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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Tanaman Bangun-bangun atau Torbangun (Plectranthus amboinicus Lour. 

Spreng) merupakan tanaman yang berasal dari daerah Sumatera Utara yang 

pemanfaatannya masih terbatas, padahal daun Torbangun memiliki potensi yang 

tinggi untuk diolah menjadi berbagai macam produk galactagogue yang dapat 

memperlancar dan meningkatkan produksi ASI. Berdasarkan penelitian Damanik 

et al. (2006) dan Iwansyah et al. (2017), daun Torbangun terbukti mampu 

meningkatkan kualitas dan volume ASI dan memiliki kandungan antioksidan, 

fenolik, flavonoid, serta mineral seperti zat besi, kalium, seng, dan magnesium yang 

sangat diperlukan oleh ibu menyusui.  

Selain Torbangun, tanaman lainnya yang umum digunakan sebagai pelancar 

ASI adalah Katuk (Sauropus androgynus L. Merr). Katuk sering dimanfaatkan 

bagian akar dan daunnya sebagai obat alami, seperti obat untuk menyembuhkan 

luka, menurunkan demam, dan mengatasi sembelit. Kandungan alkaloid dan sterol 

yang ada pada daun Katuk dipercaya dapat meningkatkan produksi ASI karena 

dapat meningkatkan metabolisme glukosa untuk sintesis laktosa (Rahmanisa dan 

Aulianova, 2016).  

Galactagogue berbahan dasar herbal berperan terhadap peningkatan 

produksi ASI karena adanya kandungan antioksidan, fenolik, dan flavonoid. 

Senyawa fenolik dan flavonoid sebagian besar memiliki aktivitas fitoestrogen yang 

dapat memicu sekresi hormon prolaktin serta sel pada kelenjar susu, sehingga dapat 
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peningkatan produksi kasein dan sintesis laktosa (Wirawati et al., 2017 ; Al-Snafi 

et al., 2015). Menurut Waghorn dan McNabb (2003), kandungan senyawa fenolik 

dalam tanaman herbal terbukti dapat meningkatkan protein dan kuantitas ASI. Hal 

ini juga didukung oleh hasil penelitian Al-Snafi et al. (2015), dimana semakin 

tinggi dosis ekstrak fenolik yang diberikan pada tikus, semakin tinggi juga 

peningkatan sekresi air susu. 

 Almond (Prunus dulcis Mill. D. A. Webb) merupakan salah satu jenis 

kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi saat ini dan umumnya dikonsumsi 

dengan diolah menjadi almond milk. Almond milk dapat berfungsi sebagai alternatif 

penggunaan susu sapi bagi orang yang mengidap lactose intolerant. Almond milk 

telah terkenal akan manfaatnya bagi kesehatan, seperti mengurangi risiko penyakit 

jantung karena memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh rantai tunggal yang 

tinggi. Selain itu, almond milk juga mengandung banyak vitamin E yang berperan 

sebagai antioksidan, serta mengandung mineral dan serat (Kundu et al., 2018). 

Almond milk sering dikonsumsi oleh ibu menyusui karena kandungan kalsium nya 

yang tinggi (Zen dan Allen, 2001). Penambahan almond milk ke dalam formulasi 

minuman fungsional diharapkan dapat meningkatkan kualitas minuman fungsional 

dari segi sensori. 

Hingga saat ini, pemanfaatan Torbangun sebagai galactagogue masih 

terbatas dikalangan masyarakat Batak secara tradisional dengan diolah menjadi sup. 

Pemanfaatan Torbangun dalam galactagogue komersial masih sangat minim. Oleh 

sebab itu, diperlukan adanya variasi baru dan pengembangan terhadap 

galactagogue yang berbahan dasar Torbangun, sehingga dapat meningkatkan minat 

ibu menyusui untuk mengonsumsi galactagogue. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Torbangun dan Katuk merupakan tanaman yang secara tradisi dikonsumsi 

terutama oleh ibu menyusui dan telah terbukti dapat meningkatkan produksi ASI. 

Namun, pemanfaatannya dalam bentuk komersial masih minim. Pemanfaatan daun 

Torbangun sebagai galactagogue berpotensi untuk dikembangkan, salah satunya 

dalam bentuk minuman. Pembuatan minuman fungsional berbahan dasar daun 

Torbangun, daun Katuk, dan almond bertujuan untuk menghasilkan variasi baru 

dari produk galactagogue. Pembuatan minuman fungsional yang dibuat dari 

campuran tiga jenis air seduhan, yaitu daun Torbangun, Katuk, dan Torbangun 

dengan Katuk (1:1) berfungsi sebagai sumber antioksidan, fenol, flavonoid, protein, 

dan mineral dalam minuman. Penambahan almond milk ke dalam air seduhan 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas minuman dari segi sensori, sehingga dapat 

menarik minat ibu menyusui untuk mengonsumsi produk minuman fungsional yang 

berbahan dasar Torbangun dan Katuk. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk membuat variasi baru 

galactagogue berupa minuman fungsional berbahan dasar daun Torbangun, daun 

Katuk dan Almond. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1.  Menentukan komposisi kimia dari minuman fungsional. 

2. Menentukan pengaruh  jenis air seduhan serta rasio almond milk dan air seduhan 
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terhadap aktivitas antioksidan, total fenolik, dan total flavonoid minuman 

fungsional. 

3. Mengetahui tingkat penerimaan panelis terhadap setiap formulasi minuman 

fungsional. 

  


