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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekitar 30.000 jenis tanaman obat terdapat di Indonesia dan 7.500 jenis 

tanaman diidentifikasi berkhasiat obat. Sebanyak kurang lebih 1.000 jenis tanaman 

obat sudah dimanfaatkan terutama untuk pembuatan minuman fungsional (Salim 

dan Munadi, 2017).  

Beberapa tanaman obat dan rempah-rempah yang sudah dimanfaatkan sejak 

lama sebagai bahan pembuatan minuman fungsional di antaranya adalah jahe, asam 

jawa, dan kunyit. Jahe (Zingiber officinale Rosc.) sudah digunakan sejak lama oleh 

masyarakat Indonesia untuk membuat minuman (Ali et al., 2008). Konsumsi jahe 

sebagai minuman dikarenakan rasanya yang pedas sehingga disukai konsumen 

(Nainggolan dan Yuwono, 2016). Di Indonesia terdapat beberapa jenis jahe yang 

dikenal, yaitu jahe emprit atau jahe putih kecil (Zingiber officinale Rosc. var. 

amarum), jahe gajah atau jahe putih besar (Zingiber officinale Rosc. var. officinale), 

dan jahe merah (Zingiber officinale Rosc. var. rubrum) (Daryono et al., 2012).  

Jenis jahe gajah merupakan jenis jahe yang paling banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan baku minuman dan bumbu masakan. Jahe gajah memiliki rasa yang tidak 

terlalu pedas dibandingkan dengan jahe merah dan jahe emprit sehingga cocok 

untuk digunakan sebagai bahan baku minuman (Nainggolan dan Yuwono, 2016).  

Asam jawa banyak digunakan dalam bidang kuliner sebagai bumbu masak 

karena memiliki rasa yang manis dan asam. Dalam bidang kesehatan, asam jawa 

digunakan untuk menurunkan demam dan infeksi malaria, antibakteri 
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menyembuhkan luka, memiliki efek laksatif yang dapat membantu melancarkan 

pencernaan, dan efek antidiabetes (Havinga et al., 2010 dan Bhadoriya et al., 2011). 

Selain itu, asam jawa juga memiliki aktivitas antioksidan (Ugwuona dan Onweluzo, 

2013).  

Kunyit (Curcuma domestica Val.) umum digunakan masyarakat sebagai 

bumbu masakan, jamu, maupun obat untuk kesehatan dan kecantikan (Agoes, 2010). 

Kunyit memiliki rasa pahit, pedas, dan berbau langu (Mulyani et al., 2014). Selain 

itu, kunyit juga memiliki senyawa yang bermanfaat sebagai antiinflamasi, 

antiseptik, obat luka (Wientarsih et al., 2012), antibakteri (Jain et al., 2007), dan 

antioksidan (Mulyani et al., 2014). Aktivitas antioksidan kunyit didapat dari 

komponen aktif yang terkandung didalamnya. Salah satunya adalah senyawa 

kurkumin. Kurkumin merupakan pigmen warna yang menyebabkan kunyit 

berwarna kuning.  

Pembuatan minuman fungsional berbahan dasar jahe, asam jawa, dan kunyit 

sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu hingga sekarang diturunkan dari generasi 

ke generasi (Tilaar et al., 2010). Pembuatan minuman fungsional berbasis jahe, 

asam jawa, dan kunyit telah dilakukan oleh Susilo (2011). Namun penerimaan 

organoleptik berdasarkan tingkat kesukaan konsumen terhadap minuman tersebut 

masih tergolong netral atau berkisar pada nilai 4 (dari nilai 7, yaitu sangat suka). 

Oleh karena itu, perbaikan mutu sensori untuk peningkatan kesukaan konsumen 

terhadap produk perlu dilakukan. 

Pembuatan produk minuman menjadi bentuk serbuk melalui proses 

pengeringan semprot dapat meningkatkan kestabilan produk. Produk minuman 
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serbuk memiliki daya simpan yang lebih lama dan lebih praktis dalam 

penyimpanannya (Septiana et al., 2017). Namun minuman serbuk hasil pengering 

semprot sulit larut di dalam air (Mahfud, 2015). Untuk meningkatkan kelarutan 

serbuk, serbuk dapat dibuat dalam bentuk effervescent. Bentuk effervescent 

membantu pelarutan serbuk tanpa pengadukan manual karena adanya proses 

pelepasan gas karbondioksida (Syamsul dan Supomo, 2014). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Jahe, asam jawa, dan kunyit sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan minuman fungsional. Susilo (2011) telah membuat minuman fungsional 

berbasis jahe, asam jawa, dan kunyit, namun masih memiliki penerimaan tingkat 

kesukaan konsumen yang tergolong netral sehingga perlunya dilakukan perbaikan 

mutu sensori terhadap kesukaan produk. Minuman dalam bentuk cair memiliki daya 

simpan yang rendah dan tidak praktis penyimpanannya. Pembuatan minuman 

dalam bentuk serbuk dapat meningkatkan daya simpan serta mempermudah 

penyimpanan minuman (Septiana et al., 2017). Pembuatan bentuk cair minuman 

menjadi serbuk dapat dilakukan dengan pengering semprot. Minuman serbuk hasil 

pengering semprot sulit larut di dalam air (Mahfud, 2015). Kelarutan serbuk dapat 

ditingkatkan dengan pembuatan serbuk dalam bentuk effervescent. Pada penelitian 

ini akan dilakukan optimasi formula minuman fungsional berbasis jahe, asam jawa, 

dan kunyit untuk meningkatkan kesukaan konsumen terhadap produk dan aktivitas 

antioksidan. Kemudian akan dilakukan pembuatan produk serbuk effervescent dari 
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formula optimum minuman berbasis jahe, asam jawa, dan kunyit serta 

membandingkannya dengan produk komersial.   

 

1.3 Tujuan 

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

tujuan khusus.  

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan formula minuman 

dalam bentuk serbuk effervescent berbasis jahe, asam jawa, dan kunyit yang disukai 

konsumen dan memiliki aktivitas antioksidan yang optimum. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

1. Memperoleh formula minuman fungsional berbasis jahe, asam jawa, dan 

kunyit yang optimal. 

2. Membandingkan penerimaan sensori, aktivitas antioksidan, total kandungan 

fenolik, dan total flavonoid minuman fungsional berbasis jahe, asam jawa, 

dan kunyit dengan minuman serbuk effervescent berbasis jahe, asam jawa, 

dan kunyit. 

3. Membandingkan penerimaan sensori dan aktivitas antioksidan minuman 

serbuk effervescent berbasis jahe, asam jawa, dan kunyit dengan produk 

komersial. 


