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Abstrak
Kopi merupakan minuman yang digemari masyarakat Indonesia yang kerap memicu perdebatan mengenai efeknya
terhadap tekanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pola konsumsi kopi terhadap tekanan
darah melalui pendekatan potong lintang. Penelitian dilakukan dengan teknik non probability sampling, khususnya
purposive sampling dan convinience sampling melalui metode pengukuran tekanan darah dan kuesioner. Hasil
penelitian terhadap 103 responden civitas akademika FIK UI dianalisis menggunakan analisis univariat dan
bivariat. Hasil analisis bivariat melalui uji chi square menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan yang
signifikan antara pola konsumsi kopi dengan kenormalan tekanan darah. Tidak ada hubungan yang signifikan
antara pola konsumsi kopi dengan hipertensi dan ada hubungan yang signifikan antara pola konsumsi kopi dengan
hipotensi (p=0,045; OR=2,609). Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
pola konsumsi kopi terhadap tekanan darah dengan melibatkan faktor gaya hidup yang memengaruhi tekanan
darah.
Kata kunci: Hipertensi, Hipotensi, Kopi, Pola Konsumsi Kopi, Tekanan Darah.
Abstract

Coffee is favourite beverage among Indonesian people which often trigger debates over their effect on blood
pressure. This research aimed to determine the effect of coffee consumption patterns on blood pressure through
cross sectional approach. The samples size are 108 that taken with purposive sampling and convinience sampling
through blood pressure measurement and questionnaire methods (α crombach 0,692). The results of the bivariate
analysis through chi square test shown that there is no significant correlation found between coffee consumption
patterns to abnormality of the blood pressure. There is also no significant relation between coffee consumption
patterns with hypertension, while there are significant relation between coffee consumption patterns with hypotensi.
Researcher suggest that it is necessary to do further research on coffee consumption patterns effect on blood
pressure which is more respondents involving lifestyle factors that affect blood pressure.
Keywords: Hypertension, Hypotension, Coffee, Coffee Consumption Pattern, Blood Pressure.

Pendahuluan
Kopi merupakan minuman yang sejak lama
digemari
masyarakat
Indonesia.
Keberadaannya semakin dibuktikan dengan
kemampuan Indonesia menjadi negara
produsen kopi ke empat terbesar dunia setelah
Brazil, Vietnam, dan Colombia (AEKI, 2013).
Rusbianto (2003) menambahkan bahwa dari
total produksi kopi Indonesia, sekitar 67%

kopinya diekspor sedangkan sisanya (33%)
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kopi
dalam negri. Tingkat konsumsi kopi dalam
negri berdasarkan International Coffee
Organizations (2013) adalah sebesar 1,6 juta
karung pada tahun 2000 dan mencapai 3,3 juta
karung pada tahun 2010. Dengan demikian
selama 10 tahun terjadi peningkatan konsumsi
kopi di Indonesia lebih dari 100%.
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Kopi sering disebut sebagai zat addictive yang
mengandung beberapa senyawa, yaitu
polifenol, kalium, dan kafein (Scala, 2002).
Keberadaan senyawa di dalam kopi ini
menyebabkan timbulnya perdebatan terkait
perubahan tekanan darah pada saat seseorang
mengkonsumsi kopi. Tekanan darah yang
digolongkan dalam kategori normal pada
orang dewasa berkisar antara 100/60 sampai
139/89 mmHg (Sherwood, 2001). The seventh
report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure (JNC VII)
menyatakan bahwa apabila seseorang memiliki
tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih
dan tekanan darah diastolik 90 mmHg atau
lebih dapat digolongan ke dalam hipertensi
(Bare & Smeltzer, 2002), sedangkan apabila
tekanan sistolik kurang dari 100 mmHg dan
tekanan diastolik kurang dari 70 mmHg maka
tergolong ke dalam hipotensi.
Beberapa penelitian terkait mengenai kopi dan
tekanan darah yang masih memperdebatkan
efek kopi terhadap tekanan darah telah
diungkapkan oleh Martiani & Lelyana (2012)
menjelaskan
bahwa
“subjek
yang
mengkonsumsi kopi 1 – 2 cangkir per hari
meningkatkan risiko hipertensi 4,11 kali lebih
tinggi dibandingkan dengan subjek yang tidak
minum kopi”. Sebaliknya terdapat penelitian
yang menunjukkan bahwa kafein justru dapat
menjadi variabel proteksi kejadian hipertensi
(Indrawati, Werdbasari, Yudi, 2009). Selain
itu terdapat pula penelitian Wilkenmayer
(2005) yang menjelaskan tidak ada hubungan
kebiasaan minum kopi dengan kejadian
hipertensi. Penelitian lain dari Funatsu,
Yamashita, & Nakamura (2005) mengatakan
“konsumsi kopi lebih dari tiga cangkir per hari
pada pria hipertensi dan pre hipertensi yang
rutin mengkonsumsi alkohol menunjukkan
penurunan tekanan darah”.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti
tertarik untuk meneliti hubungan pola
konsumsi kopi terhadap tekanan darah pada
civitas akademika Fakultas Ilmu Keperawatan

