
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Mellitus  

 

Diabetes Mellitus (DM) adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan 

hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat. 

Hal ini disebabkan oleh penurunan sekresi insulin, penurunan sensitivitas insulin, 

atau keduanya hingga menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular dan 

maskrovaskular (Sukandar et al., 2008). 

 

Menurut Hartono (2006), DM merupakan keadaan yang disebabkan oleh 

kegagalan pengendalian glukosa darah. Kegagalan ini terjadi karena dua hal yaitu 

produksi hormon insulin yang tidak ada (kurang) dan resistensi insulin. Dengan 

demikian, akan terjadi peningkatan kadar glukosa dalam pembuluh darah. 

Sedangkan menurut Kemenkes (2010), penyakit DM akan menyebabkan  kadar 

glukosa melebihi batas normal sehingga terjadi polifagia, polidipsia, poliuria, 

cepat lapar, cepat  haus, dan sering buang air kecil. 

 

Penderita DM mengalami gangguan keseimbangan glukosa dalam sel, glukosa 

yang tersimpan dalam hati, dan glukosa yang keluar dari hati. Keadaan ini 

menyebabkan kadar glukosa darah meningkat dan kelebihannya dikeluarkan 

melalui urin. Penyebabnya adalah pankreas tidak mampu lagi memproduksi 

insulin atau insulin yang disekresi oleh pankreas tidak cukup memadai sehingga 

terjadi kekurangan atau resistensi insulin (Mayfield, 1998). 
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Penyakit DM dapat dibedakan menjadi  beberapa tipe antara lain: DM tipe 1 

disebabkan oleh gangguan produksi insulin akibat penyakit outoimun atau 

idiopatik. Tipe ini sering disebut insulin dependent diabetes mellitus dan 

umumnya ditemukan pada usia anak-anak hingga remaja. DM tipe 2 disebabkan 

oleh resistensi insulin. Penyakit DM tipe 2 tidak selalu membutuhkan insulin 

tetapi cukup ditangani dengan diet dan obat antidiabetik oral. Oleh karena itu, 

DM tipe 2 disebut juga non insulin dependent diabetes mellitus yang dicirikan 

oleh tubuh yang gemuk pada usia dewasa ke atas. DM tipe gestasional muncul 

pada masa kehamilan dan umumnya bersifat sementara.  setelah masa kehamilan 

akan hilang tetapi merupakan faktor resiko untuk terjadinya DM tipe 2 (Mayfield, 

1998). 

 

DM tipe pra-diabetes dicirikan karena toleransi glukosa terganggu (impaired 

glucose tolerance) atau glukosa puasa tergangu (impaired fasting glocose). DM 

tipe lain seperti penyakit endokrin, penkreas, atau akibat pengguna obat, infeksi, 

dan lain-lain (Mayfield, 1998).  

 

Insulin yang disekresi oleh sel β-langerhans pankreas merupakan salah satu 

hormon terpenting yang berperan dalam pengaturan kadar glukosa dalam tubuh. 

Insulin merupakan hormon polipeptida dan merupakan kelompok sel yang terdiri 

dari 1% massa pankreas. Insulin adalah salah satu hormon terpenting yang 

mengkoordinasikan penggunaan energi oleh jaringan. Efek metaboliknya adalah 

anabolik, seperti sintesis glikogen, triasilgliserol, dan protein (Champe dan 

Harvey, 1994).  
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Pulau β-langerhans merupakan suatu cluster kelenjar endokrin yang tersebar 

disepanjang eksokrin pankreas yang banyak dilalui pembuluh kapiler darah. 

Komposisi selular dan ukuran dari pulau ini tidak selalu sama. Pada mamalia 

sebesar 70-80% tersusun oleh sel-sel β yang mensekresikan  insulin, 15-20% 

adalah sel-sel α yang memproduksi glukagon, sel δ yang mensekresikan 

somatostatin sebesar 5-10%, serta terdapat sel-sel lain seperti sel yang 

menghasilkan polipeptida pankreatik (Tortora, 2008). Anatomi pulau langerhans 

dapat dilihat pada Gambar  1. 

 

Gambar  1.  Anatomi pulau langerhans (Tortora, 2008). 

Jumlah maupun ukuran pulau langerhans tidak selalu sama tergantung pada 

kebutuhan fungsional disetiap tingkat perkembangan individu. Perubahan dari 
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embrio menjadi dewasa diikuti dengan meningkatnya jumlah pulau ini, tetapi 

volumenya relatif berkurang. Ketika terjadi perubahan jumlah maupun ukuran 

yang menyebabkan kebutuhan fungsional suatu individu tidak dapat terpenuhi 

maka akan menimbulkan keadaan diabetes (Bonner Weir dan Smith, 1994). 

Regulasi normal kadar gula dapat dilihat pada Gambar  2. 

 

 

Gambar  2. Regulasi normal kadar gula darah (Tortora, 2008) 

 

Pada DM tipe-1 dicirikan dengan kekurangan insulin absolut akibat kerusakan 

sel-sel β. Kerusakan tersebut disebabkan oleh autoimmun sehingga terjadi 

peradangan. Proses kerusakan ini akibat stimulan dari luar seperti infeksi virus, 

toksin, dan genetik. T-lymphocyt teraktifkan dan merembes ke pulau langerhans 

sehingga menyebabkan suatu keadaan yang disebut insulitis. Setelah beberapa 
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tahun terserang autoimmun maka akan terjadi penurunan perlahan-lahan jumlah 

sel-sel β. Keadaan ini menyebabkan pankreas gagal merespon glukosa dari 

makanan. Terapi insulin dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi metabolik 

(Champe dan Harvey, 1994). 

