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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan kognitif adalah metode internal yang dilakukan oleh sistem 

saraf pusat saat sedang berfikir. Kemampuan kognitif bisa berkembang secara 

perlahan seiring dengan perkembangan fisik dan susunan saraf pusat 

(Abdurrahman, 2012). 

Fungsi kognitif terdiri dari beberapa aspek, aspek yang ada dalam fungsi 

kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

Kafein adalah obat psikoaktif yang paling umum ditemukan dan dikonsumsi 

di seluruh dunia, kafein banyak terkandung dalam makanan, minuman, dan obat. 

Ditemukan 80% orang dewasa di Amerika Serikat mengkonsumsi kafein secara 

teratur, konsumsi kafein yang teratur juga sudah menjadi kebiasaan dilakukan 

setiap hari di diseluruh dunia. Kafein paling umum ditemukan pada produk 

minuman kopi. Kafein juga ditemukan pada produk minuman lain seperti susu 

cokelat, teh, cokelat, minuman energy dan cola. Tingkat konsumsi kopi di Indonesia 

pada tahun 2007 sebesar 0,57 kg per kapita per tahun, dan terjadi kenaikan tingkat 

konsumsi kopi di Indonesia di kalangan usia 18 hingga 24 tahun pada tahun 2009. 

Pada 10 tahun terakhir ini konsumsi kopi di Indonesia mengalami peningkatan 

sebesar 98%. (Lestari, 2009; Sadock, 2004). 

Kebiasaan minum kafein ini tidak hanya terdapat pada orang dewasa, namun 

konsumsi kafein juga ditemukan dikalangan remaja. Alasan peningkatan konsumsi 

kafein ini disebabkan oleh meningkatnya kepopularitasan minuman bernergi dan 

minuman soda yang mengandung kafein (Mcilvain, 2008). Sebanyak 70%-98% 

anak remaja berusia hingga 18 tahun telah ditemukan mengkonsumsi minuman 

yang mengandung kafein setiap hari, dan 31% remaja ditemukan mengkonsumsi 

lebih dari 2 minuman mengandung kafein seriap hari, hal ini dikarenakan lebih dari 

1000 makanan atau minuman  yang sering dikonsumsi  mengandung kafein 

(Dragger & Dixit, 2010). 
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Kebiasaan mengkonsumsi kafein menjadi perdebatan, banyak masyarakat 

menjadi pro dan kontra terhadap konsumsi kafein, karena konsumsi kafein dalam 

dosis kecil dapat menimbulkan efek positif terhadap kewaspadaan dan 

meningkatkan performa kognitif sedangkan konsumsi kafein tingkat tinggi dapat 

menyebabkan munculnya penyakit kardiovaskular (Doepker, 2016). Innsbruck 

Medical University (2005) menemukan bahwa kafein dapat meningkatkan kinerja 

otak di anterior cingulum yang berhubungan dengan pemusatan perhatian dan regio 

lobus frontalis yang berhubungan dengan memori. Kafein dengan dosis 100 mg 

dapat menigkatkan aktifitas otak depan (lobus frontalis) sehingga meningkatkan 

kemampuan memori. Kafein juga dapat menyembuhkan kemampuan kognitif yang 

berkurang, kurang istirahat dan juga meningkatkan tingkat kewaspadaan. (Snel dan 

Lorist, 2011). Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti hubungan 

penggunaan minuman berkafein terhadap kemampuan kognitif pada mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan konsumsi kafein dengan kemampuan kognitif pada 

mahasiswa Universitas Sebelas Maret?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan konsumsi kafein dengan kemampuan kognitif 

pada mahasiswa Universitas Sebelas Maret. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan jenis kelamain terhadap kemampuan kognitif 

pada mahasiswa program studi kedokteran Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret. 

b. Mengetahui hubungan frekuensi konsumsi kafein hadap kemampuan 

kognitif pada mahasiswa program studi kedokteran Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan seseorang 

terhadap pengaruh konsumsi kafein terhadap kemampuan kognitif, selain 

itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk diadakan 

penelitian lebih lanjut terkait hubungan konsumsi kafein dengan 

kemampuan kognitif. 

2.  Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat 

tentang batasan konsumsi kafein dalam kehidupan sehari-hari, dan juga 

menjadi pertimbangan masyarakat untuk meminum kafein sebagai 

peningkat kognitif. 
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