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PRAKATA 

Indonesia sebagai negeri agraris yang kaya akan potensi Sumber Daya Alam (SDA), patut 
untuk kita syukuri.  Oleh karenanya, upaya untuk menggali, mengembangkan, dan melestarikannya 
secara berkelanjutan adalah wujud syukur terhadap kekayaan SDA tersebut yang dapat kita 
manfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.  Dari sekian banyak SDA yang 
ada di Indonesia, tanaman kopi merupakan salah satu tanaman sebagai bahan alam yang memiliki 
potensi antioksidan yang tidak kalah dengan kemampuan antioksidan tanaman lainnya.  Ditambah 
lagi kopi merupakan salah satu jenis minuman yang digemari untuk di konsumsi masyarakat 
Indonesia.  

Inilah yang membuat penulis tertatik untuk mendalaminya melalui penelitian.  Dengan 
menekuni jenis Kopi Robusta yang ditanam dibeberapa daerah yang memiliki letak geografis 
(ketinggian tempat tumbuh) yang berbeda menyebabkan perbedaan jumlah kandungan metabolit 
sekunder dan aktivitas antioksidan dari jenis kopi robusta tersebut. 

Buku yang penulis beri judul “Potensi ANTIOKSIDAN dari Biji Kopi Robusta 9 
Daerah di Pulau Jawa” merupakan kompilasi hasil-hasil riset yang penulis lakukan bersama 
beberapa kolega dan mahasiswa yang didanai Kemneristekdikti tahun 2018 dan 2019.  

Buku ini membahas tentang aktivitas antioksidan dari biji Kopi Robusta yang berasal dari 
9 daerah di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Kuningan, Sumedang), 
Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Temanggung, Boyolali, Wonosobo), dan Provinsi Jawa Timur 
(Kabupaten Jombang, Malang, dan Kediri). Tentunya belum banyak hasil penelitian yang diekspos 
terkait kemampuan antiokdisan biji Kopi Robusta ini, sehingga belum banyak dikenal masyarakat.  

Penulis berharap dengan adanya buku referensi ini, mahasiswa, dosen dan peneliti dapat 
menjadikannya acuan untuk mempelajari lebih dalam lagi dari aktivitas antioksidan biji kopi.  Tidak 
itu saja, penulis juga berharap masyarakat memiliki perspektif memanfaatkan dan mengembangkan 
potensi kopi robusta sebagai minuman yang memiliki nilai kesehatan. Alhasil ke depan, penulis 
berharap pula melalui penelitian-penelitian dan perkembangan iptek, kekayaan SDA Indonesia 
yang berpotensi sebagai tanaman obat dapat menjadi suatu alternatif pengobatan bagi masyarakat 
ke depan. Tentunya dengan hadirnya buku ini, penulis mengucapakan terima kasih kepada DRPM 
Kemenristekdikti yang telah mendanai penelitian ini, LPPM Universitas Pakuan yang telah bekerja 
sama dalam penerbitan buku referensi ini, rekan-rekan mahasiswa (Sri Maryani, Tien Tisya, Siti 
Maisaroh) serta kolega dosen (Dr. Sutanto, dan Dra. Bina Lohita Sari, M.Pd., M.Farm., Apt) 
Program Studi Farmasi Universitas Pakuan yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penelitian, 
serta ucapan terima kasih kepada suami tercinta (Dr. Sofyan Sjaf) serta putraku (Shaffan Amzari) 
yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan 
buku ini. 

Akhirnya, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini, 
sehingga saran dan kritik terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Kebahagian 
tersendiri dari penulis adalah bisa memberikan sumbangan pemikiran tentang pengujian aktivititas 
antioksidan dari biji Kopi Robusta di Pulau Jawa, dengan harapan agar tanaman obat Indonesia 
dapat lebih berdayaguna.  

Bogor, Agustus 2020 
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