 

DM merupakan sindrom klinik yang ditandai dengan poliuria, polidipsi, dan 

polifagia. Dalam keadaan hiperglekimia yang berlansung lama dan melawati 

ambang ginjal akan terjadi glukosuria, dimana batas maksimal reabsorbsi glukosa 

pada tubulus ginjal terlampaui dan glukosa akan diekskresikan ke dalam urin. 

Volume urin akan meningkat atau poliuria, akibatnya akan terjadi diuresis 

osmotik yang menyebabkan dehidrasi pada penderita DM. Hal ini dapat dicegah 

dengan banyak minum (polidipsia). Polifagia merupakan peningkatan rasa lapar 

yang terjadi karena katabolisme  protein dan lemak sehingga menyebabkan 

kelemahan otot dan rasa lelah (Corwin, 2008). 

 

DM tipe 1 atau DM pada remaja (juvenile) karena terjadi destruksi sel-sel β 

pankreas sehingga tidak memproduksi insulin lagi dan mengakibatkan sel tidak 

bisa menyerap glukosa dari darah. Karena itu kadar glukosa darah meningkat di 

atas 10 mmol, yakni nilai ambang ginjal sehingga glukosa berlebihan dikeluarkan 

lewat urine (glycosuria). Tipe ini terjadi pada orang orang di bawah usia 30 tahun 

dan paling sering terjadi pada usia 10-13 tahun. Karena penderita senantiasa 

membutuhkan insulin, maka tipe 1 juga disebut insulin dependent diabetes 

mellitus. Penyebabnya belum begitu jelas, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa 

jenis ini disebabkan oleh infeksi virus yang menirnbulkan reaksi autoimun 
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berlebihan untuk menanggulangi virus. Akibatnya sel-sel pertahanan tubuh tidak 

hanya membasmi virus, melainkan juga turut merusak sel-sel langerhans. Dalam 

waktu 1 tahun sesudah diagnosa, 80-90% penderita tipe 1 memperlihatkan 

antibodi sel beta di dalam darahnya (Mayfield, 1998).  

 

Dua keadaan yang mendasari DM tipe 2 adalah kegagalan sekresi insulin dan 

adanya resistensi insulin. Pada awalnya, terjadi kegagalan aksi insulin dalam 

upaya menurunkan gula darah, mengakibatkan sel β pankreas akan 

mensekresikan insulin lebih banyak untuk mengatasi kekurangan insulin. Dalam 

hal ini, toleransi glukosa masih normal hingga pada suatu saat akan terjadi 

gangguan dan menyebabkan gangguan toleransi glukosa dan belum terjadi 

diabetes. Selanjutnya, apabila keadaan resistensi inulin bertambah berat disertai 

beban glukosa yang terus terjadi, maka sel β pankreas tidak mampu lagi 

mensekresikan insulin untuk menurunkan kadar gula darah (Mayfield, 1998). 

 

Seseorang dikatakan menderita DM apabila telah menunjukkan gejala yang khas, 

dan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dL dan kadar 

glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan untuk 

mendiagnosis DM adalah dengan  pemeriksaan urin untuk mendeteksi adanya 

glukosaria, tes toleransi glukosa oral, dan tes glikohemoglobin  (Kementerian 

Kesehatan RI, 2010) 

 

B. Pengobatan Diabetes 

  

1. Non farmakologi 
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a. Diet 

 

Diet yang dianjurkan adalah makanan  dengan komposisi seimbang. Asupan serat 

sangat penting bagi penderita DM. Disamping akan menghambat penyerapan 

lemak, makanan berserat tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga membantu 

mengatasi rasa lapar yang sering dirasakan oleh penderita DM (Kementerian 

Kesehatan RI, 2010). 

 

b. Olahraga 

Olahraga secara teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar glukosa darah tetap 

normal. Hal ini  karena meningkatkan aktivitas reseptor insulin dalam tubuh serta 

meninggkatkan pengunaan glukosa (Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

 

2. Farmakologi  

a. Insulin 

 

Mekanisme kerja insulin dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan 

menstimulasi pengambilan glukosa perifer dan menghambat produksi glukosa  

hepatik (Sukandar et al, 2008). Terapi insulin mutlak bagi penderita DM tipe 1 

karena sel β-langerhans pankreas penderita rusak, sehingga tidak dapat lagi 

memproduksi insulin. Sebagai penggantinya, maka penderita DM tipe 1 harus 

mendapat insulin eksogen untuk membantu agar metabolisme karbohidrat di 

dalam tubuhnya dapat berjalan normal.  

Insulin juga diberikan pada penderita DM tipe 2 yang kadar glukosa darahnya 

tidak dapat dikendalikan dengan diet dan antidiabetik oral, DM pasca 

pankreasektomi, dan DM gestasional (Suherman, 2007). 
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Insulin tersedia dalam bentuk injeksi melalui rute intravena, intramaskular, dan 

subkutan. Rute subkutan paling banyak digunakan untuk jangka panjang. 

