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ABSTRACT
At harvest time snake fruit “salak” becomes very cheap price, so do not give a good impact for farmers. To overcome this, the farmers have to process fruits into products
such as dodol, sweets, crisps, sweets, and extract. This processing produces seeds untapped. This study aims to cultivate beans into coffee salacca and analyze its contents
are potentially as food and health products such as antioxidants, caffeine, and proximate analysis.
This research is a descriptive study about the making of coffee salacca and its contents. The process of making and sampling was conducted in Abian Salak Farmers
Group, Sibetan village, Karangasem. Sample preparation done at the Department of Health Analyst Poltekkes Denpasar. The testing process sample analysis carried out in
the Laboratory Services Unit of the Faculty of Agricultural Technology Udayana University. Data is analyzed descriptively by presenting tables and narrative of the results obtained to the potential of the product.
Technological development coffee salacca as a local food product is a seed processing into powder roasted, so as coffee. The production is very simple almost the same
as the processing of making coffee. The product is potential as local food products globally competitive because contain antioxidant. This is supported by the content of the
antioxidant capacity of 436.91 mg / L and IC50% 9.37 mg / mL, low caffeine 0.207%, 2.95% low fat and carbohydrate 80.98%. It is also supported by 6.24% water; 3.49% ash;
and 6.34% protein.
Key words: coffee, snake fruit, antioxidant, Sibetan

PENDAHULUAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sibetan Karangasem merupakan salah satu daerah penghasil salak. Pada
musim panen tiba, harga salak menurun sehingga masyarakat berusaha mengolah salak menjadi aneka produk. Pengolahan tersebut menghasilkan limbah
berupa kulit dan biji salak. Biji salak dapat diolah menjadi produk ekonomis menjadi kopi. Hasil olahan ini perlu dliakukan pengujian mengenai kandungan gizi
seperti karbohidrat, lemak, protein, kafein, dan antioksidan. Antioksidan memiliki
khasiat sebagai anti kanker terutama jenis polifenolnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kandungan kimia antioksidan dan polifenol, kafein,
serta analisa proksimat kopi biji salak serta potensi antioksidan polifenol kopi biji
salak sebagai produk pangan lokal sebagai antikanker .

METODE PENELITIAN

Kandungan Kimia Kopi Biji Salak
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parameter
Kadar Air
Kadar Abu
Kadar Lemak
Kadar Protein
Karbohidrat
KapasitasAntioksidan
IC 50%
Kafein
Kadar polifenol

Satuan

Kandungan

%bb
%bb
%bb
%bb
%bb
mg/L
GAEAC
mg/mL
%bb
ppm

6,24
3,49
2,95
6,34
80,98
436,91
9,37
0,207
979,31

Kandungan antioksidan dan aktivitas antioksidan pada kopi biji salak lebih tinggi dengan kopi
biasa. Antioksidan yang ditemukan dalam kopi biji salak yaitu senyawa polifenol. Kandungannya yang tinggi 979,31 ppm berpotensi sebagai antikanker. Senyawa polifenol memiliki aktivitas
antikanker. Setidaknya ada lima mekanisme aktivitas antikanker polifenol yaitu:
(1)Kemampuan antioksidan polifenol dapat melindungi sel dari kerusakan DNA dengan membersihkan sel dari radikal bebas (Reactive Oxygen Species / ROS).

Jenis penelitian yaitu deskriptif. Data primer berupa kandungan kimia antioksidan dan
polifenol, kafein, serta analisa proksimat kopi biji salak. Data sekunder kajian pustaka salak, antioksidan, antikanker, dan polifenol. Penelitian ini dilakukan di Desa Temega, Kabupaten Karangasem dalam pengambilan sampel biji salak dan pengolahan biji salak menjadi kopi. Pengujian analisa proksimat, antioksidan, dan kafein dilakukan di Unit Layanan
Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Pengujian jenis antioksidan berupa polifenol dilakukan di Lab Kimia Terapan Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes
Denpasar.

(2)Polifenol memodulasi protein yang berperan dalam jalur transduksi sinyal seperti protein
aktivator 1 (AP-1), mitogen-diaktifkan protein kinase (MAPK), phosphatidylinositol 3-kinase
(PI 3'-K), p70S6-K dan Akt .
(3)Polifenol mengurangi aktivitas reseptor kinase tirosin (PDGF-Rβ, EGF-R), yang berperan
dalam proliferasi ganas dari sel-sel tumor.
(4) Polifenol menginduksi apoptosis pada sel tumor.
(5) Polifenol mengatasi perlawanan multidrug dengan menghalangi P-glikoprotein penghabisan (P-gp) terhadap obat antikanker.
Dari lima mekanisme seperti yang berperan dalam mekanisme sitotoksik adalah dengan
menginduksi kematian sel terprogram (apoptosis)

Tahapan Penelitian
Tahap Persiapan
Tahap Pelaksanaan

Tahap Analisis
Data:
Deskriptif

Penyiapan alat dan bahan
Pengambilan biji salak
Pembuatan Kopi Biji Salak

Ditumbuk dan
dihaluskan
Biji salak

Pemotongan biji

Uji Kadar Antioksidan:
Spektrofotometer (DPPH)
Uji Polifenol:

