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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

 Penelitian dilakukan dengan berbagai tahap, dimulai dengan pembuatan 

ekstrak kopi Robusta dengan berbagai konsentrasi. Pengukuran nilai absorbansi 

sampel dilakukan dengan alat Spektrofotometri UV-VIS. Sampel yang digunakan 

merupakan campuran dari saliva penderita periodontitis kronis dengan ekstrak 

kopi Robusta, dan larutan DPPH yang dimasukkan ke dalam kuvet ukuran 2,5 ml. 

Nilai adsorbansi yang di dapat kemudian dihitung dengan rumus persen aktivitas 

perendaman untuk mengetahui aktifitas antioksidannya. Konsentrasi 0% berarti 

sampel tidak memiliki aktivitas antioksidan, sedangkan nilai 100% berarti 

pengujian aktivitas antioksidan perlu dilanjutkan dengan pengenceran sampel 

untuk mengetahui batas konsentrasi aktivitas antioksidannya. Suatu bahan 

dikatakan aktif sebagai antioksidan bila presentase aktivitas antioksidannya lebih 

atau sama dengan 50% (Rahmawati, 2004). 

Karakteristik antioksidan berpengaruh terhadap mekanisme kerja 

antioksidan dalam tubuh manusia. Karakteristik antioksidan yang diukur dalam 

penelitian ini adalah  scavenging activity. Scavenging activity menunjukkan 

kemampuan antioksidan dalam ekstrak kopi Robusta untuk menurunkan 

konsentrasi radikal bebas murni DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil). Prinsip 

dari uji ini adalah adanya donasi atom hidrogen dari substansi yang diujikan 

kepada radikal DPPH menjadi senyawa non radikal DPPH yang akan ditunjukkan 

oleh perubahan warna (Molyneux, 2004).  Perubahan warna yang akan terjadi 

adalah perubahan dari larutan yang berwarna ungu menjadi berwarna kuning 
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(Pauly, 2001 dalam  Rahayu dkk. 2009). Intensitas perubahan warna ini kemudian 

diukur pada spektrum absorpsi 517 nm pada larutan organik, pada penelitian ini 

digunakan DSMO (Molyneux, 2004).  Waktu inkubasi selama 20 menit 

diperlukan untuk memastikan radikal DPPH bekerja. 

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pelarut, 

maka semakin tinggi presentase aktifitas perendaman, maka semakin tinggi 

kandungan antioksidannya sehingga berdampak pada tingkat penghambatan 

radikal bebas yang dilakukan oleh senyawa antioksidan dalam kopi.  Rata-rata 

aktivitas antioksidan ekstrak Kopi Robusta pada konsentrasi 12,5% , sebesar 

56,958 %, sehingga dapat diasumsikan bahwa ekstrak Kopi Robusta memiliki 

daya antioksidan dimulai pada konsentrasi ini.  

Aktivitas antioksidan tersebut disebabkan oleh senyawa polifenol  yang 

terkandung dalam Kopi Robusta. Golongan polifenol utama yang terdapat dalam 

kopi antara lain chlorogenic acid (CGA), caffeic acid, dan ferullic acid. Jumlah 

chlorogenic acid mencapai 90% dari total polifenol dalam kopi. Kopi juga 

mengandung flavonoid dan tanin, namun kandungannya lebih sedikit dibanding 

polifenol (Yusmarini, 2011; Parashar et al., 2011). 

Chlorogenic acid merupakan  antioksidan kuat. Senyawa ini bekerja 

dengan menghambat peroksidasi lipid, melawan radikal hidroksil, dan melawan 

anion superoksida (Wen et al., 2005; Araki, 2012). Ferulic acid pada kopi 

memiliki efek anti inflamasi, antialergi, antibakterial, antiplatelet dan antiviral. 

Secara farmakologi sebagai antioksidan, senyawa ini mampu menghambat 

peroksidase lipid pada membran biologis dan menghambat anion superoksida. 

Caffeic acid ikut bekerja dalam menghambat anion superoksida (Alexander et al., 
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2013; Leslie, 2007). Flavonoid dan tanin  berperan sebagai penangkap radikal 

bebas karena mengandung gugus hidroksil (Silalahi, 2006). Senyawa-senyawa 

tersebut membuat ekstrak ini mampu menginduksi antioksidan endogen sehingga 

aktifitasnya meningkat.  