Pemberian insulin tidak dapat diberikan melalui oral karena dapat dipecah oleh 

enzim pencernaan. Kebutuhan insulin pada penderita DM umumnya berkisar 

antara 5-150 U sehari tergantung keadaan pasien (Suherman, 2007). Respon 

individu  terhadap terapi insulin cukup beragam. Oleh karena itu, penentuan jenis 

dan frekuensi penyutikkan dilakukan secara individu (Kementerian Kesehatan RI, 

2010).  

 

Terdapat berbagai jenis sediaan insulin yang berbeda dalam mulai kerja dan masa 

kerjanya. Sediaan insulin untuk terapi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok 

yaitu (1) insulin masa kerja singkat, (2) insulin masa kerja sedang, (3) insulin 

masa kerja sedang dengan mulai kerja cepat, dan (4) insulin masa kerja panjang 

(Suherman, 2007). 

 

b. Antidiabetik Oral 

 

1. Sulfonilurea 

Obat anti diabetik ini bekerja dengan cara merangsang sel β-langerhans pankreas 

untuk mengeksresikan insulin. Obat golongan ini tidak berguna bila diberikan 

pada penderita DM tipe 1 yang sel β-langerhans sudah rusak. Obat golongan ini 

berguna bila diberikan pada penderita DM tipe 2. Obat-obat yang termasuk 

golongan sulfonilurea adalah tolbutamide, chlorpropamide, tolazamide, 

acetohexamide sebagai generasi pertama, sedangkan generasi kedua adalah 

glibenklamide, glipizide, dan glibonuride (Suherman, 2007). 
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2.  Biguanid 

Golongan obat derivate biguanid mempunyai mekanisme yang berlainan dengan 

derivat sulfonylurea. Golongan obat ini bekerja dengan cara mengurangi 

resistensi insulin sehingga glukosa dapat memasuki sel-sel hati, otot, dan organ 

tubuh lainnya. Obat-obat yang termasuk golongan biguanid adalah metformin, 

phenformin, dan buformin (Suherman, 2007). 

  

3. Thiazolidinedion 

Golongan derivat thiazolidinedion bekerja dengan cara yang sama dengan derivat 

biguanid, yaitu dengan mengurangi resistensi insulin, sehingga glukosa dapat 

memasuki sel-sel hati, otot, dan organ tubuh lainnya. Obat yang termasuk 

golongan ini adalah troglitazone (Suherman, 2007). 

  

4. Golongan inhibitor α-glukosidase 

Obat ini bekerja dengan cara menginhibisi secara reversibel kompetitif terhadap 

enzim hidrolase α-milase pankreatik dan enzim-enzim pencernaan di usus halus 

seperti isomaltase, sucrose, dan maltase. Enzim-enzim ini berperan pada 

hidrolisis karbohidrat makanan menjadi glukosa dan monosakarida lainnya 

(Suherman, 2007).  

 

Pada penderita DM, inhibisi terhadap enzim ini menyebabkan penghambatan 

absorpsi glukosa sehingga menurunkan keadaan hiperglikemia setelah makan. 

Obat golongan ini adalah acarbose yang dikenal dengan nama dagang glucobay. 

Acarbose adalah suatu oligosakarida yang diperoleh dari proses fermentasi 
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mikroorganisme Actinoplanes utahensis. Acarbose juga menghambat enzim α-

amilase pankreas yang menghidrolisa tepung dalam usus halus sehingga menunda 

penyerapan karbohidrat. Acarbose dapat digunakan secara kombinasi dengan 

obat antidiabetik oral lainnya seperti sulfonilurea, metformin atau insulin dalam 

meningkatkan kontrol hiperglikemia. Hal ini karena acarbose memiliki 

mekanisme kerja yang berbeda dengan ketiga golongan antidiabetik oral lainnya 

(Suherman, 2007). 

 

5. Miglitinid 

Mekanisme kerjanya sama seperti sulfonilurea tetapi struktur kimianya sangat  

berbeda. Contoh obat golongan ini adalah repaglinid dan netaglinid (Suherman, 

2007). Karena tidak mengandung sulfur, meglitinid dapat digunakan untuk pasien 

DM tipe 2 yang alergi terhadap sulfur atau sulfoniluria.  

 

6. Tanaman obat 

Selain obat anti diabetik oral yang tersedia terdapat juga tanaman obat 

antidiabetik yang berdasarkan penelitian memiliki efek hipoglikemia. Beberapa 

tanaman obat yang telah terbukti memiliki efek hipoglikemia diantaranya buah 

mengkudu (Morindo citrifola Linn), daun mimba (Azadirachta indica A. Juss), 

kulit batang pulai (Aloe ferrax Mill) daun dan bunga tapak dara (Catharanthus 

roseus), biji mahoni (Swietenai macrophylla King), biji alpukat (Parsea 

gratissima Gaertn), batang brotowali (Tinospora crispa Miers), daun dan buah 

jambu biji (Psidium guajava), bunga kembang pukul empat (mirabilis jalapa L), 

daun iler (Caleus scutellarioides Benth.), buah, biji dan bunga jamblang 
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(Syzygium cumini), daun kumis kucing (Orthosiphon arisiatus Mig.), dan daun 

dan herba sambiloto (Andrographis Paniculus Nees) (Suherman, 2007). 