Uji FeCl3

Uji Folin–Ciocalteu fenol

Mekanisme
Antioksidan
sebagai Anti
Kanker

Kualitatif : FeCl3 dan Folin
–Ciocalteu fenol
Kuantitatif :
Spektrofotometer

Penjemuran

Proses Sangrai

KESIMPULAN
Kopi Biji Salak

Analisis di Laboratorium

Uji Kadar Protein:
Semimikro Kjehdal

Uji Kadar Karbohidrat:
Metode Perhitungan Kasar

Uji Kadar Kafein:
termogravimetri

Pengolahan biji salak menjadi kopi caranya sangat sederhana sama seperti pembuatan kopi biasa. Kandungan kimia antioksidan,
kafein, dan analisa proksimat kopi biji salak berpotensi sebagai
produk pangan lokal yang berdaya saing global khas Karangasem, diantaranya sebagai antikanker. Hal ini didukung oleh
kandungan kapasitas antioksidannya 436,91 mg/L dan IC50%
9,37 mg/mL, kafein yang rendah 0,207 %, lemak yang rendah
2,95% serta karbohidratnya 80,98 %. Ini juga didukung oleh kandungan air 6,24%; kadar abu 3,49%; dan protein 6,34%. Antioksidan yang terdapat dalam kopi biji salak salah satunya adalah
polifenol yang ditunjukkan dengan uji positif ekstrak dengan FeCl3
dan Folin-Ciocalteu dengan kadar 979,31 ppm. Adanya kandungan antioksidan dan polifenol pada kopi biji salak memberikan
peluang potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan
dari tanaman salak di Kabupaten Karangasem
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Pengembangan Produk Kopi Biji Salak Karangasem
Berantioksidan Polifenol yang Berpotensi sebagai Antikanker
Oleh:
I Wayan Karta, Luh Ayu Nanamy K.E.S, I Nyoman Mastra
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengolah biji salak menjadi kopi dan
menganalisis kandungannya seperti antioksidan, kafein, dan analisa proksimatnya,
dan polifenol yang berpotensi sebagai produk pangan dan kesehatan sebagai
antikanker. Proses pembuatan dan pengambilan sampel dilakukan di Desa
Temega, Karangasem. Proses pengujian analisis sampel dilakukan di laboratorium
dan datanya dianalisis secara deskriptif dengan menyajikan tabel serta narasi dari
hasil yang diperoleh terhadap potensi produk.
Teknologi pengembangan kopi biji salak berantioksidan dilakukan dengan
mengolah biji salak disangrai. Proses pengolahannya sangat sederhana hampir
sama dengan pengolahan biji kopi. Kandungan yang terdapat dalam kopi biji salak
yaitu kapasitas antioksidan 436,91 mg/L dan IC50% 9,37 mg/mL, kafein 0,207 %,
lemak 2,95%, karbohidrat 80,98 %, kadar air 6,24%; kadar abu 3,49%; dan
protein 6,34%. Antioksidan yang terdapat dalam kopi biji salak salah satunya
adalah polifenol yang positif dengan FeCl3 dan Folin-Ciocalteu dengan kadar
979,31 ppm, sehingga berpotensi sebagai produk pangan dan kesehatan yaitu
antikanker.
Kata Kunci: kopi, biji salak, antioksidan, , polifenol, karangasem
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Salak (Salacca zalacca) merupakan salah satu spesies palm yang tergolong
dalam famili Arecaceae yang tersebar di daerah Indonesia dan Malaysia. Di
Indonesia terdapat 18 jenis salak yang dikembangkan di beberapa daerah, salah
satunya adalah Bali terutama daerah Karangasem. Berdasarkan data Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Karangasem (2009) tercatat 8.098.568
pohon yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain Kabupaten Karangasem,
Kabupaten Tabanan juga merupakan sentra produksi salak di Bali, namun
mutunya tidak sebaik salak Karangasem, sehingga kurang disukai konsumen
karena rasanya sepet dan masam.
Jumlah pohon salak yang berlimpah di daerah kawasan Karangasem
seperti Desa Temega, ternyata mengalami permasalahan pada saat musim panen
tiba. Jika satu pohon salak dapat menghasilkan 4 kilogram buah, maka dapat
dibayangkan pada saat panen raya dan panen gadu dari sekitar 8 juta pohon yang
ada di Kabupaten Karangasem akan diperoleh 32.000 ton buah. Jumlah yang besar
jika tidak dicarikan pangsa pasarnya, maka akan menimbulkan harga buah salak
yang rendah, sehingga petani kurang berminat untuk menjualnya dan buah salak
dibiarkan sampai membusuk. Membusuknya buah salak karena merupakan bahan
pangan yang mudah rusak (perishable). Buah salak yang ketika dipanen berasa
manis, namun setelah dibiarkan beberapa hari kemudian daging buah berangsurangsur melunak dan kemudian menjadi berasa asam karena perubahan oleh
enzim. Hal inilah yang dirasakan oleh petani di Kabupaten Karangasem, sehingga
beberapa kelompok melakukan inisiatif mengolah hasil panen yang melimpah
menjadi produk ekonomis diantaranya “madu salak”, dodol, manisan, kerupuk,
dan pia salak.
Pengolahan ini tentunya memberikan nilai ekonomis terhadap buah salak,
sehingga pada saat harga buah salak rendah, petani dapat memperoleh pendapatan
dengan mengolahnya. Pengolahan buah salak ini tentunya juga menghasilkan
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sampah berupa batu salak. Biji salak selama ini belum dimanfaatkan oleh
masyarakat, padahal biji salak dapat diolah menjadi produk pangan lokal yang
bernilai ekonomis yaitu kopi salak yang berantioksidan. Hal ini didukung oleh
beberapa penelitian mengenai buah salak dan biji salak.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian, salak memiliki kandungan gizi
yang baik untuk kesehatan. Salak memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi,
vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, serta antioksidan. Buah salak jenis Bongkok
memiliki aktivitas antioksidan dan antihiperurikemia yang diekstrak dengan etil
asetat (Afrianti dkk., 2010). Penelitian Ariviani dan Parnanto (2013) menemukan
bahwa Salak Bali dan salak Nglumut memiliki kadar komponen

bioaktif

(vitamin C dan senyawa fenolik) dan aktivitas penangkapan radikal DPPH
yang tidak berbeda nyata namun secara signifikan lebih tinggi daripada salak
Pondoh. Selain buah salak, biji salak juga banyak diteliti memiliki antioksidan.
Hasil uji fitokimia menunjukkan biji buah salak mengandung senyawa flavonoid
dan tannin serta sedikit alkaloid. Kandungan flavonoid di dalam ekstrak kulit
salak mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah (Sahputra, 2008).
Ekstrak etanol kulit buah salak mengandung metabolit sekunder alkaloid,
polifenolat, flavonoid, tanin, kuinon, monoterpen dan seskuiterpen. Ekstrak
etanol batu buah salak memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar
229,27 ± 6,35 (μg/mL) (Fitrianingsih dkk., 2014).
Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda,
memperlambat, atau menghambat reaksi oksidasi (Pokorny dkk., 2001). Senyawa
antioksidan memegang peranan penting dalam pertahanan tubuh terhadap
pengaruh buruk yang disebabkan radikal bebas. Radikal bebas diketahui dapat
menginduksi penyakit kanker, arteriosklerosis dan penuaan, disebabkan oleh
kerusakan jaringan karena oksidasi (Kikuzaki dan Nakatani, 1993). Dengan
demikian antioksidan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan yaitu memperkuat
sistem imun tubuh, mencegah penyakit jantung, mencegah penyakit saraf,
mencegah penyakit dan kerusakan mata, mencegah penyakit kanker, dan
mencegah penuaan dini dan membuat awet muda (Irmawati, 2014). Antioksidan
sintetis memiliki efektifitas yang tinggi namun kurang aman bagi kesehatan
sehingga pengunaannya diawasi secara ketat di berbagai negara (Pujimulyani,
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2003). Oleh karena itu, produk pangan lokal yang dengan kandungan antioksidan
tinggi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk berdaya saing
global, salah satunya dalam terapi ataupun pencegahan kanker.
Kanker adalah suatu penyakit yang memiliki karakteristik adanya
gangguan atau kegagalan mekanisme pengaturan multiplikasi pada organisme
multiseluler sehingga terjadi perubahan perilaku sel yang tidak terkontrol. Di
Indonesia, penyakit ini merupakan penyebab kematian sekitar 4,3% dan
menduduki peringkat keenam dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Di
negara maju seperti Amerika, Jepang dan Inggris, penyakit ini menduduki
peringkat kedua setelah kardiovaskuler (Nafrialdi, 1995). Obat-obat antikanker
sekarang banyak sekali jenisnya. Obat-obat antikanker yang paling ideal dapat
memberantas sel-sel kanker tanpa merusak jaringan-jaringan normal. Upaya
penemuan obat kanker yang efektif dan selektif sebagai usaha pengobatan kanker
secara kemoterapi menjadi sangat penting saat ini disamping pengobatan secara
fisik seperti pembedahan dan radioterapi. Pada umumnya obat kanker yang
berasal dari senyawa kimia sintetik bekerja tidak selektif karena memiliki
mekanisme kerja merusak DNA tidak hanya pada sel kanker tetapi juga pada sel
normal disekitarnya. Oleh karena itu, banyak dikembangkan obat alternatif dari
bahan alam yang nantinya dapat bekerja lebih efektif dan dan aman baik untuk
mencegah maupun menyembuhkan kanker, diantaranya zat antioksidan.
Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda,
memperlambat, atau menghambat reaksi oksidasi (Pokorny dkk., 2001). Beberapa
antioksidan yang bersifat sebagai reduktor seperti tiol, asam askorbat, dan
polifenol (Sies, 1997). Polifenol alami