Universitas Indonesia selanjutnya akan disebut
FIK UI saja. Latar belakang tersebut juga
diperkuat oleh hasil observasi peneliti di
lingkungan UI termasuk pula FIK UI banyak
dijumpai kedai kopi yang ramai dipadati
pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara
awal dengan 2 orang mahasiswa dan 1 orang
karyawan diketahui bahwa sebagian besar
mahasiswa senang mengkonsumsi minuman
berkafein seperti moccacino, cappucino, es teh
manis, dan karyawan sebagian besar
mengkonsumsi kopi hitam. Subjek mahasiswa
mengatakan bahwa “kopi membuat jantung
berdetak lebih cepat dan mungkin dapat
menimbulkan perubahan pada tekanan darah”.
Menurut karyawan di FIK UI ada beberapa
karyawan yang memiliki penyakit hipertensi
dan belum ada penelitian yang meneliti
mengenai hubungan pola konsumsi kopi
dengan perubahan tekanan darah. Dengan
demikian, peneliti meneliti hubungan pola
konsumsi kopi terhadap tekanan darah pada
civitas FIK UI agar penjelasan mengenai efek
kopi terhadap tekanan darah menjadi
gamblang sehingga tidak ada keraguan pada
masyarakat.

Metode
Penelitian ini dilaksanakan di gedung Rumpun
Ilmu Kesehatan dan Pasca FIK UI yang
termasuk dalam wilayah kerja FIK UI dalam
periode waktu April – Mei 2014. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat
deskriptif
korelatif
melalui
rancangan
penelitian cross sectional untuk menganalisis
hubungan pola konsumsi kopi terhadap
tekanan darah pada civitas akademika FIK UI.
Populasi yang ditetapkan adalah civitas
akademika FIK UI. Jumlah sampel merupakan
hasil penghitungan menggunakan rumus
Krejcie & Morgan (Setiawan, 2007) dan
penambahan perkiraan sampel drop out yang
menghasilkan 103 orang. Pengambilan sampel
menggunakan
teknik
non
probability
sampling, khususnya purposive sampling dan
convinience sampling. Kriteria inklusi sampel,
meliputi (1) individu dewasa berusia ≥18
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tahun, (2) pengkonsumsi kopi minimal 3 bulan
terakhir minimal 1 kali dalam seminggu, (3)
merupakan civitas akademika Fakultas Ilmu
Keperawatan UI, dan (4) bersedia untuk
menjadi responden penelitian. Kriteria
eksklusi sampel, meliputi (1) individu
memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti
kardiovaskular, diabetes mellitus, gagal ginjal,
(2) individu yang mengalami depresi.
Pengumpulan data diperoleh dengan dua cara,
yakni data primer menggunakan kuesioner
buatan sendiri dan pengukuran tekanan darah
secara
langsung
menggunakan
alat
sfignomanometer dan stetoskop. Kuesioner
terdiri dari dua bagian, yaitu data demografi
responden (jenis kelamin, umur, pekerjaan,
suku, riwayat keluarga dengan hipertensi,
obesitas, kebiasaan merokok, keberadaan
anggota keluarga yang merokok, aktivitas
fisik, kebiasaan mengkonsumsi makanan
berlemak, dan stres) dan variabel pola
konsumsi kopi sebanyak 18 pertanyaan
mengenai kebiasaan minum kopi, tujuan
minum kopi, efek minum kopi bagi tubuh.
Kategori tekanan darah terbagi menjadi 3,
yaitu hipotensi, normal, dan hipertensi (WHO)
dan kategori pola konsumsi kopi terbagi
menjadi 2, yaitu pola konsumsi baik dan pola
konsumsi
buruk.
Pengkategorian
pola
konsumsi menggunakan cut off point skor
median karena data tidak berdistribusi normal.
Peneliti tidak menguji validitas dan reliabilitas
terhadap sfigmomanometer dan stetoskop
karena menurut American Heart Associatioan,
alat ini sudah terkaliberasi dan dapat
digunakan langsung sesuai standar. Uji
validitas dan realibilitas kuesioner dilakukan
dengan menguji cobakan kepada 30 subjek
awal menghasilkan alpha crombach 0,692 dan
masing – masing pertanyaan sudah
mendapatkan nilai r>0,361 melalui rumus
korelasi pearson yang mengartikan pertanyaan
di dalam kuesioner telah valid.