 

C. Kopi 

Tanaman kopi termasuk dalam famili Rubiaceae yang jenisnya diantaranya 

adalah Coffea arabica, Coffea robusta, dan Coffea liberica. Taksonomi tanaman 

kopi robusta menurut Armansyah  (2010), adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus  : Coffea 

Spesies : Coffea robusta Lind.  

 

Kopi yang pertama kali dikembangkan di dunia adalah kopi arabika yang berasal 

dari spesies Coffea arabica. Kopi arabika berasal dari Etiopia dan Abessinia. 

Kopi arabika dapat tumbuh dengan ketinggian 700-1700 mdpl dan suhu 16-20 

o
C. Kopi arabika berbuah setahun sekali. Kopi arabika menguasai pasar dunia 

hingga 70%. Kopi arabika memiliki aroma yang khas dan rasanya lebih asam. 

Kopi arabika memiliki kandungan kafein tidak lebih dari 1,5% (Isnayanti, 2012). 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Rubiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Coffea
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Kopi robusta berasal dari Kongo dan tumbuh pada ketinggian 400-700 mdpl. 

Produksi kopi robusta lebih sedikit daripada kopi arabika. Kopi robusta hanya 

mencapai 30% di pasaran komoditi dunia. Kopi robusta banyak tersebar di 

wilayah Indonesia dan Filipina. Kopi robusta memiliki rasa seperti cokelat, 

aroma yang khas dan rasa yang manis, serta warna bervariasi sesuai dengan cara 

pengolahan. Kopi robusta memiliki tekstur lebih kasar dari kopi arabika. Jenis 

lainnya dari kopi robusta seperti Qillou, Uganda, dan Chanepora. Dalam 

pertumbuhannya kopi robusta hampir sama dengan kopi arabika yakni tergantung 

pada kondisi tanah, cuaca, proses pengolahan, serta pengemasan kopi (Isnayanti, 

2012). 

 

Kopi robusta biasanya digunakan sebagai kopi  instan. Kopi robusta memiliki 

kandungan kafein lebih tinggi, rasanya lebih netral, serta aroma kopi yang lebih 

kuat. Kandungan kafein pada kopi robusta mencapai 2,8%. Produksi kopi robusta 

saat ini mencapai sepertiga produksi kopi seluruh dunia (Isnayanti, 2012). 

 

Kopi merupakan sumber utama kafein. Begitu terkenalnya kopi sampai timbul 

istilah coffee break atau "rehat kopi" di setiap acara resmi seperti seminar, 

lokakarya, dan rapat. Saat itu para tamu atau peserta beristirahat sebentar untuk 

menikmati kue sambil minum secangkir kopi. Sementara dalam kehidupan 

sehari-hari, kopi seringkali dijadikan pendamping sarapan pagi (Suriani, 1997). 

 

Kafein ialah senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal dan berasa pahit yang 

bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafein dijumpai 

secara alami pada bahan pangan seperti biji kopi dan daun teh. Pada tumbuhan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
http://id.wikipedia.org/wiki/Xantina
http://id.wikipedia.org/wiki/Obat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perangsang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikoaktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Diuretik
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kafein berperan sebagai pestisida alami yang dapat mematikan serangga yang 

memakan tanaman tersebut. Kafein umumnya dikonsumsi oleh manusia dengan 

mengekstraksinya dari biji kopi (Suriani, 1997). 

 

Kadungan kafein dalam kopi masih bisa ditolerir hingga kadar 0,13-1,5% (Davia 

et al., 1982). Kafein merupakan zat antagonis non spesifik bagi reseptor adenosin 

yang disebarkan secara luas di korteks (Ryan et al. 2001). Kafein bekerja sebagai 

stimulan dengan cara mengurung reseptor adenosin untuk menghambat kerja 

neurotransmiter (Ramachandran, 2002). Kafein menghalangi adesonin untuk 

berfungsi dan bekerja sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan performa 

kognitif seorang individu meningkat. Selain itu, kafein juga akan menaikkan 

permukaan dopamin di otak. Dopamin merupakan neurotransmitter yang 

berperan mengatur gerakan dan membentuk ingatan sehingga dengan 

meningkatnya dopamin maka performa ingatan pun akan meningkat (Nelson dan 

Gilbert, 2005). 

 

Kafein dalam kopi terdapat dalam bentuk ikatan kalium kafein klorogenat dan 

asam klorogenat. Ikatan ini akan terlepas dengan adanya air panas, sehingga 

kafein dengan cepat dapat terserap oleh tubuh. Asam klorogenat terdapat secara 

luas pada tanaman namun dibandingkan dengan kafein, kurang mempunyai efek 

fisiologi. Melalui penyangraian, trigonellin pada biji kopi sebagian akan berubah 

menjadi asam nikotinat (niasin), yaitu jenis vitamin dalam kelompok vitamin B  

(Mahendradatta, 2007). 
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Menurut Gilbert dan Rice (1991), kafein merupakan zat kimia yang berpotensi 

menyebabkan gangguan perkembangan janin. Selain itu, kafein memiliki sifat 

sebagai agensia teratogenik yang tidak spesifik sehingga dimungkinkan 

menyebabkan timbulnya jenis cacat lain yang dijumpai pada berbagai sistem 

organ. 

