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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam 

yang beragam karena memiliki iklim hujan hutan tropis yang terletak pada garis 

khatulistiwa. Indonesia memiliki banyak jenis tanaman sebanyak 30.000. 

Berdasarkan data tersebut, tanaman yang berkhasiat sebagai obat hanya sekitar 

9.600, sedangkan pemanfaatan dan pembudidayaan tanaman herbal juga masih 

sedikit, yakni sebanyak 300 spesies (Depkes RI, 2007). Salah satu tanaman herbal 

yang terdapat di Indonesia adalah tanaman kluwek (Pangium edule Reinw.). 

Tanaman Kluwek (Pangium edule Reinw.) pertama kali ditemukan di 

Malaysia (Van Valkenburg dan Buanyapraphatsara, 2001). Kluwek dapat 

ditemukan di seluruh nusantara sehingga memiliki berbagai macam nama. 

Kluwek di daerah Sunda dikenal sebagai pohon picung, di Batak dan Bali dikenal 

sebagai pangi, di Jawa disebut picung atau kluwek, sedangkan di Sumbawa dan 

Makasar dinamakan kalowa. Tanaman ini terdiri dari batang, daun, biji dan bagian 

lainnya yang mengandung racun karena memiliki kandungan asam sianida yang 

cukup tinggi. Asam sianida yang bersifat autohidrolisis dapat diturunkan dengan 

merendam biji buah kluwek dengan air pada suhu 26-28C sehingga terjadi 

penghancuran enzim ginokardase (Van Valkenburg dan Buanyapraphatsara, 

2001). Namun secara umum, kluwek dikenal memiliki potensi sebagai obat-

obatan (Estiasih dan Sofia, 2009). Berdasarkan manfaat tersebut, banyak 

penelitian yang menganalisis senyawa aktif yang terkandung pada kluwek. 
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Menurut Koswara (2009) dan Manutu (2011), Pangium edule Reinw. 

mengandung senyawa antioksidan dan golongan flavonoid. Senyawa antioksidan 

pada kluwek berfungsi sebagai antikanker seperti asam askorbat, ion besi, 

tokofenol, dan -karoten. Senyawa flavonoid kluwek berfungsi sebagai 

antibakteri seperti asam sianida, asam hidrokarpat, asam khaulmograt, asam gorlat 

dan tanin. Berdasarkan hasil penelitian, kluwek dapat dimanfaatkan sebagai 

pengawet pada ikan karena memiliki senyawa asam sianida dan tanin (Koswara, 

2009). Lemak pada biji kluwek yang telah difermentasi dapat menghasilkan 

minyak dengan lemak siklik tidak jenuh, seperti asam hidrokarpat, khaulograt, 

dan goulat (Widyasari, 2006). Di Indonesia, umumnya kluwek yang digunakan 

sebagai bumbu masakan seperti rawon dan sop konro dengan memanfaatkan 

bagian daging biji kluwek. 

Berdasarkan pemanfaatan dan aktivitas antioksidan kluwek, 

pengembangan penelitian produk pangan dan minuman masih terbatas. Pada 

penelitian ini memanfaatkan daging biji kluwek menjadi minuman fermentasi 

dengan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yang digunakan adalah 

Lactobacillus casei. Proses fermentasi bakteri asam laktat berpotensi untuk 

meningkatkan aktivitas antioksidan karena menghasilkan asam laktat yang dapat 

mendegradasi serat tidak larut sehingga akan meningkatkan aktivitas antioksidan 

(Zubaidah et al., 2010; Primurdia dan Kusnadi, 2014). 

Minuman fermentasi memiliki keunggulan dengan kandungan asam 

organik, seperti asam laktat dan probiotik yang berguna untuk kesehatan 

(Vasudha dan Mishra, 2013). Minuman probiotik juga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri yang merugikan, meningkatkan sistem imun di dalam tubuh, 
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dan mencegah timbulnya penyakit. Minuman probiotik tersebut dalam keadaan 

cair sehingga memudahkan konsumen dalam mengonsumsinya (Mariana dan 

Susanti, 2012; Sidira et al., 2014). 

Bakteri asam laktat Lactobacillus casei dapat hidup dalam pencernaan 

manusia dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Primurdia dan 

Kusnadi, 2014). Usmiari dan Utami (2008) menambahkan Lactobacillus casei 

akan menghasilkan fermentasi dengan karakteristik flavor berupa asetaldehid dan 

polisakarida ekstraseluler. Kluwek memiliki kandungan gula dan zat besi yang 

cukup tinggi dan dapat digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri asam 

laktat (Depkes, 1992). Pada minuman fermentasi penambahan susu skim berguna 

untuk nutrisi bakteri asam laktat dengan mendegradasi protein dan laktosa. 

Laktosa dan sukrosa tersebut akan menjadi sumber karbon yang diubah menjadi 

asam laktat (Bennama et al., 2012).  

