
PENDAHULUAN 

Koteina sangat banyak pe.-.akaiannya dalam bentu.k . 

obat-obatan teruta.a obat anti influenza, analgesik,dan · 

koteina telah lama dikenal sebagai obat perangsang susu

nan syarat pusat, kardiotonik. Ko!eina merupakan alkal~ 

id dari golongan inti xantin yang terdapat dalam organ 

tanaman seperti . : kopi, teh, cola, mate, guarana, dan 

coklat. ( 1, 9 ) 

Seperti t elah diketahui bahwa ta~aman kopi bahyak 

qiperkebunkan diberbagai negara di dunia, termasuk di Ia • • • 

donesia. Dari t anaaan in1 ada beberapa jenia antara ,lain: 

- Coffea r obuata 

- · Cotfea ara·bica 

·- C.offea liberica 

Dalam perdasansan di Indonesia saat ini yang pa

ling menonjol adalah produksi kopi j enis robusta. Selalll& 

ini tanaun kopi yang. banyak diolah a dalah biji buahnya 

·sebagai bahan pembuat minuaan ( 2 } . Disebutltan pula 

bahwa kandungan kofeina dari biji kopi berkisar antara 

1 - 2%. 

Diketahui kebutuhan akan kofeina dalam obat-o~ 

an cukup banyak, maka untuk menunjang kebutuhan tersebut 

perlu diperoleb suaber kofeina dari alam dan diketahui 

pula di dalam daun kopi terdapat kofeina. (2~ ) 

Mengingat al'ea.l perkebunan kopi di Indonesia cu-
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kup luas, . dan berdasarkan sensus yang peroah dilakukaD ·. 

oleh Dinas Perkebunan, bahwa luas areal Pe~ebunan · kopl · 
. ; .· 

diselurub Indonesia meneapai 366.637" heltta;. ( 2 ) 
Seandainyadi dalam saiu hektar diperoleh 'satu ton labah 

daun kopi, ·merupakan daun-daun kopi yang terbuang dari h.§ . : 

sil pangkasan pertahun, berarti kurang lebih 366~637 ton .. 
limbah daun kopi yang terbuan·g setiap tahunnya. 

Berdasarkan bal. tersebut timbul keinginan untuk ll,! 
. ... . 

neliti kadar kofeina dari ~imbah ,daun kopi. Dengan harapan 

agar diperoleh gambaran ten t ang jumlah kofeina. yang t .erbu- . 

ang sampa saat ini bersama 'limbah ~ Akhi·rnya ~Pat dia11bil 
• ' J 

sikap perlu tidaknya meman faatkan limbah daun kopi sebagai •• •• sttmber ko.feina alam, atau s eberapa jaub limbah da.un kopi 

ter~ebut dapat didayagunakan sebagai sumber kofe~a. 

Dalam penelitian i ni mula-mula dilakukan ekstraksi dar1 

lim bah dauri kopi dengan menggunakan ala·t SOxblet, keaudi- . 

an dilanjutkan dengan pemeriksaan kualitatif yaitu dengan 

reaksi warna, reaksi kristal dan kromatografi lapisan ti

pis • . Selanjutnya kadar kofeina ditetapkan secara . Iodome~ 

tri. 