 

Kafein sering digunakan  sebagai perangsang kerja jantung dan meningkatkan 

produksi urin. Dalam dosis rendah kafein berfungsi sebagai bahan pembangkit 

stamina dan  penghilang  rasa sakit. Mekanisme kerja kafein dalam tubuh adalah 

menyaingi fungsi adenosin yang merupakan salah satu senyawa yang dalam sel 

otak bisa membuat orang cepat tertidur. Kafein tidak memperlambat gerak sel-sel 

tubuh, melainkan  membalikan  semua kerja adenosin sehingga tubuh tidak lagi 

mengantuk, muncul perasaan segar, sedikit gembira, mata terbuka lebar, jantung 

berdetak lebih kencang, tekanan darah  naik, otot-otot   berkontraksi,  dan hati 

akan melepas gula ke aliran darah yang akan membentuk energi ekstra. Itulah 

sebabnya berbagai jenis minuman pembangkit stamina umumnya mengandung 

kafein sebagai bahan utamanya (Suriani, 1997). 

 

Minum kopi ternyata dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Penelitian yang 

dimuat dalam Journal of Neurology, Neurosurgry and Psychiatry tahun 2002 

menyimpulkan bahwa minum kopi lebih dari 5 gelas per hari akan meningkatkan 

resiko terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah. Kafein dapat 

menyebabkan insomnia, mudah gugup, sakit kepala, merasa tegang, dan cepat 

marah. Pada wanita hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi kopi dan 
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makanan yang mengandung kafein. Pada janin dapat menyerang plasenta dan 

masuk dalam sirkulasi darah janin. Dampak terburuknya, bisa menyebabkan 

keguguran (Isnayanti, 2012). 

 

Standar Nasional Indonesia biji kopi menurut SNI No.01-2907-1999 seperti pada 

Tabel 1. Pada prinsipnya penanganan pasca panen kopi harus memperhatikan 

keamanan pangan. Oleh karena itu, harus dihindari terjadinya kontaminasi dari 

beberapa hal yaitu (1) fisik (tercampur dengan benda asing selain kopi, misalnya 

rambut, dan kotoran),  (2) kimia (tercampur bahan-bahan kimia), (3) biologi 

(tercampur jasad renik yang bisa berasal dari pekerja yang sakit, kotoran, dan 

sampah yang membusuk).  Syarat mutu umum biji kopi pengolahan kering dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat mutu umum biji kopi pengolahan kering 

  

No 

Jenis Kopi 
Satuan Persyaratan 

1 Biji berbau busuk dan berbau kapang - Tidak ada 

2 Serangga hidup - Tidak ada 

3 Kadar air ( bobot/bobot) % Maksimal 13 

4 Kadar kotoran % Maksimal 0,5 

5 Biji lolos ayakan ukuran 3 x 3 mm 

(bobot/bobot) 
% Maksimal 5 

6 Biji ukuran besar, lolos ayakan ukuran 5,6 x 

5,6 mm (bobot/bobot) 
% Maksimal 5 

Sumber: SNI No.01-2907-1999. 

 

Komposisi kimia biji kopi tergantung spesies kopi, tempat tumbuh, dan 

pengolahan. Komposisi kimia terpenting pada kopi adalah kafein dan caffeol. 

Kafein berfungsi menstimuli kerja saraf, sedangkan caffeol memberikan flavor 

dan aroma yang baik. Kopi robusta mengandung lebih banyak asam amino bebas. 
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Kadar kafein dalam robusta jauh lebih besar daripada arabika (Isnayanti, 2012).  

Komposisi biji kopi arabika dan robusta dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Komposisi biji kopi arabika dan robusta sebelum dan sesudah disangrai    

Komponen 
Arabika 

green 

Arabika 

roasted 

Robusta 

green 

Robusta 

roasted 

Mineral 3,0-4,2 3,5-4,5 4,0-4,5 4,6-5,0  

Kaffein 0,9-1,2 1,0 1,6-2,4 2,0 

Trigonelline 1,0-1,2 0,5-1,0 0,6-0,75 0,3-0,6 

Lemak 12,0-18,0 14,5-20,0 9,0-13,0 11,0-16,0 

Total chlorogenic acid 5,5-8,0 1,2-2,3 7,0-10,0 3,9-4,6 

Asam alifatis 1,5-2,0 1,0-1,5 1,5-1,2 1,0-1,5 

Oligosakarida 6,0-8,0 0-3,5 5,0-7,0 0-3,5 

Total polisakarida 50,0-55,0 24,0-39,0 37,0-47,0 - 

Asam amino 2,0 0 - 0 

Protein 11,0-13,0 13,0-15,0 - 13,0-15,0 

Humic acids - 16,0-17,0 - 16.0-17,0 

Sumber : Clarke dan Macrae (1987). 

            

 

Kopi arabika dan robusta  memiliki rasa agak pahit dikarenakan kandungan 

kafeinnya sehingga untuk mengurangi rasa pahit pada kopi perlu diturunkan 

kadar kafeinnya. Kadar kafein tinggi dapat mengganggu kesehatan seperti jatung 

berdebar. Minuman penyegar yang mengandung kafein lebih dari 50 mg tidak 

diperkenankan beredar oleh pemerintah (Isnayanti, 2012). 