merupakan antioksidan yang paling

melimpah dalam diet manusia dan memiliki banyak manfaat potensial dalam
kesehatan manusia (Obrenovich , et al. , 2010) . Hubungan antara polifenol alami,
apoptosis dan kanker diidentifikasi oleh studi tentang kemampuan senyawa ini
untuk bertindak sebagai kemopreventif kanker dan / atau agen kemoterapi.
Polifenol memiliki aktivitas antioksidan dan mekanisme reaksi yang potensial,
misalnya mengatur ekspresi gen target yang terlibat dalam kelangsungan hidup sel
dan proliferasi, menginduksi program yang berbeda dari kematian sel diatur, atau
menghambat metaloproteinase matriks dan faktor pertumbuhan endotel vaskular,
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sehingga menangkal angiogenesis dan mempengaruhi untuk pengembangan
metastasis (Rodríguez , et.al. , 2013 ). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam
pengembangan produk kopi biji salak perlu dilakukan penelitian mengenai
kandungan antioksidan dan uji kualitatif adanya polifenol, sehingga memberikan
informasi mengenai pemanfaatan produk ini ke depannya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
(1) Bagaimana teknologi pengembangan kopi biji salak berantioksidan sebagai
produk pangan lokal dengan potensi sebagai antikanker?
(2) Bagaimanakah kandungan kimia antioksidan dan polifenol, kafein, serta
analisa proksimat kopi biji salak?
(3) Bagaimanakah potensi antioksidan polifenol kopi biji salak sebagai produk
pangan lokal sebagai antikanker?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah:
(1) Untuk

mendeskripsikan

teknologi

pengembangan

kopi

biji

salak

berantioksidan sebagai produk pangan lokal dengan potensi sebagai
antikanker.
(2) Untuk mendeskripsikan kandungan kimia antioksidan dan polifenol, kafein,
serta analisa proksimat kopi biji salak.
(3) Untuk mendeskripsikan potensi antioksidan polifenol kopi biji salak sebagai
produk pangan lokal sebagai antikanker.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya
masyarakat Karangasem dalam melakukan pengolahan biji salak menjadi
kopi biji salak berantioksidan.
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2) Bagi Pemerintah
Sebagai kajian dalam kebijakan mengembangkan produk kreatif dari
masyarakat yang berdaya saing global seperti kopi biji salak sebagai
olahan salak berantioksidan dengan manfaat antikanker.
3) Bagi Dunia Usaha
Sebagai kajian dalam mengembangkan usaha pada bidang pengolahan
salak menjadi produk kreatif bernilai ekonomis dan memiliki manfaat bagi
kesehatan.
4) Bagi Peneliti
Sebagai kajian dalam mengembangkan penelitian lanjutan mengenai
potensi antioksidan yang terkandung dalam kopi biji salak sebagai
antikanker.
1.5 Urgensi Penelitian
(1) Jangka pendek
Penelitian ini mampu mengidentifikasi kandungan antioksidan dan
polifenol yang terdapat pada kopi biji salak, sehingga dapat dikembangkan
menjadi produk yang memiliki manfaat untuk kesehatan, diantaranya
sebagai antikanker.
(2) Jangka panjang
Penelitian ini mampu nantinya akan memberikan dampak terhadap
pemanfaatan limbah biji salak menjadi produk ekonomis dan bermanfaat
untuk kesehatan, serta penelitian lanjutan mengenai antikaker dengan
antioksidan kopi biji salak.
1.6 Batasan Penelitian
Penelitian ini hanya dibatasi pada analisa kandungan antioksidan dan
potensinya sebagai anti kanker. Pengujian secara in vitro ataupun in vivo sebagai
potensi antikanker belum dilakukan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman salak
Nama salak (Salacca edulis) disesuaikan dengan warna kulitnya yang
coklat atau bahkan hitam. Ciri khas dari buah salak adalah kulitnya yang
bersisik seperti ular dengan warna coklat kehitaman, sehingga buah ini
dikenal oleh orang barat dengan nama snake fruit (Gambar 2.1). Pada umumnya
buah salak berbentuk bulat atau bulat telur terbalik dengan bagian ujung runcing
dan terangkai rapat dalam tandan buah yang muncul dari ketiak pelepah daun.
Biji buah salak bewarna coklat berbentuk persegi dan berkeping satu. Dalam
satu buah salak mengandung 1-3 biji. Berdasarkan ukurannya salak dibedakan
menjadi dua yaitu besar dan kecil. Salak besar biasanya mempunyai kulit tebal
dan bersisik kasar dengan daging buah tebal. Sedangkan salak kecil memiliki
kulit tipis dengan sisik halus dan berdaging buah lebih tipis. Salak tumbuh
baik didataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl dengan iklim basah dengan
pH 5-7, curah hujan 1500-3000 mm per tahun dengan musim kering antara 4-6
bulan. Pada kondisi yang sesuai tanaman salak mulai berbuah umur tiga tahun.
Salak merupakan buah hortikultura asli Indonesia yang cukup produktif
sehingga dapat dipanen sepanjang tahun. Buah ini terdiri dari tiga bagian, yaitu
kulit buah, daging buah dan biji. Jenis salak yang sudah terkenal adalah salak
lokal, salak bali dan salak pondoh. Diantara jenis salak yang su dah
terkenal tersebut ternyata harga jual salak lokal per kilogramnya paling
murah. Apalagi pada saat panen raya salak yang berlangsung dari bulan
November-Januari, harga jual salak lokal semakin merosot karena kelebihan
produksi dan kalah bersaing dengan salak unggul. Hal ini tentunya akan
merugikan petani salak lokal.
Taksonomi buah salak adalah sebagai berikut:
Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Liliopsida
Ordo : Arecales
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Famili : Arecaceae
Genus : Salacca
Spesies : S. Edulis reinw

Gambar 2.1 Buah Salak (Sumber: www.healthbenefitstimes.com)
Sebagai buah hortikultura, salak segar mudah mengalami kerusakan
karena

faktor

mekanis,

fisis,

fisiologis

dan

mikrobiologis.

Hal

ini

disebabkan karena salak mempunyai kadar air yang cukup tinggi yaitu
sebesar 78 % dan kandungan karbohidrat sebesar 20,9 %. Perubahan lain yang
cukup merugikan adalah terjadinya perubahan warna daging buah secara
enzimatis karena kandungan tanin (reaksi browning enzimatis). Kandungan tanin
ini memberikan rasa sepat asam buah salak serta jika terkena udara maka akan
menghasilkan perubahan warna coklat. Secara umum kandungan gizi pada daging
buah salak per 100 gram disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kandungan Zat Gizi Buah Salak
Kandungan Zat
Kalori
Protein
Lemak
Karbohidrat
Kalsium
Fosfor
Besi
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin C
Air
Berat bahan yang dapat dimakan

Nilai rata-rata Buah Salak
77 kal
0,4 g
0g
20,9 g
28 g
18 mg
4,2 mg
0 SI
0,04 mg
2 mg
78,0 mg
50%

