut umur, spesies, berat tubuh, 

aktivitas, status kesehatan, status gizi dan kondisi fisiologis. Darah berbentuk 

cairan yang berwarna merah, agak kental dan lengket. Darah mengalir di seluruh 

tubuh kita, dan berhubungan langsung dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Darah 

terbentuk dari beberapa unsur, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah 

putih dan keping darah.  

Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah, karena lebih dari 

separuh darah mengandung plasma darah. Hampir 90% bagian dari plasma darah 

adalah air. Darah terdiri dari 45% komponen sel dan 55% plasma. Komponen sel 

tersebut adalah sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan keeping 

darah (trombosit). Eritrosit atau sel darah merah jenis sel darah yang paling 

banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan tubuh lewat pembuluh darah. 

Sel darah merah berbentuk bulat, pipih, cakram bikonkaf (cekung). Sel darah 

merah mengandung hemoglobin yang memberikan warna merah pada darah 

(Hernia, 2016). 

3.  Serum 

Serum adalah bagian cair darah yang tidak mengandung sel-sel darah dan 

faktor-faktor pembekuan darah. Protein-protein koagulasi lainnya dan protein 
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yang tidak terkait dengan hemostasis, tetap berada dalam serum dengan kadar 

serupa dalam plasma. Apabila proses koagulasi berlangsung secara abnormal, 

serum mungkin mengandung sisa fibrinogen dan produk pemecahan fibrinogen 

atau protrombin yang belum di konevensi (Sacher , 2012).  

Serum diperoleh dari spesimen darah yang tidak ditambahkan antikoagulan 

dengan cara memisahkan darah menjadi 2 bagian dengan menggunakan 

sentrifuge, setelah darah didiamkan hingga membeku kurang lebih 15 menit 

(Nugraha, 2015). Setelah disentrifugasi akan tampak gumpalan darah yang 

bentuknya tidak beraturan dan bila penggumpalan berlangsung sempurna, 

gumpalan darah tersebut akan terlepas atau dengan mudah dapat dilepaskan dari 

dinding tabung. Selain itu akan tampak pula bagian cair dari darah. Bagian ini, 

karena sudah terpisah dari gumpalan darah maka tidak lagi berwarna merah keruh 

akan tetapi berwarna kuning jernih. Gumpalan darah tersebut terdiri atas seluruh 

unsur figuratif darah yang telah mengalami proses penggumpalan atau koagulasi 

spontan, sehingga terpisah dari unsur larutan yang berwarna kuning jernih. 

4.  Trigliserida 

a. Pengertian trigliserida 

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 
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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. Mekanisme penyerapan trigliserida dari makanan 

antara lain, senyawa trigliserida dalam makanan dicerna oleh enzim lipase usus 

dan selanjutnya kembali diesterifikasi oleh cairan mukosa usus. Selama absorbsi 

lemak, trigliserida yang ada dalam epitel usus akan diekskresikan ke organ limfa 

dalam bentuk kilomikron dan dalam bentuk inilah lemak ditransfer ke jaringan-

jaringan di seluruh tubuh Butiran lemak yang disebut kilomikron tersebut masuk 

ke dalam darah melalui sistem limfatik. Kilomikron memiliki diameter 0.1-1µm 

dan terdiri atas beberapa jenis kolesterol, lipoprotein kulit, dan trigliserida sebagai 

komponen utama. Lemak dalam darah diangkut dengan dua cara, yaitu jalur 

eksogen dan jalur endogen (Ibrizah, 2017). 

1) Jalur eksogen 

Trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas 

dalam bentuk partikel besar lipoprotein, yang disebut kilomikron. Trigliserida 

dalam kilomikron di bawa ke dalam aliran darah dan mengalami penguraian oleh 

enzim lipoprotein lipase, sehingga terbentuk asam lemak bebas dan kilomikron 

remnan. Asam lemak bebas akan menembus jaringan lemak atau sel otot untuk 

diubah kembali menjadi trigliserida sebagai cadangan energi. Kilomikron remnan 

akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan kolesterol bebas. 

Kolesterol yang mencapai organ hati sebagian diubah menjadi asam empedu, yang 

akan dikeluarkan melalui usus yang berfungsi seperti detergen dan membantu 

proses penyerapan lemak dari makanan. Kolesterol sebagian lagi dikeluarkan 

melalui saluran empedu tanpa dimetabolisme menjadi asam empedu kemudian 
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organ hati akan mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui 

jalur endogen (Ibrizah, 2017). 