 

 

 

D. Kopi Luwak 

 

Kopi Luwak adalah seduhan kopi yang diolah dari biji kopi yang keluar dari 

pencernaan hewan luwak. Asal mula kopi luwak terkait erat dengan sejarah 

budidaya tanaman kopi di Indonesia. Pada awal abad ke-18, Belanda membuka 



23 

 

 
 

perkebunan tanaman komersial di koloni Hindia Belanda di pulau Jawa dan 

Sumatera. Salah satunya adalah kopi arabika yang didatangkan dari Yaman. Pada 

era tanam paksa (1830-1870), Belanda melarang pekerja pribumi memetik buah 

kopi untuk konsumsi pribadi. Akan tetapi penduduk pribumi ingin mencoba 

minuman kopi, hingga akhirnya menemukan bahwa ada sejenis musang yang 

gemar memakan buah kopi, tetapi hanya daging buahnya yang tercerna, kulit ari 

dan biji kopinya masih utuh dan tidak tercerna. Biji kopi dalam kotoran luwak 

kemudian diambil, dicuci, disangrai, ditumbuk, kemudian diseduh dengan air 

panas, dan ternyata rasanya lebih nikmat (Isnayanti, 2012).  

 

Kabar mengenai kenikmatan kopi luwak akhirnya tercium oleh Belanda dan 

akhirnya kopi ini menjadi kegemaran orang Belanda. Karena kelangkaannya serta 

proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun merupakan kopi yang 

mahal sejak zaman kolonial  (Isnayanti, 2012). 

 

Luwak atau musang senang sekali mencari buah-buahan yang cukup baik dan 

masak termasuk buah kopi sebagai makanannya. Luwak akan memilih buah kopi 

yang betul-betul masak sebagai makanannya. Biji kopi yang terbungkus kulit 

keras tidak dapat tercerna dan akhirnya keluar bersama kotoran luwak. Luwak 

hanya mau memakan buah dari biji kopi yang beraroma wangi, kemudian di perut 

luwak terjadi fermentasi oleh enzim-enzim yang tentunya menjadikan cita rasa 

yang sangat kuat dan memiliki kenikmatan tersendiri. Suhu ketika fermentasi di 

dalam perut luwak dapat mencapai 20-26,5 
o
C selama kurang lebih 48 jam. 

Dalam sehari seekor luwak hanya bisa memproduksi 0,2-0,4 kg biji kopi luwak. 
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Oleh karena itu, kopi luwak asli bisa menjadi sangat mahal, karena produksinya 

sangat sedikit (Isnayanti, 2012). 

Kopi luwak sudah mengalami proses fermentasi secara alami di dalam 

pencernaan hewan luwak.  Proses fermentasi alami dalam perut luwak 

memberikan perubahan komposisi kimia pada biji kopi dan dapat meningkatkan 

kualitas rasa kopi, karena selain berada pada suhu fermentasi optimal, juga 

dibantu dengan enzim dan bakteri yang ada pada pencernaan luwak. Karena 

itulah, rasanya kopi luwak berbeda dengan kopi biasa. Kopi luwak mempunyai 

aroma yang khas tiada duanya, rasanya nikmat, dan mengandung khasiat 

menambah energi kaum Adam. Kopi luwak robusta mengandung kafein 1,77% 

dan kopi biasa 1,91% (Isnayanti, 2012; Mahendradata et al., 2012). 

 

Kandungan protein kopi luwak lebih rendah dibandingkan kopi biasa karena 

perombakan protein melalui fermentasi lebih optimal. Protein ini berperan 

sebagai pembentuk rasa pahit pada kopi saat disangrai sehingga kopi luwak tidak 

sepahit kopi biasa karena kandungan proteinnya rendah. Kadar  protein kopi 

luwak robusta yaitu 16,23% sedangkan kopi biasa 18,34% Mahendradata et al. 

(2012). 

 

Komponen yang menguap berbeda antara kopi luwak dan kopi biasa. Terbukti 

aroma dan citarasa kopi luwak sangat khas. Proses fermentasi tak lazim oleh 

luwak membuat sebagian orang enggan mengkonsumsinya. Menurut Massimo 

dalam Isnayanti (2012), kandungan bakteri pada kopi luwak lebih rendah dari 

pada kopi biasa. Kopi luwak bisa meningkatkan stamina tubuh dan mencegah 
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penyakit diabetes. Kandungan lemak kopi luwak robusta sebesar 16,45% lebih 

tinggi dibandingkan kopi biasa 16,42%. Kopi luwak bebas dari pestisida. Hal ini 

karena pestisida yang terdapat pada kopi telah dibersihkan secara alami di dalam 

perut luwak, sehingga kopi yang keluar bersamaan dengan feses luwak telah 

bebas dari kandungan pestisida yang berbahaya (Mahendradata et al., 2012). 

 

Proses pengolahan kopi luwak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

1. Pemeliharaan Hewan Luwak  

Hewan luwak ditempatkan pada masing-masing kandang kawat dengan ukuran 

1,5 m x 1,5 m x 1,0 m. Hewan ini akan lebih leluasa bergerak di dalam kandang 

dengan mengkonsumsi buah kopi merah yang bermutu tinggi serta makanan 

selingan lain berupa daging dan buah-buahan lain. Dalam proses fermentasinya, 

buah kopi berada dalam lambung luwak selama 2-12 jam. Hal ini membuat 

proses fermentasi biji kopi dalam lambung menjadi sempurna. 