melalui coding, editing, entry, dan cleaning
(Notoatmojo, 2005). Analisis yang digunakan
adalah analisis univariat dan bivariat. Analisis
univariat digunakan untuk menganalisis
karakteristik demografi (jenis kelamin, umur,
pekerjaan, suku, riwayat keluarga dengan
hipertensi, obesitas, kebiasaan merokok,
keberadaan anggota keluarga yang merokok,
aktivitas fisik, kebiasaan mengkonsumsi
makanan berlemak, dan stres), kategori
tekanan darah, dan pola konsumsi kopi.
Analisis bivariat digunakan untuk melihat
hubungan pola konsumsi kopi terhadap
tekanan darah.

Hasil
Analisis Univariat. Peneliti menjabarkan hasil
analisis univariat yang meliputi karakteristik
demografi, variabel independen pola konsumsi
kopi, dan variabel dependen tekanan darah.
Tabel 1. Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, Umur,
Pekerjaan, dan Suku) Civitas Akademika FIK UI (n=103).

Variabel
Jenis Kelamin
Kategori
Umur
Pekerjaan

Suku/etnik

Kategori
Laki – laki
Perempuan
Dewasa Awal
Dewasa Tengah
Dewasa Akhir
Mahasiswa
Karyawan
Dosen
Jawa
Sumatera
Kalimantan
NTB
Bali
Sulawesi

n
25
78
88
9
5
79
23
1
78
20
1
1
1
2

%
24,3
75,7
85,4
8,7
4,9
76,7
22,3
1,0
75,7
19,4
1,0
1,0
1,0
1,9

Berdasarkan (tabel 1) diperoleh hasil
mayoritas jenis kelamin subjek penelitian
adalah perempuan yaitu sebesar 75,7%. Usia
terbanyak yaitu usia dewasa awal sebanyak
85,4%. Mayoritas pekerjaan adalah mahasiswa
76,7%. Mayoritas subjek penelitian berasal
dari suku Jawa 75,7%.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan
dianalisis menggunakan sistem komputerisasi
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2. Karakteristik Responden berdasarkan
Variabel Risiko Hipertensi Civitas Akademika FIK UI
Tabel

(n=103).

Iya

Variabel

n

Riwayat Keluarga dengan
Hipertensi
Kondisi Obesitas
Kebiasaan Merokok
Anggota Keluarga yang
Aktif Merokok
Kebiasaan Berolahraga
Kebiasaan Mengkonsumsi
Makanan Berlemak
Stres

%

Tidak
n
%

52

50,5

51

49,5

13
14

12,6
13,6

90
89

87,4
86,4

51

49,5

52

50,5

43

41,7

60

58,3

73

70,9

30

20,1

17

16,5

86

83,5

Tabel 2 menjelaskan mayoritas subjek
penelitian memiliki riwayat keluarga dengan
hipertensi
dan
memiliki
kebiasaan
mengkonsumsi makanan berlemak yang
masing – masing jumlahnya sebanyak 50,5%
dan 70,9%. Subjek penelitian didapatkan tidak
memiliki kebiasaan merokok, tidak melakukan
kebiasaan berolahraga, tidak obesitas, dan
tidak mengalami stres, yaitu masing – masing
sejumlah 86,4%, 58,3%, 87,4%, dan 83,5%.
Hampir separuh dari jumlah subjek penelitian
memiliki anggota keluarga yang aktif merokok
49,5%.
Tabel 3. Distribusi tekanan darah dan Pola Konsumsi
Kopi pada Civitas Akademika FIK UI (n=103).

Variabel
Tekanan Darah

Pola
Kopi

Konsumsi

Kategori
Hipotensi
Normal
Hipertensi
Konsumsi Kopi Baik
Konsumsi Kopi Buruk

n
25
63
15
43
60

%
24,3
61,2
14,6
41,7
58,3

Tabel 3 diketahui bahwa tekanan darah
responden berturut – turut dari yang terbanyak
hingga paling sedikit yaitu tekanan darah
normal 61,2%, hipotensi 24,3%, dan hipertensi
14,6%. Adapun jumlah subjek penelitian yang
memiliki pola konsumsi kopi buruk sebanyak
58,3%. Sebanyak 41,7% sisanya memiliki pola
konsumsi kopi yang baik.