Berdasarkan kandungan tersebut, tidak salah jika buah salak banyak
digemari masyarakat. Sebagai buah yang perishable maka salak hanya bisa
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dimakan sebagai buah segar, namun berbagai cara telah dilakukan untuk
meningkatkan daya simpan salak dengan cara pengawetan. Salah satu cara
pengawetan salak yang mudah dan cukup ekonomis adalah pengolahan salak
segar menjadi berbagai macam olahan seperti manisan, dodol, asinan, krupuk,
wine, selai, serta jenis produk lainnya. Buah salak juga mengandung senyawa
bioaktif berupa antioksidan yang baik untuk kesehatan sebagai penangkapan
radikal bebas. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas penangkapan radikal DPPH
salak Pondoh, Nglumut, dan Bali yaitu berturut-turut 107,30±29,61 µmol/g;
144,67±29,79 µmol/g; dan 141,12±13,98 µmol/g. Salak Bali dan salak Nglumut
memiliki kadar komponen bioaktif (vitamin C dan senyawa fenolik) dan
aktivitas penangkapan radikal DPPH yang tidak berbeda nyata namun secara
signifikan lebih tinggi daripada salak Pondoh (Ariviani dan Parnanto, 2013).
2.2 Kanker
Kanker dianggap suatu kelompok penyakit seluler dan genetik karena
dimulai dari satu sel yang telah mengalami mutasi DNA sebagai komponen dasar
gen. Sel-sel yang mengalami kerusakan genetik tidak

peka lagi terhadap

mekanisme regulasi siklus sel normal sehingga akan terus melakukan proliferasi
tanpa kontrol. Mutasi yang terjadi pada DNA di dalam gen yang meregulasi
siklus sel (pertumbuhan, kematian dan pemeliharaan sel) akan menyebabkan
penyimpangan siklus sel, dan salah satu akibatnya adalah pembentukan kanker
atau karsinogenesis. Ada tiga cara atau faktor penting dalam proses terjadinya
mutasi gen yaitu; (1) faktor lingkungan yang meliputi nutrisi, agen infektor, gaya
hidup; (2) faktor kebetulan, dan (3) faktor keturunan atau bawaan (McKelvey
and Evans, 2003).

Faktor lingkungan seperti

gaya hidup

dan pola makan

berkorelasi dengan insiden kanker; misalnya paparan sinar ultraviolet dengan
kanker kulit, merokok dengan kanker paru-paru. Tetapi tidak semua perokok akan
mengidap kanker paru-paru atau berjemur akan selalu menderita kanker kulit;
berarti ada faktor lain di luar faktor lingkungan yakni kesalahan replikasi DNA
dan bawaan (Go VW, Butrum RR, Wong DA, 2003).
Tiga penyebab utama karsinogenesis dilihat dari aspek lingkungan ada
pada manusia yakni makanan, merokok, dan infeksi. Diet menyebabkan 35%
kanker pada manusia dan makanan adalah penyebab utama kematian akibat
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kanker di Amerika. Faktor makanan sebagai penyebab kanker dikelompokkan
menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah mikrokomponen genotoksik
yang menyebabkan kerusakan DNA, dalam golongan ini termasuk senyawa amin
heterosiklik yang terbentuk selama memanggang dan menggoreng daging.
Paparan

nitrosamin dalam daging yang diolah menggunakan natrium nitrit

meningkatkan insidensi kanker kolorektal. Kontaminasi Aflatoksin B dalam
makanan dapat menimbulkan kanker termasuk kanker hati (Kritchevsky, 2003).
Golongan ke dua adalah makrokomponen yang jika dikonsumsi dalam
jumlah berlebihan akan memicu promosi karsinogenesis. Konsumsi lemak di atas
30% total kebutuhan kalori dapat memicu kanker, sedangkan asupan 20 % justru
akan mengurangi risiko kanker. Perbandingan antara asam lemak jenuh dengan
lemak tak jenuh juga berperan dalam karsinogenesis; terlalu banyak lemak jenuh
atau terlalu banyak lemak tak jenuh ganda (polyunsaturated fats) dapat memicu
karsinogenesis.

Walaupun masih memerlukan penelitian yang lebih rinci,

kesimpulan sementara berdasarkan review atas sejumlah penelitian eksperimental
dan beberapa penelitian klinis mengindikasikan bahwa konsumsi suplemen asam
lemak omega-3 khususnya eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic
acid (DHA) bermanfaat selama terapi kanker. Minuman beralkohol juga dapat
memicu terjadinya kanker saluran cerna terutama kanker kolorektal (Hardman,
2003).
2.3 Antioksidan
Antioksidan adalah zat yang dapat menunda, memperlambat dan
mencegah terjadinya proses oksidasi. Antioksidan sangat bermanfaat bagi
kesehatan dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan.
Antioksidan adalah zat yang dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas
yang terbentuk sebagai hasil metabolisme oksidatif, yaitu hasil dari reaksireaksi
kimia dan proses metabolik yang terjadi di dalam tubuh. Manfaat antioksidan bagi
kesehatan dan kecantikan, misalnya untuk mencegah penyakit kanker dan
tumor, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini, dan lain-lain. Berbagai bukti
ilmiah menunjukkan bahwa senyawa antioksidan mengurangi risiko terhadap
penyakit kronis, seperti kanker dan penyakit jantung koroner (Rohmatussolihat,
2009).
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Berkaitan dengan fungsinya senyawa antioksidan dapat diklasifikasikan
dalam 5 tipe antioksidan yaitu:
1) Primary antioxidants, yaitu senyawa-senyawa fenol yang mampu
memutus rantai reaksi pembentukan radikal bebas asam lemak. Dalam hal
ini memberikan atom hidrogen yang berasal

dari

gugus

hidroksi

senyawa fenol sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Senyawa
antioksidan yang termasuk kelompok ini, misalnya BHA (butyl
hidroksilanisol), BHT (butyl hydrotoluen), dan tokoferol.
2) Oxygen scavengers, yaitu senyawa-senyawa yang berperan sebagai
pengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Dalam
hal ini, senyawa tersebut akan mengadakan reaksi dengan oksigen yang
berada dalam sistem sehingga jumlah oksigen akan berkurang. Contoh
dari

senyawa-senyawa

kelompok

ini

adalah

vitamin

C

(asam

askorbat), askorbil palminat, asam eritorbat, dan sulfit.
3) Secondary

antioxidant,

yaitu

senyawa-senyawa

kemampuan untuk berdekomposisi

yang

mempunyai

hidroperoksida menjadi

produk

akhir yang stabil. Tipe antioksidan ini pada umumnya digunakan
untuk

menstabilkan

poliolefin

resin.

Contohnya

yaitu asam

tiodipropionat dan dilauril tiopropionat.
4) Antioxidative Enzyme, yaitu enzim yang berperan mencegah terbentuknya
radikal bebas. Contohnya glukose oksidase, superoksidase dismutase
(SOD), glutation peroksidase dan katalase.
5) Chelators sequestrants, yaitu senyawa-senyawa yang mampu mengikat
logam seperti besi dan tembaga yang mampu mengkatalisa reaksi
oksidasi lemak. Senyawa yang termasuk didalamnya adalah asam
sitrat,

