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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan tanah air

yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diantara tanaman perkebunan

lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara melalui

sumbangannya terhadap nilai ekspor yang terus meningkat. Menurut Karyadi et

al. (2009), produksi kopi yang ada di Indonesia menduduki peringkat ketiga

setelah negara Brasil dan Columbia. Jenis kopi yang banyak dibudidayakan di

Indonesia yakni kopi arabika dan kopi robusta. Luas area perkebunan kopi di

Provinsi Jambi pada tahun 2020 sekitar 28.271 ha (Direktorat Jendral

Perkebunan, 2020). Salah satu produksi kopi yang cukup terkenal di Provinsi

Jambi berada di Kabupaten Kerinci, kopi asal Kerinci terkenal dengan kopi jenis

kopi arabika (Coffea arabica). Wilayah Kerinci merupakan dataran tinggi dengan

ketinggian antara 1.400-1.700 meter dari permukaan laut, sehingga budidaya

kopi arabika sangat kondusif (Prastowo et al., 2010).

Kopi arabika di Kabupaten Kerinci memiliki mutu dan cita rasa yang

khas. Untuk meningkatkan kualitas, biji kopi umumnya disajikan dalam bentuk

kopi sangrai. Proses sangrai (roasting) pada biji kopi akan mempengaruhi

kualitas kopi, mulai dari cita rasa, aroma dan juga komposisi senyawa bioaktif.

Roasting yang dilakukan umumnya pada suhu 200-240⁰C dan akan

menghasilkan biji kopi yang berwarna coklat disertai pelepasan aroma yang

khas. Roasting bertujuan untuk mengurangi kadar air biji kopi hingga mencapai

standar mutu dan kadar air yang diinginkan. Senyawa-senyawa bioaktif yang

terdapat di dalam Biji Kopi Arabika diperoleh dengan cara melakukan isolasi

senyawa sehingga didapatkan isolat murni yang dapat berupa asam klorogenat,

kafein, trigonelin, asam nikotin, tanin, polifenol dan lain sebagainya

(Minamisawa et al., 2004). Untuk mengetahui apakah isolat murni tersebut

merupakan senyawa target maka perlu dilakukan karakterisasi senyawa dengan

menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FT-IR, NMR dan MS (Harbone, 1987).

Selama roasting terjadi perubahan komposisi senyawa bioaktif termasuk

senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan akibat terdegradasinya

asam klorogenat, kafein dan senyawa bioaktif lainnya. Semakin tinggi suhu

roasting maka aktivitas antioksidannya akan semakin berkurang (Cammer dan

Kroh, 2006). Kopi mengandung senyawa polifenol yang merupakan antioksidan

yang tinggi yang berasal dari asam fenolik seperti kafein, asam klorogenat,

kumarin, ferulik dan sinapik (Tamilmani dan Pandey, 2015). Antioksidan

merupakan suatu senyawa yang mampu menghilangkan, membersihkan dan

menahan pembentukan oksigen reaktif atau radikal bebas dalam tubuh yang
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dihasilkan dari reaksi oksidasi (Hudson, 1990). Radikal bebas tersebut dapat

mengoksidasi asam nukleat, lemak proten dan bahkan DNA sel, serta

menginisiasi timbulnya penyakit degeneratif seperti Diabetes Melitus (DM),

kanker, hipertensi, penyakit jantung dan osteoporosis. Sighn et al. (2002),

menyebutkan bahwa sifat antioksidan dari ekstrak tumbuhan umumnya

berasal dari senyawa fenolat seperti flavonoid, asam fenolat dan tanin. Pada

penelitian sebelumnya dari uji fitokimia menunjukkan bahwa Biji Kopi Arabika

(Coffea arabica) mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin dan steroid

serta memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan nilai IC50 12,427 ppm dan

termasuk ke dalam kategori sangat kuat (Ajhar dan Meilani, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis mengambil

judul penelitian, “Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Fraksi Etil Asetat
Biji Kopi Arabika (Coffea arabica) dan Uji Aktivitas Antioksidan”. Fraksi etil

asetat dipilih karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Vifta et al. (2020),

dengan menggunakan metode ABTS ekstrak etil asetat mempunyai aktivitas

sebagai antoksidan dengan nilai IC50 sebesar 69,95 ppm (kuat). Sementara

untuk uji aktivitas antioksidan pada penelitian ini menggunakan metode DPPH

(1,1-diphenyl-2-picryhydrazyl). Pemiihan metode ini karena merupakan metode

yang sederhana, cepat, mudah dan sensitif terhadap sampel dengan konsentrasi

kecil. DPPH merupakan suatu senyawa radikal yang bersifat stabil dan dapat

dijadikan sebagai metode utama dalam menganalisis aktivitas antioksidan

karena menggambarkan sistem pertahanan tubuh terhadap radikal bebas.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah
Biji Kopi Arabika (Coffea arabica) mengandung banyak senyawa

metabolit sekunder. Dari beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa

senyawa metabolit pada Biji Kopi Arabika (Coffea arabica) berpotensi sebagai

antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Apa saja golongan senyawa yang terdapat pada fraksi etil asetat Biji Kopi

Arabika (Coffea arabica)?

2. Apakah fraksi etil asetat dan isolat Biji Kopi Arabika (Coffea arabica)

memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan bagaimana tingkat

aktivitasnya?

3. Bagaimana karakter senyawa hasil isolasi dari fraksi etil asetat Biji Kopi

Arabika (Coffea arabica) yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan?
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1.3 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis senyawa yang terdapat pada fraksi etil asetat Biji Kopi

Arabika (Coffea arabica).

2. Menganalisis apakah fraksi etil asetat dan isolat Biji Kopi Arabika (Coffea

arabica) memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan bagaimana tingkat

aktivitasnya.

3. Menganalisis karakter senyawa hasil isolasi dari fraksi etil asetat Biji

Kopi Arabika (Coffea arabica) yang memiliki aktivitas sebagai

antioksidan.

1.4 Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai senyawa aktif yang terdapat pada fraksi

etil asetat Biji Kopi Arabika (Coffea arabica) yang berpotensi sebagai

antioksidan kepada masyarakat luas dengan cara mempublish jurnal

ilmiah.

2. Mengembangkan alternatif senyawa antioksidan yang berasal dari Biji

Kopi Arabika (Coffea arabica).

3. Meningkatkan pemanfaatan tumbuhan kopi arabika (Coffea arabica)

terutama dari bagian biji.