Analisis Bivariat. Peneliti menjabarkan hasil
analisis bivariat antara pola konsumsi kopi
dengan tekanan darah menjadi tiga bagian,
yaitu pola konsumsi kopi dengan kenormalan
tekanan darah, pola konsumsi kopi terhadap
hipertensi, dan pola konsumsi kopi terhadap
hipotensi.
Tabel 4. Hubungan Pola Konsumsi Kopi dengan
Kenormalan Tekanan Darah pada Civitas Akademika
FIK UI (n=103).

Pola Konsumsi
Kopi

OR
(95%
CI)

P
value

Konsumsi Baik

Tekanan Darah
Normal
Tidak
Normal
n (%) n (%)
23 53,5 20 46,5

Konsumsi Buruk

40

0,575

0,176

66,7

20

33,3

Tabel 4 menjelaskan hubungan pola konsumsi
kopi dengan kenormalan tekanan darah
menghasilkan nilai (p=0,176; p>0,05) (Ha
ditolak) yang menunjukkan tidak ada
hubungan yang signifikan antara pola
konsumsi kopi dengan tekanan darah yang
normal. Hasil analisis terhadap hasil
OR=0,575 pun menjelaskan bahwa subjek
penelitian yang memiliki pola konsumsi baik
hanya memiliki kecenderungan memperoleh
nilai tekanan darah yang normal 0,575 kali
lebih besar daripada subjek penelitian yang
memiliki pola konsumsi kopi buruk. Data ini
menjelaskan bahwa subjek penelitian yang
memiliki pola konsumsi kopi buruk hanya
berisiko kecil terhadap ketidaknormalan
tekanan darah.
Tabel 5. Hubungan Pola Konsumsi Kopi dengan
Hipertensi pada Civitas Akademika FIK UI (n=103).

Pola Konsumsi
Kopi
Konsumsi Baik
Konsumsi Buruk

Tekanan Darah
Normal Hipertensi
N (%)
n
(%)
23 82,1
5
17,9
40 80,0 10 20,0

OR
(95%
CI)

P
value

0,870

0,818

Tabel 5 memaparkan hasil uji statistik chi –
square mengenai hubungan pola konsumsi
kopi dengan hipertensi diperoleh nilai
(p=0,818; p>0,05) (Ha ditolak) yang
menunjukkan tidak ada hubungan yang
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signifikan antara pola konsumsi kopi dengan
hipertensi. Hasil analisis terhadap hasil
OR=0,870
pun
semakin
menjelaskan
hubungan pola konsumsi dengan hipertensi
dimana subjek penelitian yang memiliki pola
konsumsi buruk memiliki risiko 0,870 kali
lebih kecil mengalami hipertensi dibandingkan
dengan subjek penelitian yang memiliki pola
konsumsi kopi baik. Data ini menunjukkan
bahwa subjek penelitian yang memiliki pola
konsumsi kopi buruk lebih terhindar dari risiko
hipertensi.
Tabel 6. Hubungan Pola Konsumsi Kopi dengan Hipotensi
pada Civitas Akademika FIK UI (n=103).

Pola Konsumsi
Kopi
Konsumsi Baik
Konsumsi Buruk

Tekanan Darah
Normal
Hipotensi
N (%)
N
(%)
23 60,5 15 39,5
40 80,0 10 20,0

OR
(95%
CI)
2,609

P
value
0,045

Uji statistik chi – square menghasilkan analisis
yang tertuang dalam tabel 6 mengenai
hubungan pola konsumsi kopi dengan
kenormalan hipotensi dan diperoleh nilai
(p=0,045; p<0,05) (Ha gagal ditolak) yang
diartikan terdapat hubungan yang signifikan
antara pola konsumsi kopi dengan tekanan
hipotensi. Hasil analisis juga didapatkan nilai
OR=2,609 yang menjelaskan bahwa subjek
penelitian yang memiliki pola konsumsi baik
justru memiliki kecenderungan 2,609 kali
lebih tinggi mengalami hipotensi dibandingkan
dengan subjek penelitian yang memiliki pola
konsumsi kopi buruk. Data ini menunjukkan
bahwa subjek penelitian yang memiliki pola
konsumsi kopi buruk lebih terhindar dari risiko
hipotensi.