asam

amino, ethylenediaminetetra

acetid

acid(EDTA), dan

fosfolipid (Shalaby dan Shanab, 2013).
Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan uji aktivitas
antioksidan adalah metode pemerangkapan radikal bebas DPPH (1,1-diphenyl-2picrylhydrazil). DPPH merupakan radikal bebas stabil berwarna ungu yang
digunakan secara luas untuk pengujian kemampuan penangkapan radikal
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bebas dari beberapa komponen alam seperti komponen fenolik. Metode DPPH
berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti transfer hydrogen.
2.4 Kopi
Kopi mulai dikenal sejak abad ke 7 dan telah tumbuh di dekat Laut Merah.
Pada abad ke 16 kopi ditemukan di daratan Afrika, yaitu di Yaman dan Ethiopia.
Tahun 1669, kopi mulai dikenalkan ke bangsa Eropa dan beberapa tahun
kemudian orang-orang Belanda memperkenalkan kopi ke pulau Jawa. Kopi
arabika dikenal sejak abad ke 13, sedang kopi robusta dikenal baru akhir abad ke
19. Secara taksonomi, kopi termasuk famili Rubiacaea, genus coffea. Speciesnya
ada 2 yaitu coffea arabica (arabika) dan coffea canephora (robusta). Kopi robusta
tumbuh di tempat yang berbeda dengan kopi arabika, yaitu didaerah tropis dimana
kopi arabika tidak bisa tumbuh. Harga kopi robusta lebih murah daripada kopi
arabika namun rasanya kurang enak/ lebih pahit bila dibanding kopi arabika.
Jenis-jenis kopi tersebut memiliki kandungan yang berbeda-beda, tetapi yang
paling khas tentunya adalah kafein. Menurut beberapa hasil penelitian,
mengkonsumsi kopi dapat menurunkan insidens dari berbagai macam penyakit
diantaranya diabetes mellitus tipe kardiovaskuler,-kanker, serta menurunkan kadar
asam urat (Clarke, R.J., R. Macrae, 1987).
Kafein adalah suatu senyawa kimia yang banyak terdapat dalam minuman
seperti kopi, teh, soft drink dan makanan seperti chocolate. Kafein merupakan
alkaloid dengan rumus senyawa kimia C8H10N4O2, dan rumus bangun 1,3,7trimethylxanthine. Kafein berbentuk kristal panjang, berwarna putih seperti sutra
dan memiliki rasa pahit. Kafein berfungsi sebagai unsur rasa dan aroma. Kadar
kafein pada kopi dipengaruhi oleh tempat tumbuh dan cara penyajian kopi.
Kopi yang masuk kedalam tubuh akan didistribusikan ke seluruh tubuh
oleh aliran darah dari traktus gastro intestinal dalam waktu sekitar 5-15 menit.
Absorpsi kafein dalam saluran pencernaan mencapai kadar 99% kemudian akan
mencapai puncak di aliran darah dalam waktu 45 – 60 menit. Kafein sangat efektif
bekerja dalam tubuh sehingga memberikan efek yang bermacam-macam bagi
tubuh. Salah satunya efek diuretik, peminum kopi awal akan mengalami efek
diuretik. Efek diuretik akan berkurang pada peminum kopi habitual yang
mengkonsumsi beberapa cangkir kopi sehari. Kafein dapat mengurangi
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penyerapan kembali kalsium di dalam ginjal, sehingga kalsium keluar bersama
urin. Satu cangkir kopi menyebabkan pelepasan 6 mg kalsium di dalam urin.
Penurunan absorpsi kalsium di ginjal dalam jangka panjang menyebabkan
hipokalsemia. Batas aman konsumsi kafein tidak lebih dari 300 mg atau setara
dengan tiga cangkir

kopi

sehari. Konsumsi

kafein

secara berlebihan

mengakibatkan gejala pusing, gangguan tidur, dan meningkatkan sekresi gaster
karena senyawa asam di dalam kafein (Ridwansah, 2003).
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu untuk
mengetahui hasil analisa proksimat, antioksidan dan kadar polifenolnya, serta
kafein pada produk kopi biji salak dan cara pengolahan biji salak menjadi kopi.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Temega, Kabupaten Karangasem dalam
pengambilan sampel biji salak dan pengolahan biji salak menjadi kopi. Pengujian
analisa proksimat, antioksidan, dan kafein dilakukan di Unit Layanan
Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Pengujian jenis
antioksidan berupa polifenol dilakukan di Lab Kimia Terapan Jurusan Analis
Kesehatan Poltekkes Denpasar. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Data primer berupa analisa proksimat, antioksidan, dan kafein pada
sampel dilakukan dengan cara pengujian di laboratorium. Pengukuran langsung
dilakukan melalui pengamatan langsung dari hasil analisis secara proksimat dan
kafein dengan menggunakan prosedur analisa pada makanan dan minuman pada
mengacu pada Sudarmadji dkk (1997). Kandungan karbodhidrat menggunakan
metode perhitungan kasar (proximat analysis) atau disebut juga Carbohydrate by
Difference, kandungan protein dengan Semimikro Kjeldahl, serta analisa
antioksidan dan aktivitasnya dengan spektrofotometer yang dilakukan di Unit
Layanan Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Uji
polifenol dilakukan secara spektrofotometer di Lab Kimia Terapan Jurusan Analis
Kesehatan Poltekkes Denpasar.
3.4 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahap persiapan,
tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. Tahapan penelitian ini secara ringkas
disajikan pada Gambar 3.1.
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Tahap persiapan

 Penyiapan alat dan bahan
 Pengambilan biji salak

Uji Kadar Karbohidrat:
metode perhitungan kasar (proximat
analysis) /Carbohydrate by Difference
Tahap Pelaksanaan
Uji Kadar Protein:
Semimikro Kjeldahl
Uji Kafein : Thermogravimetri

Uji Kadar dan Aktivitas Antioksidan:
Spektrofotometer menggunakan DPPH
Uji Polifenol
Kualitatif : FeCl3 dan Folin–Ciocalteu fenol
Kuantitatif : Spektrofotometer

Tahap Analisis Data

Deskriptif Kuantitatif
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.4.1 Tahap persiapan
Tahap ini dilakukan dengan kegiatan mempersiapkan alat dan bahan
yang digunakan dalam pengambilan sampel biji salak dan pembuatan kopi biji
salak. Sampel biji salak diambil dari sisa proses olahan salak di Desa Temega,
Kabupaten Karangasem. Alat-alat yang diperlukan diantaranya pisau, penggiling,
tempat pengering atau penjemur, tempat penyimpanan biji, timbangan, kompor
gas, alat saring, alat pengsangrai. Bahan yang digunakan yaitu biji batu salak.
Sedangkan alat atau bahan untuk masing-masing pengujian dipersiapkan sesuai
dengan yang diperlukan saat pengujian di Unit Layanan Laboratorium Fakultas
Teknologi Pertanian Universitas Udayana dan di Laboratorium Kimia Terapan
Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Denpasar.
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3.4.2 Tahap pelaksanaan
Proses Pembuatan Kopi Biji Salak
1) Dicuci biji salak dari hasil proses pengolahan buah salak.
2) Biji salak yang telah bersih dipotong-potong seperti mengiris bawang,
dicuci kemudian dikeringkan.
3) Biji salak yang telah kering ditimbang sebanyak 1 kilogram kemudian
disangrai (digoreng tanpa menggunakan minyak). Pada proses ini nyala
api yang digunakan tidak terlalu besar sehingga biji salak tidak menjai
pahit.
4) Hasil sangrai biji salak dihaluskan menggunakan mesin penggiling dalam
pembuatan tepung sehingga diperoleh bubuk biji salak.
5) Bubuk biji salak disaring sehingga diperoleh bubuk yang halus dan lembut
seperti layaknya kopi bubuk.
6) Bubuk biji salak yang kita label kopi biji salak kemudian dianalisis
kandungan gizinya di laboratorium.
(2) Analisis Kandungan
Analisis kandungan gizi kopi biji salak dilakukan di Unit Layanan
Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dan Lab Kimia
Terapan Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Denpasar. Analisa ini menggunakan
metode yang terdapat dalam Sudarmadji dkk (1997). Analisa antioksidan dan
kapasitas antioksidannya, serta analisa polifenol dilakukan dengan metode
spektrofotometri.
3.4.3 Tahap Analisis Data
Data yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium diolah
secara manual dan dianalisa secara deskriptif dalam bentuk tabel dan narasi
dengan kajian pustaka yang relevan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kopi biji salak hasil
pengolahan (Gambar 4.1), uji positif polifenol dengan besi (III) klorida (FeCl3)
(Gambar 4.2), uji positif polifenol dengan reagen Folin-Ciocalteu (Gambar 4.3),
kurva standar asam galat untuk pengujian kuantitatif polifenol (Gambar 4.4),
analisa kandungan gizinya yang telah dilakukan di Unit Layanan Laboratorium
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana (Tabel 4.1), serta hasil
absorbansi standar asam galat dan sampel pada pengujian kuantitatif polifenol
(Tabel 4.2). Sebanyak 2 ons kopi biji salak dapat dihasilkan dari 1 kilogram biji
salak yang sudah dikeringkan.

