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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

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

kopi. Kopi merupakan bahan minuman yang terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi 

juga terkenal di seluruh dunia yang berasal dari biji buah pohon kopi. Hal ini karena 

seduhan kopi memiliki aroma yang khas yang tidak dimiliki oleh bahan minuman 

lainnya dan hal ini menyebabkan kopi juga memiliki nilai sejarah, budaya dan 

ekonomi yang kuat (Hecimovic et al, 2011).  Indonesia merupakan penghasil kopi 

terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Indonesia dikenal sebagai negara 

produsen tiga jenis kopi yaitu kopi arabika, kopi robusta, dan kopi liberika. Provinsi 

Lampung merupakan salah satu sentra kopi kopi robusta (Coffea canephora) terbesar 

di Indonesia. Dengan melimpahnya hasil kopi robusta di provinsi ini dapat 

mendorong potensi pemanfaatan kopi robusta selain sebagai minuman. Salah satu 

bentuk pemanfaatan dari produk kopi adalah dengan memanfaatkan sifat antibakteri 

yang terdapat pada biji kopi (Utami et al., 2019).   

Biji kopi telah diketahui mengandung senyawa non volatil seperti kafein, 

trigliserida dan asam klorogenat yang memiliki sifat antibakteri (Bharath et al., 2015) 

dan biji kopi robusta dikenal dengan kandungan kafein (C8H10N4O2). Kafein 

merupakan alkaloid alami yang secara kimiawi disebut trimetilxantin dan diketahui 

memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Yaqin dan 

Nurmilawati, 2016). Biji kopi juga mengandung senyawa polifenol 0,2 % yang juga 

berperan sebagai antioksidan untuk menjaga kesehatan kulit wajah (Wulandari et al., 

2019). Beberapa penelitian melaporkan bahwa masker yang terbuat dari biji kopi 

robusta dapat mengangkat sel kulit mati, mengatasi komedo, mengecilkan pori-pori 

wajah, mengontrol minyak berlebih, menghilangkan flek hitam pada wajah, 

mengurangi radikal bebas, mengurangi peradangan pada kulit, dan mencegah 
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penuaan dini (Sowmya 2015; Rohmah 2016; Octaviana dan Yenny 2019; Suranny 

dan Wagino 2019).  

Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang menjadi perhatian remaja dan 

kaum muda. Kulit berminyak dapat menyumbat pori-pori, sehingga bakteri anaerob 

seperti, Staphylococcus aureus, dapat berkembang biak dengan cepat dan 

menyebabkan jerawat. Oleh karena itu, beberapa produk untuk mengatasi jerawat 

menggunakan mekanisme antibakteri untuk mengatasi dan menyembuhkan jerawat 

(Selfie et al, 2012) dan beberapa biji kopi memiliki sifat tersebut seperti kopi tempur 

yang berasal dari Jawa Tengah (Wulandari et al. 2020 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Apakah kopi robusta dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat? 

2. Apakah masker gel peel off dari ekstrak kopi robusta  dapat menghambat jerawat 

pada wajah? 

1.3 Tujuan 

 

1. Mengetahui potensi kopi robusta dalam menghambat bakteri penyebab jerawat 

(S. aureuss dan P. acnes) secara in vitro 

2. Mengetahui efektivitas kopi robusta dalam menghambat bakteri penyebab 

jerawat (S. aureus dan P. acnes) dalam bentuk sediaan masker gel peel off 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi (Laboratorium Teknik 

2) Program Studi Biologi Institut Teknologi Sumatera. Dilaksanakan pada bulan 

Februari -  Juli 2021 selama 100 hari. Ruang lingkup penelitian ini antara lain : 

1. Uji daya hambat kopi robusta dilakukan untuk mengetahui apakah ekstrak kopi 

robusta dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

2. Pembuatan sediaan masker gel peel of untuk sebagai pembanding pada uji zona 

hambat ekstrak kopi murni dan masker gel peel off ekstrak kopi robusta  