Pembahasan
Karakteristik responden terhadap jenis kelamin
didapatkan bahwa, proporsi laki – laki dalam
penelitian ini hanya sepertiga dari jumlah
responden perempuan. Hasil penelitian ini
serupa Arif, Rusnoto, dan Hartinah (2013)
bahwa mayoritas dalam penelitiannya adalah
perempuan. Kopi sering diidentikan dengan

dunia laki – laki, meski pada kenyataannya
perempuan pun penikmat sejati minuman kopi
yang didorong oleh tren gaya hidup,
sedangkan kaum laki – laki menikmati kopi
sebagai rutinitas (Kompas, 2012). Berkaitan
dengan tekanan darah, wanita umumnya
memiliki tekanan darah yang lebih rendah
daripada pria yang berusia sama (Kozier,
Snyder, Berman, Glenora, 2009).
Hasil pengamatan mengenai usia disimpulkan
terdapat kecenderungan yang lebih banyak
pada responden dewasa awal. RSI Sultan
Agung (2013) menjelaskan peminum kopi
terbanyak adalah kalangan yang berada pada
usia 24 – 45 tahun (RSI Sultan Agung, 2013).
National
Coffee
Association
(2011)
memaparkan pada tahun 2011, 40% dari usia
18-24 tahun mengonsumsi kopi setiap hari,
meningkat dari 31% pada tahun 2010.
Menurut Stanley (2006) tekanan sistolik dan
diastolik meningkat secara bertahap sesuai
dengan tahapan usia.
Mayoritas
responden
yang
berstatus
mahasiswa
sejalan
dengan
analisis
Wahyudian, Sumarwan, Hartoyo (2004).
Keberadaan kopi di kalangan mahasiswa
bukan hanya berfungsi sebagai minuman tetapi
juga sebagai elemen penting untuk melakukan
fungsi sosial seperti bertemu, berinteraksi, dan
melakukan beragam aktivitas. Kafein dalam
kopi merupakan zat yang bermanfaat, seperti
1) membuat badan tidak cepat lelah, lebih
segar, dan berenergik; (2) meningkatkan rasa
riang, segar sehingga lebih energik dalam
beraktivitas; (3) meningkatkan mood dan
konsentrasi (Weinberg & Bealer, 2009) yang
sangat baik untuk menekan stres tugas.
Mayoritas responden bersuku Jawa. Hal ini
diperkuat oleh IRIB (2014) bahwa sejak abad
ke-18 kopi diidentikan oleh masyarakat Jawa.
Namun, ternyata kopi juga telah menjadi
budaya seperti kopi Gayo (Aceh), kopi
Semenda (Palembang), kopi Manadiling dan
Lintong (Sumatera Utara), kopi Toraja
(Sulawesi) (lintasgayo.co; Fimela.com).
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Hasil analisis juga didapatkan bahwa
mayoritas responden memiliki keluarga
dengan hipertensi. Keberadaan kopi pada
individu yang memiliki keluarga dengan
keturunan hipertensi tidak memiliki dampak
yang signifikan terhadap tekanan darah. Bare
dan Smeltzer (2002). Sedangkan pengaruh
kopi pada respoden yang tidak obesitas
dijelaskan dari kebiasaan mengkonsumsi kopi
juga bermanfaat dalam hal mempertahankan
berat badan yang ideal (Greenber, Boozer,
Geliebter (2014).
Responden yang mayoritasnya tidak memiliki
kebiasaan merokok sangatlah baik mengingat
rokok erat berkaitan dengan peningkatan
tekanan darah. Keberadaan mengopi dan
merokok diketahui terjadi karena kafein
terdapat dalam kopi berguna untuk
mengurangi efek nikotin dalam rokok ketika
keduanya dikonsumsi bersamaan (Rose, 1991
dalam Volgie, 2011). Efek yang serupa pun
didapatkan pada responden yang mayoritas
memiliki anggota keluarga yang merokok
sebab secara otomatis responden menjadi
perokok pasif yang berisiko tiga kali lipat
lebih besar dibandingkan dengan perokok
aktif.
Mayoritas responden tidak memiliki kebiasaan
berolahraga. Hal ini sangat disayangkan, sebab
kopi sangat berguna dalam meningkatkan
energi dan metabolisme tubuh. Menurut
WHO, aktivitas apapun yang dilakukan
minimal 30 menit setiap hari, asal mampu
meningkatkan denyut jantung antara 110–130
per menit, berkeringat dan disertai peningkatan
frekuensi napas namun tidak sampai terengahengah sudah cukup baik untuk mencegah
penyakit jantung dan stroke.
Mayoritas responden memiliki kebiasaan
mengkonsumsi makanan berlemak. Kolesterol
merupakan hal yang berbahaya sebab dapat
memblokade arteri sehingga aliran darah
semakin sempit dan menyebabkan peningkatan
tekanan darah. Penelitian Jee, He, Appel,
Whelton, Suh, Klag (2001) menambahkan