Gambar 4.1 Biji Salak menjadi Kopi

Gambar 4.2 Uji FeCl3 menunjukkan positif adanya polifenol pada ekstrak kopi
biji salak ditandai dengan warna hijau kehitaman

17

Gambar 4.3 Uji Folin-Ciocalteu menunjukkan positif adanya polifenol pada
ekstrak kopi biji salak ditandai dengan warna biru
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kandungan Kimia Kopi Biji Salak
No

Parameter

Satuan

Kandungan

1

Kadar Air

%bb

6,24

2

Kadar Abu

%bb

3,49

3

Kadar Lemak

%bb

2,95

4

Kadar Protein

%bb

6,34

5

Karbohidrat

%bb

80,98

6

KapasitasAntioksidan

mg/L GAEAC

436,91

7

IC 50%

mg/mL

9,37

8

Kafein

%bb

0,207

Tabel 4.2 Absorbansi Standar dan Sampel
pada Uji Kuantitatif Polifenol
No
1
2
3
4
5
6
7

Solution
0 ppm
10 ppm
20 ppm
40 ppm
60 ppm
100 ppm
Sampel

Absorbance
0,000
0.066
0.073
0.129
0.181
0.306
0.043
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Gambar 4.4 Kurva Standar Asam Galat
4.2 Pembahasan
Pembuatan kopi biji salak di daerah Desa Temega, Karangasem
merupakan suatu terobosan pengolahan produk kreatif yang memiliki daya saing
global. Hal ini karena Desa Temega merupakan salah satu desa yang
menghasilkan salak dan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata salak. Dalam
proses pembuatannya, biji salak dipotong-potong terlebih dahulu sehingga dapat
mempercepat pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk menghilangkan kadar
airnya sehingga mudah untuk disangrai. Pada proses pemotongan nantinya
diperlukan teknologi pemotong ataupun penghancur biji salak, sehingga jika
dikembangkan dalam usaha yang besar akan mempercepat produksi. Pada proses
pengeringan ini masih mengandalkan pengeringan manual menggunakan sinar
matahari, sehingga teknologi yang nantinya dibutuhkan dalam pengembangan
pembuatan kopi biji salak yaitu oven dalam proses pengeringan.
Proses pembuatan kopi biji salak hampir sama dengan proses pembuatan
kopi. Biji salak yang telah kering kemudian disangrai dan pada proses ini harus
diperhatikan agar tidak terlalu pahit dalam proses pembuatan kopi. Proses ini
tentunya memerlukan mesin penyangrai untuk mempercepat proses produksi.
Bubuk kopi akan diperoleh setelah hasil sangrai ditumbuk atau digiling menjadi
bubuk. Tentunya proses ini memerlukan mesin penggiling sekaligus penyaring
bubuk sehingga diperoleh kopi yang halus. Bubuk kopi biji salak ini nantinya
dapat dikembangkan menjadi produk lokal khas Karangasem dengan membuat
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kemasan yang menarik disertai dengan kandungan kimia yang dikandungnya.
Produk kopi biji salak ini nantinya akan menjadi produk unggulan khas
Karangasem seperti menjadi produk oleh-oleh, kuliner, serta produk kesehatan.
Diharapkan produk ini akan menjadi terkenal seperti layaknya kopi luwak.
Pada penelitian ini ditentukan kapasitas antioksidan dan nilai IC50 untuk
mengetahui aktivitas antioksidan produk kopi biji salak. Aktivitas antioksidan
IC50 didefinisikan sebagai konsentrasi senyawa antioksidan yang menyebabkan
hilangnya 50 % aktivitas DPPH. Larutan DPPH yang awalnya berwarna ungu
setelah bereaksi dengan antioksidan alami akan membentuk warna kuning.
Semakin tinggi kandungan antioksidan maka warna ungu pada larutan DPPH akan
semakin berkurang dan membentuk warna kuning. Perhitungan yang digunakan
dalam penentuan aktivitas penangkap radikal adalah nilai IC50 (Inhibitor
Concentration 50%) nilai tersebut menggambarkan besarnya konsentrasi senyawa
uji yang dapat menangkap radikal sebesar 50%. Nilai IC50 diperoleh dengan
menggunakan persamaan regrasi linier yang menyatakan hubungan antara
konsentrasi sampel (senyawa uji) dengan simbol X terhadap aktivitas
penangkapan radikal rata-rata dengan simbol Y dari seri replikasi pengukuran.
Semakin kecil nlai IC50 maka senyawa tersebut mempunyai keefektifan sebagai
penangkap radikal lebih baik.
Berdasarkan hasil pengujian seperti Tabel 4.1, kopi biji salak memiliki
kandungan kapasitas antioksidan sebesar 436,91 mg/L GAEAC (gallic acid
equivalent antioxidant capacity) dengan IC50% sebesar 9,37 mg/mL. Kandungan
antioksidan yang terdapat dalam produk ini nantinya akan memberikan nilai lebih
pada produk pertanian yang dihasilkan. Adanya antioksidan pada produk kopi biji
salak sama dengan adanya antioksidan pada kopi yang sebenarnya seperti kopi
luwak arabika dan kopi arabika dengan IC50 18,38 dan 15,51 (Ciptaningsih,
2012). Antioksidan yang terdapat dalam kopi yaitu senyawa polifenol. Kopi
mengandung senyawa ini sekitar 200-550 mg per cangkir. Kandungan antioksidan
pada kopi sekitar 26%, sedangkan buah berry 25%, anggur 13%, dan sayuran 6%
dari seluruh total antioksidan (Lelyana, 2008). Adanya polifenol pada kopi biji
salak ditandai dengan uji positif dengan FeCl3 dan Folin-Ciocalteu, kemudian
ditentukan kadarnya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 760 nm.
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Berdasarkan kurva standar (Gambar 4.4) dan persamaan regresi y = 0,0029x +
0,0156, diperoleh kadar senyawa polifenol dalam kopi biji salak adalah 979,31
ppm. Kandungan asam fenolik kopi hijau 5,5% pada jenis arabica, dan sekitar
12% pada jenis kopi canephora. Kandungan polifenol pada kopi biji salak tentu
akan bermanfaat bagi kesehatan salah satunya sebagai antioksidan dan anti
kanker.
Polifenol alami merupakan metabolit sekunder pada tanaman yang
diproduksi sebagai pertahanan terhadap berbagai jenis gangguan, misalnya radiasi
ultraviolet, agresi patogen, kesuburan tanah rendah, perubahan suhu lingkungan,
kekeringan, dan tekanan dari manusia (Dai dan Mumper, 2010). Berdasarkan pada
struktur kiminya senyawa polifenol memiliki empat kelas utama dianggap: yaitu
asam fenolik, flavonoid, stilbenes, dan lignan. Pengetahuan dan implikasi dari
senyawa ini dalam kesehatan manusia memiliki peran penting dalam terapi pada
kanker (Korkina, et.al., 2009), pelindung saraf, disfungsi sistem kardiovaskular
dan kerusakan, sindrom metabolik, diabetes, penuaan, dan berbagai patologiperadangan yang terkait (Accomando, et.al., 2010). Adanya manfaat polifenol
tersebut, maka persenyawaan ini telah digunakan selama ribuan tahun dalam
pengobatan timur tradisional.
Polifenol pada makanan dapat memberi efek antikanker melalui beberapa
mekanisme yang mungkin, seperti penghapusan agen karsinogenik, modulasi
sinyal sel kanker dan kegiatan enzimatik antioksidan, dan induksi apoptosis serta
penangkapan siklus sel (Ramos, 2008). Beberapa dari efek ini mungkin terkait,
setidaknya sebagian dari aktivitas antioksidan. Dalam beberapa tahun terakhir,
konsep baru dari efek antioksidan polifenol pada makanan telah muncul, yaitu,
aktivitas langsung terhadap spesies reaktif dan aktivitas antioksidan tidak
langsung; kegiatan terakhir ini diperkirakan muncul terutama melalui aktivasi
nuklir factor-erythroid-2 terkait faktor 2 yang merangsang aktivitas enzim
antioksidan seperti glutathione peroxidase (GPx), glutathione S-transferase,
katalase, NAD (P) H: kuinon-oksidoreduktase 1 (NQO1), dan / atau enzim fase II.
Antioksidan yang ditemukan dalam kopi yaitu senyawa polifenol. Ini bisa
menjadi jenis flavonoid polifenol. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang
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diketahui memiliki aktivitas antikanker. Setidaknya ada lima mekanisme aktivitas
antikanker