2) Jalur endogen 

Trigliserida dibawa melalui aliran darah dalam bentuk very low density 

lipoprotein (VLDL), yang kemudian akan dimetabolisme oleh enzim lipoprotein 

lipase menjadi intermediate density lipoprotein (IDL). Pembentukan trigliserida 

dalam hati akan meningkat apabila makanan sehari-hari mengandung karbohidrat 

yang berlebihan. Hati mengubah karbohidrat menjadi asam lemak, kemudian 

membentuk trigliserida. Intermediate density lipoprotein (IDL) melalui beberapa 

tahap proses akan berubah menjadi low density lipoprotein (LDL) yang kaya akan 

kolesterol. Kira-kira ¾ dari kolesterol total dalam plasma normal manusia 

mengandung partikel LDL, yang mana LDL ini berfungsi menghantarkan 

kolesterol ke dalam tubuh. Kolesterol yang tidak diperlukan akan dilepaskan ke 

dalam darah, di mana pertama-tama akan berikatan dengan high density 

lipoprotein (HDL). Aktivitas HDL juga membuang kelebihan kolesterol dari 

dalam tubuh (Ibrizah, 2017). 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar trigliserida meningkat 

1) Usia 

Kadar trigliserida tertinggi berada pada rentan usia 31 – 40 tahun sebesar 

46,15%, urutan kedua pada rentan usia 51 – 60 tahun sebesar 36,36%, urutan 

ketiga pada rentan usia 41 – 50 tahun sebesar 20% (Watuseke et al., 2016). 

2) Jenis kelamin 
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Berdasarkan jenis kelamin, yang memiliki kadar trigliserida tinggi terbanyak 

adalah laki – laki sebesar 36,85% dan perempuan sebesar 16,13%. Kadar 

trigliserida tinggi terbanyak adalah swasta sebesar 35,72% (Watuseke, 2016). 

3) Diabetes melitus 

Sekitar 422 juta orang dewasa di dunia menderita diabetes melitus (DM) dan 

diperkirakan akan terus meningkat (WHO, 2016). Indonesia menempati urutan ke-

7 sebagai negara dengan jumlah penderita DM terbanyak di dunia, yaitu dengan 

10 juta penderita dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,2 juta penderita 

pada tahun 2040. Beberapa penelitian epidemiologi maupun uji klinik 

menunjukkan adanya hubungan linier antara dislipidemi diabetik dengan angka 

kejadian dan angka kematian kibat PJK di penderita DM tipe-2 (Kholidha, 2018).  

4) Kebiasaan merokok 

Merokok merupakan faktor risiko timbulnya penyakit aterosklerosis. 

Merokok dapat mempengaruhi faktor-faktor fisiologis, patologis, hematologis dan 

metabolik yang masing-masing faktor tadi dapat berperan pada mulainya, 

perkembangannya dan akhirnya timbul ateroskelrosis. Dengan demikian 

penghentian merokok akan mengurangi progresivitas aterosklerosis serta 

morbiditas dan mortalitasnya (Fandry, 2013). 

5) Masalah obesitas 

Pada individu dengan kelebihan berat badan atau obesitas ditemukan 

peningkatan kadar hormon leptin. Hal tersebut dapat menyebabkan resistensi 

insulin, yaitu dengan cara menghambat fosforilasi insulin receptor substrate-1 

(IRS-1), sehingga ambilan glukosa terhambat dan meningkatkan kadar glukosa 

darah (Kholidha, 2018) 



16 
 

5.  Penyakit jantung koroner 

Penyakit jantung koroner (PJK) adalah gangguan fungsi jantung akibat otot 

jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. 

Pada waktu jantung harus bekerja lebih keras terjadi ketidakseimbangan antara 

kebutuhan dan asupan oksigen, hal inilah yang menyebabkan nyeri dada. Kalau 

pembuluh darah tersumbat sama sekali, pemasokan darah ke jantung akan terhenti 

dan kejadian inilah yang disebut dengan serangan jantung. Adanya 

ketidakseimbangan antara ketersedian oksigen dan kebutuhan jantung memicu 

timbulnya PJK (Nadianto 2018). Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 

2013), secara klinis PJK ditandai dengan nyeri dada atau terasa tidak nyaman di 

dada atau dada terasa tertekan berat ketika sedang mendaki, kerja berat ataupun 

berjalan terburu-buru pada saat berjalan di jalan datar atau berjalan jauh. 

Pemeriksaan Angiografi dan Elektrokardiogram (EKG) digunakan untuk 

memastikan terjadinya PJK. Hasil pemeriksaan EKG yang menunjukkan 

terjadinya iskemik merupakan salah satu tanda terjadinya PJK secara klinis. 

 