efek kolesterol bukan karena kafein melainkan
karena zat lain yang terdapat dalam kopi yaitu
cafestol dan kahweol.
Berdasarkan analisis juga didapatkan bahwa
mayoritas responden tidak mengalami stres.
Stres merupakan suatu kondisi yang berpotensi
meningkatkan tekanan darah. Namun,
keberadaan kopi sangat menguntungkan sebab
menurut Detik Health (2012) dijelaskan bahwa
asam klorogenat dan kafein dapat mengurangi
senyawa kimia penyebab stres di otak yaitu
dopamin dan serotonin.
Hasil analisis mengenai hubungan pola
konsumsi kopi dengan kenormalan tekanan
darah menunjukkan bahwa subjek penelitian
yang memiliki pola konsumsi kopi baik atau
pun buruk mayoritas memiliki tekanan darah
yang normal sehingga tidak ada hubungan
yang signifikan antara pola konsumsi kopi
terhadap tekanan darah. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian Ciptaningsih
(2008) yang menjelaskan bahwa “Kopi Luwak
Arabika tidak memberikan pengaruh terhadap
TD pada tikus baik akut maupun kronis pada
kelompok tekanan darah normal (p≤0,05)”.
Kopi Luwak diketahui memiliki kandungan
saponin dan kafein lebih tinggi dan polifenol
yang lebih rendah dari Kopi Arabika pun tidak
memberikan pengaruh terhadap TD yang
signifikan baik akut maupun kronis.
Meskipun demikian peneliti tetap menyadari
bahwa hasil penelitian terkait yang dilakukan
Ciptaningsih (2008) belum sepenuhnya dapat
diterima namun saat ini belum ada penelitian
terkait kopi dan kenormalan tekanan darah.
Hal ini disebabkan waktu paruh kafein antara
tikus dan manusia berbeda. Pada tikus waktu
paruh kafein 0,7 – 1,2 jam sehingga
memungkinkan bagi tikus mengeluarkan efek
kafein dalam tubuhnya (Marks & Kelly, 1973).
Selain itu, hasil penelitian ini pun merupakan
penelitian awal sehingga masih perlu
dilakukan pengembangan lebih lanjut.
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Peneliti
berpendapat
bahwa
beberapa
komponen yang terkandung di dalam kopi
mampu menyeimbangkan efek terhadap
tekanan darah. Meskipun di satu sisi terdapat
kafein yang memicu terjadinya peningkatan
darah, namun disisi lain terdapat substansi
seperti polifenol sebagai antioksidan dan
kalium yang bersifat menurunkan tekanan
darah (Scala, 2002). Selain sebagai
antioksidan, polifenol pun berfungsi dalam hal
menghambat terjadinya atherogenesis dan
memperbaiki fungsi vaskuler. Dampaknya,
pembuluh darah tidak menjadi sempit, tidak
mudah rusak akibat tekanan darah yang tinggi,
dan curah jantung yang ditimbulkan pun
normal (Astawan & Kasih, 2008).
Salah satu asam penyusun polifenol yaitu asam
klorogenat yang tersusun dari asam kafeat dan
asam quinat merupakan metabolit terbesar dari
biji kopi (Winarsi, 2007). Asam klorogenat
dan asam kafeat memiliki aktivitas antioksidan
yang kuat secara in vitro di mana fungsinya
bergantung pada penyerapan saluran cerna.
Sekitar 33% asam klorogenat dan 95% asam
kafeat akan terserap ke dalam usus kecil.
Dengan demikian sebagian besar asam
klorogenat akan masuk ke dalam aliran darah
dan fungsinya sebagai anti hipertensi akan
semakin berperan. Senyawa asam klorogenat
yang terserap ke dalam usus kecil akan masuk
ke dalam kolon dan berubah menjadi asam
kafeat dan asam quinat oleh mikroflora klon
(Olthof,, M.R., Hollman, P.C.H., dan Katanet,
M.B., 2001 dalam Ciptianingsih, 2008).
Hasil analisis mengenai hubungan pola
konsumsi kopi dengan hipertensi menunjukkan
bahwa subjek penelitian yang memiliki pola
konsumsi kopi baik atau pun buruk memiliki
tekanan darah yang normal. Dengan demikian,
tidak ada hubungan yang signifikan antara
pola konsumsi kopi dengan hipertensi. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian
Indrawati, Werdbasari, Yudi (2009) yang
mengatakan “kopi tidak berpengaruh terhadap
kejadian hipertensi” pada masyarakat dengan
status ekonomi miskin dan sangat miskin.