 

2. Pengumpulan Feses Biji Kopi Luwak 

Luwak akan memakan buah kopi merah yang diberikan dan mencerna daging 

buahnya saja dan bijinya akan tetap utuh saat dikeluarkan dalam bentuk feses. 

Secara fisik feses berupa biji kopi berwarna kekuningan dan menjadi satu 

kesatuan. 

 

3. Pencucian Biji Kopi luwak 

Biji kopi yang dikeluarkan luwak dalam bentuk feses biji kopi dan selanjutnya 

dicuci bersih dengan air mengalir dan dibilas beberapa kali hingga bersih. 
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4. Pengeringan Biji Kopi Luwak 

Biji kopi yang sudah bersih dikeringkan pada alat pengering mekanis. Proses 

pengeringan untuk mengurangi kandungan air biji kopi menjadi sekitar 12%. 

Pengering mekanis dilengkapi dengan kipas untuk mengalirkan udara pengering 

sehingga proses penguapan air dari biji kopi dapat diatur sesuai kebutuhan. Suhu 

udara untuk mengeringkan kopi diatur antara 55-60°C selama 48-54 jam. 

Penggunaan suhu tinggi diatas 60
o
C menyebabkan warna biji kopi menjadi coklat 

dan dapat merusak citarasanya. 

      

5. Pengupasan Kulit Tanduk 

Proses pengupasan ditujukan untuk memisahkan biji kopi dengan kulit 

tanduknya. Hasil pengupasan disebut biji kopi beras. Mesin pengupas yang 

digunakan adalah tipe silinder dengan penggerak motor diesel. Di dalam dinding 

silinder terdapat rotor penggesek, saringan dan kipas sentrifugal untuk 

memisahkan biji kopi dan kulitnya. Biji kopi diumpankan ke dalam silinder lewat 

corong pemasukkan dan kemudian masuk celah antara permukaan rotor dan 

saringan. Kulit tanduk akan terlepas karena gesekan antara permukaan rotor dan 

terpecah menjadi serpihan ukuran kecil. Permukaan rotor mempunyai ulir dan 

mampu mendorong biji kopi ke luar silinder, sedangkan serpihan kulit lolos lewat 

saringan dan terhisap oleh kipas. 

 

6. Pengeringan Kembali Biji Kopi Luwak 

Biji kopi yang sudah dihilangkan kulit tanduknya selanjutnya dilakukan 

pembersihan untuk menghilangkan kulit yang masih menempel pada biji kopi. 
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Biji kopi yang sudah bersih kemudian dikeringkan kembali pada alat pengering 

mekanis hingga diperoleh kadar air sekitar 8%. 

 

7. Penyangraian Kopi Luwak 

Mesin penyangrai kopi yang digunakan berbentuk seperti tabung dengan ruangan 

di dalamnya yang berfungsi sebagai wadah bahan yang akan disangrai. Selama 

proses penyangraian, tabung ini akan terus berputar untuk meratakan panas 

sehingga bahan yang disangrai akan matang secara merata. Dinding tabung 

terbuat dari stenless dan sebagai perantara panas dari burner yang dinyalakan 

dengan gas. 

 

Proses penyangraian merupakan tahapan pembentukan aroma dan citarasa khas 

kopi dari dalam biji kopi dengan perlakuan panas. Biji kopi secara alami 

mengandung senyawa organik calon pembentuk citarasa dan aroma khas kopi.  

Waktu sangrai ditentukan berdasarkan warna biji kopi sangrai. Semakin lama 

waktu penyangraian maka warnanya mendekati coklat tua kehitaman (Mulato, 

2002).  

 

Tingkat kecerahan warna kopi sangrai dapat diukur dengan lovibond yang 

dinyatakan dengan nilai L. Biji kopi sebelum disangrai mempunyai warna 

permukaan kehijauan dengan nilai L 60-65. Pada penyangraian ringan, sebagian 

warna permukaan biji kopi berubah kecoklatan dengan nilai L 44-45. Jika proses 

penyangraian dilanjutkan pada tingkat medium, maka nilai L biji kopi menjadi 

38-40. Pada penyangraian gelap, warna biji kopi sangrai mendekati hitam dengan 

nilai L 34-35. Hal ini karena senyawa hidrokarbon terpirolisis menjadi unsur 
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karbon dan senyawa gula mengalami proses karamelisasi. Suhu sangrai untuk 

tingkat sangrai ringan adalah 190-195
o 
C, medium di atas 200

o 
C, dan gelap di 

atas 205
o 
C (Mulato, 2002). 

 

Menurut Ciptadi dan Nasution (1985) bahwa proses penyangraian menyebabkan 

swelling, penguapan air, tebentuknya senyawa volatil, karamelisasi karbohidrat, 

pengurangan serat kasar, denaturasi protein, terbentuknya gas sebagai hasil 

oksidasi, dan terbentuknya aroma yang karakteristik pada kopi. Senyawa yang 

membentuk aroma kopi menurut Siswoputrato (1993) adalah (1) golongan fenol 

dan asam tidak mudah menguap yaitu asam kofeat, asam klorogenat, asam ginat, 

dan riboflavin,(2) golongan senyawa karbonil yaitu asetaldehid, propanon, 

alkohol, dan vanilin aldehid, (3) golongan senyawa karbonil asam yaitu 

oksasuksinat, aseto asetat, hidroksi pirufat, keton kaproat, oksalasetat, 

mekoksalat, dan merkaptopiruvat, (4) golongan asam amino yaitu leusin, iso 

leusin, variline, hidroksiproline, alanin, threonin, glisin, dan asam aspartat, (5) 

golongan asam mudah menguap yaitu asam asetat, propionat, butirat, dan volerat.  