Chlorogenic acid merupakan kontributor utama antioksidan dalam kopi, 

yang memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan kafein dan 

senyawa lain karena chlorogenic acid memiliki banyak gugus hidroksil yang 

berpengaruh tehadap aktivitas antioksidan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Asep dkk pada tahun 2011, bahwa aktivitas perendam efektif untuk 

kafein diperoleh sebesar 21,41 ppm dan untuk chlorogenic acid dipeoleh nilai 

sebesar 5,86 ppm, dengan demikian chlorogenic acid memiliki aktivitas 

antioksidan  yang lebih tinggi dibandingkan dengan kafein. Chlorogenic acid 

merupakan ester dari asam kafeat dan asam quinat. Senyawa ini stabil, terutama 

dalam keadaan asam (Yusmarini, 2011). 

Saliva mengandung superoxide dismutase  (SOD) yang merupakan enzim 

yang mengkatalisis pemindahan radikal superoksida (O2-) sehingga mampu 

mencegah kerusakan membran sel dan makromolekul biologis, serta enzim 

katalase yang mengkatalisis detoksifikasi hidrogen peroksida. SOD dan katalase 

adalah dua enzim yang paling penting sebagai antioksidan sel. Komponen 

tersebut memegang peranan penting dalam pengendalian ROS di dalam ronggga 

mulut.  

Penelitian menunjukkan, tikus yang diinduksi dengan CGA memiliki 

aktivitas SOD dan katalase yang lebih tinggi dibanding tikus yang tidak diinduksi 

CGA (Nishi, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian lain pada tahun yang sama. 
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Berdasarkan penelitian yang perlah dilakukan Hening dan Asep pada tahun 2013, 

CGA terbukti mampu menginduksi antioksidan endogen sehingga aktifitasnya 

dalam melawan radikal bebas meningkat. Kedua penelitian tersebut memperkuat 

dugaan bahwa CGA memiliki potensi  antioksidan yang kuat secara in vivo 

mampu mengurangi risiko terjadinya penyakit kronik misalnya periodontitis 

kronis apabila diaplikasikan dalam rongga mulut. 

Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan 

spektrofotometri,  antara lain kondisi ekstrak, kandungan- kandungan ekstrak kopi 

Robusta yang mulai mengendap dan  berbagai macam faktor seperti kondisi 

DPPH, dan waktu pengambilan saliva yang berbeda-beda antar pasien. 

Adanya senyawa protein atau lemak pada ekstrak dapat mengganggu 

proses penangkapan radikal bebas. Protein atau lemak dapat memberikan atom 

hidrogen yang dimilikinya sehingga akan berikatan dengan radikal hidroksil pada 

DPPH. Hal ini menyebabkan radikal DPPH semakin aktif sehingga tidak terjadi 

proses reduksi. Biji Kopi Robusta mengandung lemak dan protein ± 9-13% 

(Clarke & Macrae, 1987). Kandungan ini lebih besar dibanding Kopi Arabika dan 

kemungkinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil penelitian 

karena mengganggu pengukuran serapan absorban ekstrak (Ukieyanna, 2012). 

Penyimpanan ekstrak yang terlalu lama menimbulkan munculnya 

endapan-endapan berwarna hijau gelap pada ekstrak cair biji Kopi Robusta. Hal 

ini dapat mengganggu proses pembacaan absorbansi. Prinsip kerja 

spektrofotometri berdasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa 

bila cahaya monokromatik melalui suatu media (larutan), maka sebagian cahaya 
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akan diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Nilai yang keluar dari cahaya akan 

dinyatakan dalam nilai absorbansi. Pengendapan unsur yang dianalisa akan 

mengakibatkan jumlah atom yang menyerap cahaya menjadi lebih sedikit dari 

konsentrasi yang seharusnya terdapat pada sampel (Ibnu Gholib, 2007). 

Pengambilan saliva pada waktu yang berbeda antar pasien beerpengaruh 

pada kondisi sirkandian. Irama sirkadian  berhubungan dengan hormon melatonin 

yang mempunyai aktivitas antioksidan  (Nurdiana et al., 2009). Melatonin 

memiliki efek antioksidan dengan menjadi stimulator sistem imun dalam mulut 

(Reiter et al., 2007). Penelitian yang dilakukan Harderland pada tahun 2005 telah 

membuktikan bahwa melatonin dapat secara langsung menetralkan berbagai jenis 

ROS. Berdasarkan  penelitian Jain pada tahun 2013, diketahui bahwa  melatonin 

ditemukan sebanyak 24-33% di dalam saliva. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

Grover et al pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa melatonin diketahui ikut 

berpartisipasi dalam pertahanan antioksidan melawan radikal bebas di dalam 

rongga mulut. Kadar tertinggi melatonin dalam plasma adalah pada malam hari 

yaitu pukul 00.00-04.00, dan berada pada level terendah disiang hari pada pukul 

12.00-14.00. 
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