Hasil penelitian lain yang sejalan yaitu
penelitian
Wilkenmayer
(2005)
yang
menjelaskan “kelompok partisipan yang
mengkonsumsi lebih banyak kafein per
harinya
memiliki
kemungkinan
risiko
hipertensi lebih kecil 0,80 kali dibandingkan
dengan kelompok partisipan yang jauh lebih
sedikit mengkonsumsi kafein”.
Hasil penelitian tidak sejalan dengan
penelitian Martiani & Lelyana (2012) yang
menjelaskan
bahwa
subjek
yang
mengkonsumsi kopi 1 – 2 cangkir per hari
meningkatkan risiko hipertensi 4,11 kali lebih
tinggi dibandingkan dengan subjek yang tidak
minum kopi (p=0,017; p<0,05). Hasil
penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian
Klag et al (2002) yang menjelaskan bahwa
konsumsi 1 cangkir kopi sehari meningkatkan
tekanan darah sistolik sebesar 0,19 mm Hg dan
tekanan diastolik sebesar 0,27 mmHg.
Penelitian ini dilakukan setelah melakukan
penyesuaian multivariabel berupa riwayat
orangtua hipertensi, indeks massa tubuh,
merokok, alkohol, dan aktivitas fisik dalam
analisis menggunakan persamaan estimasi.
Dibandingkan dengan individu yang tidak
mengkonsumsi kopi, peminum kopi memiliki
insiden lebih besar mengalami hipertensi
(p=0,03; p<0,05).
Peneliti memahami bahwa fungsi kafein
sebagai salah satu komponen dalam kopi
secara akut meningkatkan tekanan darah.
Peningkatan tekanan darah ini terjadi melalui
mekanisme biologi antara lain kafein mengikat
reseptor adenosin, mengaktivasi sistem saraf
simpatis dengan meningkatkan konsentrasi
katekolamin dalam plasma, dan menstimulasi
kelenjar adrenalin serta meningkatkan
produksi kortisol (Miller, 2012). Hal ini
berdampak
pada
vasokonstriksi
dan
meningkatkan total resistensi perifer yang
akan menyebabkan tekanan darah naik.
Di sisi lain perlu dipahami pula bahwa
menurut Bealer (2010) konsumsi kafein dan
tingkat asupan kafein tidak berkontribusi

Hubungan pola..., Pandan Enggarwati, FIK UI, 2014

8

terhadap tekanan darah tinggi, gagal jantung,
atau penyakit gangguan jantung lainnya sebab
efek tersebut akan menghilang dalam lima
hari. Berkaitan dengan waktu paruh kafein
yang berkisar antara 4 hingga 5 jam (IFIC,
2008) maka efek kafein di dalam tubuh akan
menghilang setelah perode waktu paruh
tersebut.
Berkaitan dengan hasil penelitian menjelaskan
bahwa subjek penelitian yang memiliki pola
konsumsi buruk pun memiliki tekanan darah
normal. Hal ini dapat disebabkan oleh
beberapa hal. Pertama, tubuh dapat
mentoleransi efek kafein yang mulanya kafein
mengkonstriksi tekanan darah maka efek dari
vasokonstriksi
pembuluh
darah
dapat
ditoleransi (Zhenchen, Gang, Benjamin,
Lawrence, Liwei, 2011). Kedua, di dalam kopi
terkandung senyawa lain seperti polifenol dan
kalium yang sudah dijabarkan pada penjelasan
hubungan pola konsumsi kopi dengan
kenormalan tekanan darah di atas (Scala,
2010). Ketiga, kafein bersifat diuretik
sehingga meningkatkan sekresi urin yang
akhirnya mampu menurunkan tekanan darah
sehingga darah menjadi normal (Miller, 2012).
Hasil analisis mengenai hubungan pola
konsumsi kopi dengan hipotensi menunjukkan
persentase subjek penelitian yang memiliki
pola konsumsi kopi baik mayoritas mengalami
hipotensi, sedangkan subjek penelitian yang
memiliki pola konsumsi kopi buruk memiliki
tekanan darah yang normal. Hasil uji statistik
pun menjelaskan ditemukan ada hubungan
yang signifikan antara pola konsumsi kopi
dengan hipotensi. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Funatsu, Yamashita, &
Nakamura (2005) yang mengatakan “konsumsi
kopi lebih dari tiga cangkir per hari pada pria
hipertensi dan pre hipertensi yang rutin
mengkonsumsi
alkohol
menunjukkan
penurunan tekanan darah”. Pemberian kopi
selama 4 minggu akan menurunkan tekanan
darah sistolik dan diastolik dan penghentian
konsumsi kopi selama 1 minggu kembali

menaikkan
diastolik.