 

8. h. Pendinginan Biji Kopi Luwak 

Setelah proses penyangraian selesai, biji kopi harus segera didinginkan dalam bak 

pendingin. Pendinginan yang kurang cepat dapat menyebabkan proses 

penyangraian berlanjut dan biji kopi menjadi gosong. Selama pendinginan, biji 

kopi diaduk agar proses pendinginan lebih cepat dan merata. Proses pendinginan 

juga berfungsi untuk memisahkan sisa kulit ari yang terlepas dari biji kopi saat 

proses penyangraian (Mulato, 2002).  
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9. Penggilingan Kopi Luwak 

Penggilingan biji kopi dilakukan dengan mesin penggiling yang memanfaatkan 

gaya gesek antara dua lempengan, dimana hanya satu lempeng yang berputar 

sedangkan yang lain diam. Kopi dituang ke dalam alat penggiling yang kemudian 

masuk melalui celah di antara kedua lempeng tersebut sehingga akan hancur 

dengan adanya gaya gesek tersebut. Selanjutnya bubuk kopi diayak dengan 

ukuran 60 mesh. Butiran kopi bubuk mempunyai luas permukaan yang relatif 

besar dibandingkan dalam keadaan utuh. Dengan demikian, senyawa pembentuk 

citarasa dan senyawa penyegar mudah larut ke dalam air penyeduh (Mulato, 

2002). 

                

10. Pengemasan 

Pengemasan merupakan aspek penting pada usaha pengolahan kopi yang akan 

menentukan nilai jual produk. Dengan mengemas produk akan memberikan 

kemudahan bagi konsumen dalam menikmati produk tersebut serta dapat 

memberikan ketahanan terhadap kerusakan selama distribusi maupun 

penyimpanan produk. 

 

E. Aloksan 

 

Aloksan adalah suatu substrat yang secara struktural adalah derivat pirimidin 

sederhana.1-3 Aloksan diperkenalkan sebagai hidrasi aloksan pada larutan encer. 

Nama aloksan diperoleh dari penggabungan kata allantoin dan oksalurea (asam 

oksalurik). Nama lain dari aloksan adalah 2,4,5,6-tetraoxypirimidin; 2,4,5,6-
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primidinetetron; 1,3-Diazinan-2,4,5,6-tetron (IUPAC) dan asam Mesoxalylurea 

5-oxobarbiturat. Rumus kimia aloksan adalah C4H2N2O4. Aloksan murni 

diperoleh dari oksidasi asam urat oleh asam nitrat. Aloksan adalah senyawa kimia 

tidak stabil dan senyawa hidrofilik. Waktu paruh aloksan pada pH 7,4 dan suhu 

37 
o
C adalah 1,5 menit. Aloksan memiliki efek diabetogenik ketika diberikan 

secara intravena, intraperitonial, subkutan. Prinsip metode penginduksian aloksan 

pada hewan uji yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, akan menghasilkan 

dosis yang berbeda, sehingga uji pendahuluan tetap dilakukan untuk menetapkan 

dosis aloksan . Dosis yang diperlukan untuk menginduksi diabetes bergantung 

pada spesies dan rute pemberian. Dosis tunggal 140-180 mg/kg dapat digunakan 

untuk semua hewan uji. Aloksan diberikan dalam larutan konsentrasi 5% b/v dan 

diinjeksikan secara intravena melalui vena telinga kelinci, atau secara 

intraperitoneal untuk tikus dan mencit (Etuk, 2010). 

 

Menurut Lenzen (2008),  setelah pemberian aloksan, akan terlihat 4 fase fluktuasi 

kadar glukosa darah sebagai berikut: 

1. Fase pertama hipoglikemia yang terjadii dalam waktu 30 menit setelah injeksi 

aloksan. Hal ini terjadi karena penghambatan glukokinase yang menyebabkan 

penghambatan fosforilasi glokosa. Penghambatan ini akan menyebabkan 

penurunan konsumsi dan peningkatan ketersedian ATP yang kemudian akan 

menyebabkan stimulasi sekresi insulin. 

2. Fase kedua  dimulai dengan peningkatan dari kadar glukosa darah dan 

penurunan dari kadar insulin plasma. Fase hiperglikemik pertama ini terjadi 

sekitar satu jam setelah induksi aloksan dan bertahan kurang lebih 2-4 jam. 
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3. Fase ketiga hipoglikemia kembali. Biasanya terjadi 4-8 jam setelah induksi 

dan akan bertahan selama beberapa jam. Keadaan hipoglikemia transisi ini 

dihasilkan akibat dari keluarnya insulin dari dalam sel β Langerhans pankreas 

akibat kerusakan sel. 

4. Fase keempat merupakan fase hiperglikemia diabetic. Secara morfologis telah 

terjadi degranulasi yang sempurna dan hilangnya integritas dari sel β 

Langerhans pankreas. Fase ini dapat terlihat pada waktu 12-48 jam setelah 

induksi aloksan. 

 

 

 

 

 

 

 