polifenol.

Pertama,

kemampuan

antioksidan

polifenol

dapat

melindungi sel dari kerusakan DNA dengan membersihkan sel dari radikal bebas
(Reactive Oxygen Species / ROS). Kedua, polifenol memodulasi protein yang
berperan dalam jalur transduksi sinyal seperti protein aktivator 1 (AP-1), mitogendiaktifkan protein kinase (MAPK), phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3'-K),
p70S6-K dan Akt . Ketiga, polifenol mengurangi aktivitas reseptor kinase tirosin
(PDGF-Rβ, EGF-R), yang berperan dalam proliferasi ganas dari sel-sel tumor.
Keempat, polifenol menginduksi apoptosis pada sel tumor. Kelima, polifenol
mengatasi perlawanan multidrug dengan menghalangi P-glikoprotein penghabisan
(P-gp) terhadap obat antikanker. Dari lima mekanisme seperti yang berperan
dalam mekanisme sitotoksik adalah dengan menginduksi kematian sel terprogram
(apoptosis) (Demeule, et al, 2002;.. Tinhover, et al, 2001). Mekanisme
antioksidan dalam sel dapat digambarkan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Mekanisme antioksidan (flavonoid) sebagai antikanker
(Demeule, et al, 2002 dalam Srisadono, 2008)

22

Dalam produk pangan, antioksidan dapat digunakan untuk mencegah
terjadinya

proses

oksidasi

yang

dapat menyebabkan

kerusakan,

seperti

ketengikan, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lainnya.
Antioksidan dapat berbentuk gizi seperti vitamin E dan C, non-gizi (pigmen
karoten, likopen, flavonoid, dan klorofil), dan enzim (glutation peroksidase,
koenzim Q10 atau ubiquinon). Antioksidan dapat dibagi menjadi 3 golongan,
yaitu antioksidan preventif (enzim superoksidadismutase, katalase, dan glutation
peroksidase), antioksidan primer (vitamin A, fenolat, flavonoid, katekin,
kuersetin), dan antioksidan komplementer (vitamin C, β-karoten, retinoid).
Fungsi paling efektif dari antioksidan dalam menghambat terjadinya
oksidasi adalah dengan menghentikan reaksi berantai dari radikal-radikal bebas.
Pada tubuh manusia menggunakan sistem perlawanan dengan antioksidan untuk
menetralkan adanya oksigen yang reaktif atau radikal bebas. Penggunaan
antioksidan ini dalam sistem penetralan dapat dalam bentuk enzim ataupun non
enzimatis. Beberapa antioksidan berupa enzim ditemukan untuk melindungi dari
radikal bebas seperti superoxide

