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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Senyawa radikal dalam tubuh memberikan efek yang negatif terhadap 

kesehatan. Senyawa radikal dalam proses fisiologis akan diimbangi oleh mekanisme 

pertahanan tubuh dengan menggunakan senyawa anti radikal bebas atau dikenal 

sebagai antioksidan. Antioksidan yang dipercaya akan khasiatnya bagi kesehatan 

ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang ternyata sangat kaya dan 

beragam. Rempah-rempah juga mengandung senyawa fenol yang menunjukkan 

aktivitas antioksidan yang baik, salah satunya pada tanaman jahe merah (Zingiber 

officinale Roxb. var. rubrum Theilade). Jahe merah merupakan salah satu rempah-

rempah yang banyak dimanfaatkan terutama sebagai obat (Paimin et al., 2008). 

Aktivitas antioksidan pada minyak esensial dan oleoresin jahe telah dipelajari 

dan dibandingkan dengan minyak mustard menggunakan metode perangkap peroksida, 

anisidine, thiobarbiturid acid (TBA), ferric thiocyanate (FTC), dan 2, diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH). Antioksidan senyawa pada jahe ditemukan lebih baik 

dibandingkan butylated hydroxyanisole (BHA) (Gurdip Singh et al., 2008). Minyak 

esensial dan oleoresin jahe digunakan sebagai obat mengatasi beberapa permasalahan, 

seperti inflamasi dan kehilangan rasa lapar (Nhareetsomchit dan Nurshukriyah, 2003). 

Rhizoma jahe dapat digunakan sebagai obat diare dan pencernaan, anti-inflamasi, 

stimulan rasa lapar, astringent, stimulan sirkulasi peripheral, obat batuk, dan anti 

spasmodic (Langner et al., 1998).  
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Kandungan bioaktif pada jahe yang memiliki efek biologis menguntungkan 

seperti oleoresin dan minyak atsiri dapat teroksidasi dalam kondisi lingkungan yang 

tidak menguntungkan. Stabilitas senyawa aktif jahe perlu dipertahankan dalam 

pengolahan dan penyimpanan. Mikroenkapsulasi oleoresin jahe merah berpotensi 

dalam menjaga stabilitas akibat oksidasi dan mempertahankan aktivitas antioksidan 

jahe merah.  

Stabilitas bahan aktif terenkapsulasi ini dipengaruhi oleh komposisi bahan 

penyalut atau coating material (Toure et al., 2007). Komposisi penyalut merupakan 

penentu utama fungsi mikrokapsul dan metode yang digunakan akan meningkatkan 

hasil produk. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah spray drying dengan 

pemanfaatan penyalut mucilage dari okra (Abelmoschus esculentus L.). Mucilage okra 

digunakan sebagai emulsifier atau binder dalam industri obat, namun penggunaan okra 

masih terbatas. Mucilage okra terdiri dari gugus hidrofilik dan lipofilik yang 

menyebabkan mucilage okra dapat digunakan sebagai sistem emulsi minyak dalam air. 

Mucilage okra memiliki sifat emulsi yang stabil pada kisaran kekuatan ionik yang luas 

(0-1000 mM), temperatur (hingga suhu 90˚C), dan pH (2-9) serta memiliki aktivitas 

emulsi yang cukup baik dibandingkan gum pembanding yaitu arabic gum, guar gum, 

xanthan gum (Lim, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemanfaatan 

mucilage okra sebagai bahan penyalut dan kondisi optimum enkapsulasi oleoresin jahe 

merah. Kemampuan mucilage okra dibandingkan dengan kombinasi maltodekstrin-

natrium kaseinat dengan perbandingan 2:1 yang merupakan bahan penyalut oleoresin 

jahe terbaik berdasarkan penelitian Desmawarni (2007) dan kombinasi mucilage okra-

natrium kaseinat 2:1. Core to coating ratio yang diujikan pada penelitian ini adalah 
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1:10 dan 1:20 berdasarkan hasil penelitian Cilek et al. (2007), sedangkan suhu inlet 

spray dry yang digunakan adalah 130, 150, 170, dan 190°C mengacu pada penelitian 

Desmawarni (2007) yang menguji mikroenkapsulasi oleoresin jahe menggunakan 

maltodektrin, gum arab, dan natrium kaseinat.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kandungan bioaktif jahe merah dapat teroksidasi oleh kondisi lingkungan yang 

tidak menguntungkan. Stabilitas antioksidan jahe merah dapat dipertahankan dengan 

mikroenkapsulasi oleoresin jahe merah dengan bahan penyalut melalui proses spray 

dry. Mucilage okra memiliki karakteristik yang sesuai sebagai bahan penyalut 

enkapsulasi oleoresin jahe merah. Namun penggunaan dan penelitian mucilage okra 

sebagai bahan penyalut enkapsulasi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian 

ini dilakukan untuk mengkaji kemampuan mucilage okra sebagai bahan penyalut 

dibandingkan kombinasi mucilage okra dengan natrium kaseinat dan bahan penyalut 

komersil yaitu kombinasi maltodekstrin dengan natrium kaseinat. Selain itu core to 

coating ratio dan suhu spray dry terbaik juga dianalisis dalam penelitian ini. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

 

 

 



4 
 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bahan penyalut dan 

kondisi enkapsulasi oleoresin jahe merah terbaik dengan pemanfaatan bahan penyalut 

alami yaitu mucilage okra dalam usaha menstabilkan bioavaibilitas oleoresin jahe 

merah. 

  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1.  Mempelajari pemanfaatan mucilage okra sebagai bahan penyalut oleoresin jahe 

merah dalam proses enkapsulasi dibandingkan bahan penyalut natrium kaseinat 

dan maltodekstrin. 

2.  Menentukan core to coating ratio terbaik dalam proses enkapsulasi oleoresin jahe 

merah. 

3.  Menentukan suhu spray dry optimum dalam proses enkapsulasi oleoresin jahe 

merah. 
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