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B A B I 

PE ND A H U L U A N 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai macam rempah-rempah. 

Jahe adalah salah satu rempah-rempah yang banyak terdapat di Indonesia. 

Rempah-rempah ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai 

bahan tambahan makanan, minuman, ataupun obat-obatan. Indonesia merupakan 

pengekspor utama jahe ke pasar dunia, namun kini pada dasawarsa terakhir, 

posisi tersebut telah turun menjadi posisi ke-14. Hal ini disebabkan laju 

produktivitas yang menurun dari tahun 2004 ! 2011, dengan penurunan laju 

produktivitas 5.88 % per tahun dan penurunan luas panen 2.03 % per tahun 

(Pribadi, 2013).   

Jahe ini terbagi menjadi tiga yaitu jahe putih besar, jahe kuning kecil, dan 

jahe merah. Menurut Suprapti (2003), jahe kuning kecil yang sering disebut 

dengan jahe emprit ini sering digunakan sebagai bumbu masakan ataupun 

sebagai bahan baku minuman. Saat ini jahe merah mulai sering digunakan 

sebagai bahan minuman ataupun makanan karena memiliki banyak manfaat bagi 

kesehatan seperti sakit kepala, batuk, sakit kulit, kesehatan pencernaan, dan lain-

lain. Beberapa produk makanan ataupun minuman yang menggunakan jahe 

merah diantaranya bir jahe (ginger beer), anggur jahe (ginger wine), asinan 

ataupun minyak jahe (Rukmana,2000). Jahe juga dikenal memiliki komponen 

volatil khususnya senyawa aromatik yang dapat memberikan rasa hangat, pedas, 

dan aroma yang kuat (Purnomo, Jaya, dan Widjanarko, 2010).  
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Jahe yang merupakan tanaman temu-temuan juga memiliki berbagai 

fungsi dalam bidang farmasi seperti anti peradangan, anti asma, pengobatan 

kardiovaskular, flu dan penyakit perut. Rimpang jahe ini juga memiliki potensi 

sebagai antioksidan yang menguntungkan untuk kesehatan tubuh. Kandungan 

komponen aktif pada jahe ini terbagi menjadi senyawa volatil dan non volatil. 

Senyawa-senyawa ini bersifat antioksidan yang memiliki dampak positif bagi 

tubuh (Ghosh, 2011). 

Penyakit-penyakit seperti kanker, penyumbatan pembuluh darah, ataupun 

jantung merupakan penyakit degeneratif yang salah satu penyebabnya adalah 

radikal bebas. Radikal bebas merupakan sebuah molekul yang tidak memiliki 

pasangan elektron dan bersifat sangat reaktif, sehingga dengan cepat akan 

menyerang senyawa lain yang rentan untuk mendapat pasangan elektron yang 

akan menimbulkan penyakit degeneratif. Dalam hal ini antioksidan akan berperan 

untuk menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektronnya 

(Corwin, 2009). 

Menurut Kusumaningati (2009) jahe memiliki berbagai kandungan 

senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa fenolik pada jahe 

ini terutama gingerol dan shogaol. Dengan kandungan fenolik yang tinggi maka 

aktivitas antioksidan untuk menagkap molekul radikal bebas juga akan lebih 

tinggi. Jahe ini memiliki kandungan total fenolik sebesar 101,6 ± 0,6 mg ekstrak 

asam galat / 100 gram ekstrak. Hasil total fenol jahe ini lebih tinggi dibandingkan 

tomat, mengkudu, bawang merah, bawang putih, kunyit ataupun buah merah 

(Maizura, M., Aminah dan Wan Aida, 2011). 
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Jahe adalah rempah-rempah yang sering digunakan dalam bahan tambahan 

masakan ataupun bahan baku minuman. Penggunaan jahe sebagai bahan baku 

maupun bahan tambahan digunakan dalam keadaan segar ataupun telah diproses 

terlebih dahulu seperti pemanggangan ataupun perebusan (Purnomo, Jaya, dan 

Widjanarko, 2010). Berdasarkan penelitian Borde (2011) aktivitas antioksidan 

jahe yang dipanggang lebih tinggi dibandingkan jahe yang direbus ataupun jahe 

segar. Stabilitas komponen jahe khususnya senyawa antioksidan akan lebih stabil 

setelah mengalami pemanasan pada suhu 120
o
C, dan di samping itu kadar total 

fenolik pada rimpang jahe yang dikeringkan dengan proses termal lebih tinggi 

dibanding rimpang jahe segar. Total fenolik ini berkorelasi dengan adanya 

senyawa antioksidan (Puengphian dan Anchalee, 2008; Vankar et al.,2006). 

Penelitian Purnomo, Jaya, dan Widjanarko (2010) menunjukan, nilai rata-rata 

jahe putih yang telah direbus memiliki aktivitas penghambatan radikal bebas 

yang lebih besar dibandingkan dengan dipanggang. Menurut penelitian Sani et 

al., (2012) hidrolisis asam akan menaikkan aktikvitas penghambatan radikal 

bebas menggunakan metode DPPH serta meningkatkan total fenolik dan total 

flavonoid, sedangkan pengujian menggunakan metode FRAP menunjukkan 

hidrolisis basa juga dapat meningkatkan aktivitas senyawa antioksidan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Jahe emprit adalah rempah-rempah yang banyak terdapat di Indonesia dan  

dimanfaatkan dalam berbagai keperluan baik sebagai bahan baku minuman 

ataupun bahan tambahan makanan. Jahe emprit dan jahe merah memiliki berbagai 

kandungan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan. Dalam penelitian 

ini digunakan jahe emprit dan jahe merah sebagai bahan baku penelitian, 
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dikarenakan masih sedikitnya sumber penelitian yang membahas pengaruh jenis 

dan waktu perlakuan panas terhadap aktivitas antioksidan pada jahe emprit 

ataupun jahe merah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis dan waktu 

perlakuan panas yang paling efektif untuk mendapat kandungan antioksidan yang 

paling tinggi pada jahe emprit dan jahe merah, dengan perlakuan pemanggangan, 

perebusan suasana asam, dan perebusan suasana basa.   

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan waktu 

perlakuan panas terhadap pengolahan jahe emprit dan jahe merah untuk 

mendapatkan aktivitas antioksidan yang terbaik. 

1.3.2 Tujuan K husus 

Tujuan khusus dari penelitian ini mencakup tiga hal, yang diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Menentukan jenis perlakuan panas dalam mengolah jahe emprit dan 

jahe merah untuk mendapat aktivitas antioksidan tertinggi. 

2. Menentukan waktu pemanasan dalam mengolah jahe emprit dan jahe 

merah untuk mendapat aktivitas antioksidan tertinggi. 

3. Mengidentifikasi senyawa pada jahe emprit dan jahe merah yang 

berperan sebagai antioksidan. 