Pada penelitian pembuatan minuman fermentasi dengan bahan dasar 

kluwek akan menggunakan tiga rasio sari kluwek dibanding air. Menurut Usmiati 

dan Utami (2008) serta Khotimah dan Kusnadi (2014) rasio air terbaik sebanyak 

1:5. Rasio terendah pada penelitian yang pernah dilakukan akan menghasilkan 

minuman fermentasi yang terbaik dengan total bakteri asam laktat dan pH 

(Retnowati dan Kusnadi, 2014; Usmiati dan Utami, 2008; Khotimah dan Kusnadi, 

2014; Primurdia dan Kusnadi, 2014). Menurut Primurdia dan Kusnadi (2014), 

rasio air terendah pada penelitian menghasilkan total fenolik, total flavonoid, dan 

aktivitas antioksidan tertinggi. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, 

rasio sari kluwek : air dalam penelitian ini adalah 1:5, 1:6, dan 1:7. 
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Konsentrasi susu skim pada penambahan minuman fermentasi yang 

semakin tinggi akan mempengaruhi total bakteri asam laktat karena semakin 

tinggi konsentrasi susu skim kandungan protein dan laktosa mencukupi 

pertumbuhan bakteri (Khotimah dan Kusnadi, 2014; Jene et al., 2004; Zubaidah et 

al., 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jene et al. (2004), 

konsentrasi susu skim yang dilakukan pada penelitian ini adalah 5,0; 6,0; dan 

7,0%. 

Hasil minuman fermentasi kluwek akan dianalisis dan dibandingkan 

dengan standar. Analisis yang dilakukan adalah analisis total asam tertitrasi, 

analisis total bakteri asam laktat, analisis pH, aktivitas antioksidan, analisis total 

fenolik dan analisis total flavonoid pada semua formulasi. Beberapa parameter 

yang dibandingkan dengan standar, yaitu total asam tertitrasi, pH, dan jumlah 

bakteri asam laktat. 

Formulasi terpilih yang didapatkan akan dilakukan penyimpanan pada 

suhu refrigerator 6-7C untuk diamati sifat kimia (total asam tertitrasi, pH, 

aktivitas antioksidan, fenolik, flavonoid), mikrobiologi (bakteri asam laktat), dan 

organoleptik (uji skoring dan hedonik). Lama penyimpanan minuman fermentasi 

berpengaruh terhadap pH, total asam tertitrasi, dan total bakteri asam laktat 

(Aisyah, 2015). Minuman fermentasi yang diberi perlakuan penyimpanan pada 

minggu ke-3 akan menghasilkan bakteri asam laktat yang paling tinggi dan pada 

minggu ke-4 jumlah bakteri asam laktat akan menurun (Suseno et al., 2000). 

Jumlah bakteri asam laktat akan mempengaruhi aktivitas antioksidan pada 

minuman fermentasi (Zubaidah et al., 2010; Primurdia dan Kusnadi, 2014). Pada 

penelitian ini waktu penyimpanan minuman fermentasi, yaitu minggu ke-0 hingga 
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minggu ke-3 (Aisyah, 2015). Aplikasi bakteri asam laktat pada minuman 

fermentasi kluwek tersebut diduga memiliki potensi untuk meningkatkan aktivitas 

antioksidan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kluwek memiliki kandungan antioksidan, seperti seperti -karoten, asam 

askorbat, tanin dan tokoferol (Estiasih dan Sofia, 2009). Penelitian pemanfaatan 

kluwek sebagai produk fermentasi sangat jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Pemanfaatan kluwek sebagian besar hanya sebagai bahan tambahan dalam 

masakan. Kluwek yang memiliki kandungan gula dan zat besi dapat menjadi 

nutrisi bagi bakteri asam laktat. Oleh karena itu, cakupan pemanfaatan kluwek 

dapat diperluas dengan penggunaan bakteri asam laktat. Aplikasi sari kluwek 

dalam pembuatan minuman fermentasi perlu diketahui rasio buah kluwek dengan 

air dalam pembuatan sari kluwek dan penambahan konsentrasi susu skim untuk 

mendapatkan formulasi minuman fermentasi yang sesuai dengan standar 

minuman fermentasi, pengaruh fermentasi terhadap komponen aktif di dalam 

kluwek dan selama penyimpanannya, dan evaluasi pemerimaan secara sensori 

oleh sejumlah panelis. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memperoleh produk minuman 

fermentasi dengan bahan dasar sari kluwek (Pangium edule Reinw.) yang 

berpotensi untuk meningkatkan aktivitas antioksidan pada produk. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan formulasi terbaik dari rasio kluwek dengan air (Pangium 

edule Reinw.) dan konsentrasi susu skim berdasarkan kualitas 

mikrobiologi (bakteri asam laktat) dan kualitas kimia (total asam tertitrasi, 

pH, aktivitas antioksidan, fenolik, flavonoid). 

2. menentukan lama penyimpanan yang paling optimal berdasarkan kualitas 

mikrobiologi (bakteri asam laktat), kualitas kimia (total asam tertitrasi, 

pH, aktivitas antioksidan, fenolik, flavonoid) dan uji organoleptik (skoring 

dan hedonik). 

  