tekanan

darah

sistolik

dan

Hasil penelitian ini pun sejalan dengan analisis
retrospektif besar Perancis yang dikemukakan
oleh Dr Bruno Pannier dalam European
Society of Hypertension (ESH) 2013 Scientific
Sessions. Peneliti menunjukkan bahwa minum
teh atau kopi dikaitkan dengan penurunan
kecil tapi signifikan secara statistik pada
tekanan darah sistolik (p= <0.0001) dan
diastolik (p= 0.02). Selain itu, minum teh dan
kopi juga dikaitkan dengan penurunan yang
signifikan dalam tekanan nadi dan denyut
jantung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Dr Bruno Pannier dijelaskan bahwa responden
yang tidak meminum kopi memiliki rata – rata
sistolik 127,9 mmHg, peminum 1 – 4 cangkir
per hari 126,7 mmHg, dan >4 cangkir per hari
125,5 mmHg. Responden yang tidak
meminum kopi memiliki rata – rata tekanan
diastolic 76 mmHg, peminum 1 – 4 cangkir
per hari 76 mmHg, dan >4 cangkir per hari
75,7 mmHg.
Selain kafein, di dalam kopi terdapat beberapa
senyawa besar lainnya seperti kalium dan
polifenol (Scala, J, 2002). Kalium diketahui
bermanfaat untuk mengendalikan tekanan
darah, terapi hipertensi, serta membersihkan
karbondioksida di dalam darah. Kalium juga
bermanfaat untuk memicu kerja otot dan
simpul saraf. Kalium yang tinggi juga akan
memperlancar pengiriman oksigen ke otak dan
membantu keseimbangan cairan di dalam
tubuh (Astawan & Kasih, 2008).
Cara kerja kalium berkebalikan dengan
natrium.
Kalium
akan
meningkatkan
konsentrasinya di dalam sel sehingga akan
menarik cairan dari bagian luar sel (Astawan
& Kasih, 2008). Kalium juga bekerja dengan
memicu pelepasan renin sehingga terjadi
peningkatan eksresi natrium dan air.
Akibatnya, terjadi penurunan volume plasma,
curah jantung, dan tekanan perifer sehingga
tekanan darah menjadi turun.
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Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan
penelitian ini masih terdapat beberapa
kekurangan. Keterbatasan dalam penelitian ini
diantaranya terkait pemilihan desain penelitian
yang berupa cross sectional sehingga tidak
dapat melihat hubungan variabel independen
dan dependen berdasarkan perjalanan waktu.
Isi dari kuesioner belum menguji faktor risiko
hipotensi dan masih tercampur komponen pola
konsumsi kopi dengan efek konsumsi kopi.
Untuk penelitian berikutnya perlu dilakukan
penambahan sampel agar hasilnya lebih
mewakili masyarakat. Luaran hasil penelitian
menjelaskan tidak ada hubungan pola
konsumsi kopi dengan kenormalan tekanan
darah, tidak ada hubungan pola konsumsi kopi
dengan hipertensi, dan ada hubungan pola
konsumsi kopi dengan hipotensi. Dengan
demikian penelitian ini dapat dijadikan
referensi bagi mahasiswa keperawatan,
perawat klinik, dan perawat komunitas dalam
hal promosi kesehatan kepada masyarakat
terkait diet bagi penderita hipertensi. Selain
itu, hasil penelitian ini dapat dimasukkan ke
dalam modul mata kuliah Keperawatan
Kesehatan Masyarakat Perkotaan agar manfaat
penelitian ini semakin meluas.

Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak
adanya hubungan pola konsumsi kopi pada
civitas akademika FIK UI dengan kenormalan
tekanan darah maupun hipertensi. Di sisi lain,
terdapat hubungan antara pola konsumsi kopi
civitas akademika FIK UI dengan hipotensi.
Namun dampak kopi terhadap tekanan darah
tidak dapat digeneralisasikan sebab penelitian
ini belum menganalisis faktor terkait hipotensi
yang dapat memengaruhi kondisi hipotensi.
Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut
yaitu analisis multivariat pola konsumsi kopi
dengan tekanan darah dengan faktor gaya
hidup yang berkaitan dengan hipertensi dan
hipotensi dengan sampel yang lebih banyak.
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