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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Tumbuhan paliasa (Kleinhovia hospita L) merupakan tumbuhan tropis 

yang dapat tumbuh di beberapa daerah di Indonesia namun dikenal dengan nama 

yang berbeda-beda. Di Kalimantan, daun kleinhovia hospital dikenal dengan nama 

daun Mahar, di Madura dikenal sebagai Mangar sedangkan di daerah Sunda 

dikenal sebagai Katimaha. Kleinhovia hospital termasuk dalam family 

sterculiaceae. Anggota family ini memiliki jumlah lebih dari 700 jenis yang 

tersebar di daerah tropika maupun subtropika (Yunita, 2009). Daun paliasa 

digunakan sebagai obat tradisioanal khususnya bagi masyarakat provinsi 

Sulawesi.  Pemanfaatan daun ini umumnya dengan cara direbus dan air 

rebusannya diminum seperti halnya meminum teh. Air rebusan daun paliasa 

berwarna coklat kemerahan seperti warna  teh. Rebusan daun paliasa biasa 

digunakan oleh masyarakat Sulawesi sebagai minuman herbal untuk mengobati 

penyakit hati/liver dan hepatitis. Selain diminum air rebusannya, di Kalimantan 

selatan air daun paliasa digunakan untuk mencegah uban atau pemutihan rambut 

dengan cara mencuci rambut dengan air rebusan tersebut. Daun paliasa 

mengandung senyawa fenolik, flavonoid dan saponin.  (Raflizar, 2009). Daun 

paliasa (Kleinhovia hospita L) dapat dikonsumsi sebagai minuman fungsional 

karena mengandung senyawa bioaktif yang baik bagi kesehatan tubuh. Senyawa 

bioaktif daun paliasa meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, glikosida jantung, 

antioksidan serta fenol dapat diperoleh dengan cara ekstraksi. Metode ekstraksi 



2 

 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. Maserasi adalah proses 

ekstraksi yang dilakukan dengan cara mengecilkan ukuran bahan kemudian 

dilakukan perendaman dengan pelarut dalam beberapa waktu dan sesering 

mungkin dilakukan pengadukan kemudian disaring. Filtrat yang didapatkan 

kemudian diuapkan dengan vacum rotary (Raflizar, 2009). Metode maserasi 

memiliki keunggulan yaitu menggunakan peralatan yang sederhana serta mudah 

dalam pengerjaannya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini daun paliasa dibuat 

bahan dasar minuman berkarbonasi.   

Minuman karbonasi adalah minuman yang dibuat dengan cara 

menyuntikan gas karbondioksida (CO2) dalam minuman tersebut. Oleh sebab itu, 

minuman karbonasi sering disebut dengan minuman bersoda atau sparkling 

beverages. Karbonasi terjadi ketika gas karbondioksida terlarut sempurna dalam 

air. Proses ini akan menghasilkan sensasi yang menyegarkan ketika 

mengkonsumsi minuman berkarbonasi (Chadel, 2015).  

Dari hasil penelitian uji toksisitas akut “Tea Bag”, daun paliasa dapat 

disimpulkan tidak memiliki efek toksik terhadap hewan uji yaitu  mencit (Tayeb, 

2012). Senyawa triterpenoid sikloartan pada daun paliasa bersifat sebagai 

hepatoprotektif pada kultur sel hati. Pemberian ekstrak daun paliasa dengan 

menggunakan pelarut metanol pada tikus yang mengalami hiperglikemik dapat 

menurunkan kadar glukosa darah dan seiring dengan makin tingginya dosis 

ekstrak daun paliasa yang dipakai, maka penurunan kadar glukosa darah semakin 

besar (Yuliana, 2013). Selain itu, ekstrak methanol dari daun paliasa (Kleinhovia 

hospita L) dengan konsentrasi pelarut 96% menunjukan efek antioksidan yang 
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sama dengan vitamin C dengan konsentrasi pelarut 98% dengan metode DPPH 

(Arung, 2009).  

Dalam penelitian daun paliasa ini akan dibuat minuman berkarbonasi agar 

lebih banyak dikonsumsi karena lebih disukai. Hasil penelitian diharapkan dapat 

menentukan kadar konsentrasi ekstrak daun paliasa dalam bentuk  teh   karbonasi 

yang dapat diterima melalui parameter uji tingkat kesukaan.  

1.2  Perumusan Masalah    

Daun paliasa merupakan tumbuhan asli Indonesia yang belum banyak 

dikenal oleh masyarakat luas. Pemanfaatan daun paliasa sebagai tumbuhan obat 

telah digunakan oleh masyarakan tradisional di provinsi Sulawesi dengan cara 

mengkonsumsi air  teh   hasil rebusannya. Daun paliasa memiliki keistimewaan 

yaitu mengandung bahan-bahan aktif yang baik bagi kesehatan. Namun, 

pemanfaatan daun paliasa belum banyak dilakukan di Indonesia karena belum 

dilakukan diversifikasi pangan atau minuman. Penelitian ini akan membuat 

minuman berkarbonasi dengan menambahkan gula, asam sitrat dan natrium 

bikarbonat agar penyajian  teh   daun paliasa menjadi lebih disukai untuk 

dikonsumsi. Selain itu perlu diteliti formulasi dan prosesnya sehingga minuman 

teh ini masih mempunyai manfaat kesehatan.  

1.3  Tujuan  

 Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.  

1.3.1  Tujuan Umum  

  Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan daun paliasa  

(Kleinhovia hospita L)  sebagai minuman  teh   berkarbonasi.   
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1.3.2  Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. Menentukan metode pengeringan terbaik berdasarkan kandungan flavonoid, 

fenol dan antioksidan pada daun paliasa (Kleinhovia hospita L).  

2. Menentukan pengaruh konsentrasi gula dan konsentrasi natrium bikarbonat 

pada minuman karbonasi dari daun paliasa (Kleinhovia hospita L) terhadap 

kandungan senyawa bioaktifnya, yaitu kandungan alkaloid, saponin, dan 

glikosida jantung.  

3. Menentukan perbandingan konsentrasi gula dan konsentrasi natrium bikarbonat 

yang dipakai untuk membuat minuman berkarbonasi berdasarkan tingkat 

kesukaan panelis secara organoleptik.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