dismutases,

catalases,

and

glutathione

peroxidases. Sedangkan antioksidan yang berupa non enzimatis berupa molekul
kecil yang terdisdribusi secara luas dalam sistem biologis dan dapat melawan
radikal bebas.
Zat antioksidan telah dipercaya dapat membantu menangkal beberapa
penyakit seperti kanker, kista, hipertensi, penyakit paru-paru, penyakit tulang,
hepatitis, diabetes, asam urat, penyakit kulit, mencegah alergi, menambah
kesuburan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Antioksidan dapat mencegah dan
mengobati penyakit kanker. Radikal bebas yang ada di dalam tubuh akan merusak
asam lemak tak jenuh ganda pada membrane sel sehingga mengakibatkan
kerapuhan dinding sel, sistem genetika kacau dan timbul pembentukan sel kanker.
Radikal bebas menyerang inti sel pada organ tertentu kemudian sel akan
membelah terus tanpa terkendali. Sel kanker dapat merambat dan meluas pada sel
lainnya. Antioksidan akan menghalangi radikal bebas pada saat merusak inti sel
dengan cara memberikan atom hidrogen dari antioksidan kepada radikal bebas
sehingga radikal bebas menjadi stabil. Pada penyakit kista, radikal bebas
menyerang inti sel dari organ yang diserang, sehingga melakukan pembelahan diri
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dengan tidak terkendali dan mengalami mutasi. Antioksidan bekerja dengan cara
memberikan atom hidrogen kepada radikal bebas agar tidak merusak inti sel dan
radikal bebas menjadi stabil. Zat antioksidan dapat mencegah kerusakan
pembuluh darah sejak dini apabila dikonsumsi secara rutin. Antioksidan akan
menangkap radikal bebas yang berada dalam pembuluh darah menuju jantung
sehingga kerusakan pembuluh darah jantung tidak terjadi (Irmawati, 2014).
Zat antioksidan dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan pada saluran
pernapasan serta daerah paru-paru. Radikal bebas yang berasal dari rokok dan zat
polutan akan ditangkap oleh antioksidan sehingga memperbaiki kesehatan saluran
paru-paru. Pada mata, antioksidan akan menangkap radikal bebas yang masuk ke
mata sebelum radikal tersebut mengoksidasi molekul lipid dan protein pada lensa
dengan cara mengikat radikal bebas. Sehingga kerusakan mata dapat dicegah. Zat
antioksidan akan membantu menangkap radikal bebas yang akan mengoksidasi sel
tulang sehingga dapat mencegah kerusakan tulang. Untuk hepatitis, antioksidan
akan membantu dengan menangkap radikal bebas, mencegah mutasi gen, dan
memperbaiki sel hati yang rusak (Irmawati, 2014). Berdasarkan hal tersebut, maka
kopi biji salak memiliki potensi besar sebagai produk hasil olahan biji salak yang
bernilai ekonomi karena mengandung antioksidan dan polifenol yang bermanfaat
bagi kesehatan.
Selain manfaat adanya antioksidan dan polifenol yang terdapat pada
produk kopi biji salak, terdapat kandungan lainnya yang bisa memberikan nilai
tambah terhadap produk ini. Kandungan tersebut seperti kafein, kadar abu, lemak,
protein, dan karbohidrat. Kafein yang terkandung dalam kopi biji salak sebesar
0,207%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan kandungan kafein pada
beberapa jenis kopi, seperti kopi moca 0,82%; kopi robusta jawa 1,48%; kopi
arabika 1,16%; kopi liberica 2,19%; dan kopi instant 2,8 – 5,0 % (Sudarmadji,
1997). Kandungan kafein pada kopi robusta 44,922 mg/kg (4,5 %) dan kopi luwak
robusta 47,599 mg/kg (4,6%) (Chan and Garcia, 2011). Kandungan kafein yang
rendah pada kopi biji salak akan mengurangi efek negatif dari konsumsi kafein
yang berlebihan, namun dapat menikmati kopi biji salak layaknya kopi.
Kafein memiliki efek negatif jika dikonsumsi berlebihan. Kafein dalam
100-200 mg setara dengan 2 cangkir kopi akan menurunkan rasa letih melalui
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mobilisasi asam lemak, memperbaiki kekuatan otot, meningkatkan vitalitas dan
kesiagaan mental, serta fungsi koordinasi seseorang akibat inhibisi dari resptor
adenosin pada cortex cerebri. Selain itu juga mempunyai efek gangguan tidur.
Pada seseorang yang mengkonsumsi kopi secara teratur, dan bila konsumsi
dikurangi, maka menyebabkan berlebihnya darah di otak dan sakit kepala. Kafein
akan menyebabkan Inotropik dan Kronotropik pada jantung. Meningkatkan efek
vasodilatasi arteri, namun pada asupan kafein 250 mg akan menyebabkan efek
vasokonstriksi dari pembuluh darah, sehingga akan menurunkan aliran darah
central sebanyak 20-30%, karena itu digunakan untuk terapi migrain/ headache.
Efek diuretik/ diuresis akan terjadi pada peminum kopi awal namun pada
peminum kopi habitual yang mengkonsumsi beberapa cangkir kopi sehari akibat
adanya toleransi terhadap kafein, maka efek diuresis akan dikurangi (Lelyana,
2008).
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kadar abu dari kopi biji salak yaitu
3,49 %. SNI 01-3542-2004 mengatur control kualitas kopi bubuk menunjukkan
kadar abu maksimal adalah 5%. Hal ini berarti kadar abu kopi biji salak
menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan serbuk Kopi Luwak
Arabika yaitu 4,3 % (Ciptaningsih, 2012). Dalam abu dijumpai garam-garam atau
oksida –oksida dari K, P, Na, Mg, Ca, fe, Mn, dan Cu, serta kadar yang kecil
lainnya yaitu Al, Ba, Sr, Pb, Li, Ag, Ti, As (Yunizal dkk., 1998).
Kadar abu dihitung untuk mengetahui gambaran tingginya kandungan
mineral eksternal dan internal dalam tanaman yang berasal dari awal sampai
terbentuknya ekstrak (Depkes RI, 2000). Kadar abu yang tinggi dikarenakan
kandungan mineral yang tinggi. Perbedaan kadar abu disebabkan oleh faktor
budidaya tanaman salak dan perlakukan pasca panen. Mutu kopi yang baik akan
lebih bersih dan kandungan mineralnya lebih tinggi sehingga kadar abu yang
dihasilkan semakin tinggi (Rejo, dkk., 2011). Abu adalah zat organik sisa hasil
pembakaran suatu bahan organic. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat
merupakan dua macam garam yaitu garam organic dan anorganik. Garam organik
misalnya garam dari asam malat, oksalat, asetat pekat, dan asam lainnya. Garam
anorganik misalnya fosfat, karbonat, klorida, sulfat nitrat, dan logam alkali.
Selain itu, mineral dapat terbentuk sebagai senyawa kompleks organik. Apabila
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akan ditentukan jumlah mineralnya dalam bentuk asli adalah sangat sulit sehingga
dilakukan dengan penentuan sisa pembakaran garam mineral tersebut dengan
pengabuan.
Kandungan lemak, karbohidrat, dan protein pada kopi biji salak berturutturut yaitu 2,95%; 80,98 %; dan 6,34 %. Nilai ini berbeda dengan kopi arabika
dan kopi robusta. Kopi arabika mengandung lemak, karbohidrat, dan protein
secara berturut-turut 14,5 – 20,0 %; 24,0 – 39,0 %; dan 13,0 – 15.0%. Kopi
robusta yaitu 11,0 – 16,0 %; 0 – 3,5%; dan 13,0 – 15,0% (Clarke and Macre,
1987). Kopi luwak robusta 13,0%; 60,7%; dan 13,5% (Marcone, 2004).
Berdasarkan hal tersebut, kopi biji salak memiliki kandungan karbohidrat yang
tinggi dibandingkan dengan kedua jenis kopi tersebut, sehingga nilai gizi ini akan
bermanfaat sebagai sumber energi sebagai penikmat kopi biji salak. Dengan kadar
lemak yang rendah tentunya kopi biji salak memiliki keunggulan dalam
konsumsinya yang nantinya tidak menimbulkan terjadinya kolesterol. Oleh karena
itu, kopi biji salak memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan
menjadi produk bernilai ekonomis dan bermanfaata untuk kesehatan, diantaranya
berpotensi sebagai antikanker. Untuk pengujian lebih lanjut mengenai aktivitas
kopi biji salak sebagai antikanker, maka diperlukan pengujian lebih lanjut secara
in vitro dan in vivo.
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, maka simpulan dari karya ilmiah
ini adalah sebagai berikut.
(1) Teknologi pengembangan kopi biji salak berantioksidan sebagai produk
pangan lokal yang berdaya saing global khas Karangasem merupakan
pengolahan biji salak menjadi bubuk biji salak yang disangrai, sehingga
seperti kopi. Proses pengolahannya sangat sederhana hampir sama dengan
pengolahan biji kopi. Untuk meningkatkan produktivitas pengolahan biji
salak, maka diperlukan teknologi terapan seperti pemotong biji, oven,
mesin penyangrai, dan mesin penggiling menjadi bubuk biji salak.
(2) Kandungan kimia antioksidan, kafein, dan analisa proksimat kopi biji
salak berpotensi sebagai produk pangan lokal yang berdaya saing global
khas Karangasem, diantaranya sebagai antikanker. Hal ini didukung oleh
kandungan kapasitas antioksidannya 436,91 mg/L dan IC50% 9,37
mg/mL, kafein yang rendah 0,207 %, lemak yang rendah 2,95% serta
karbohidratnya 80,98 %. Ini juga didukung oleh kandungan air 6,24%;
kadar abu 3,49%; dan protein 6,34%. Antioksidan yang terdapat dalam
kopi biji salak salah satunya adalah polifenol yang ditunjukkan dengan uji
positif ekstrak dengan FeCl3 dan Folin-Ciocalteu dengan kadar 979,31
ppm.
(3) Adanya kandungan antioksidan dan polifenol pada kopi biji salak
memberikan peluang potensi untuk dikembangkan menjadi produk
unggulan dari tanaman salak di Kabupaten Karangasem
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