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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan tanaman obat. Ada sekitar 30.000 

jenis tanaman yang terdapat di Indonesia, lebih kurang 7.500 jenis diantaranya 

termasuk tanaman berkhasiat obat, dimana ada 1000 jenis tanaman obat yang 

telah terdaftar dalam daftar tanaman obat oleh BPOM dan dimanfaatkan sebagai 

bahan baku jamu, industri non jamu, dan bumbu  (Pribadi, 2009).   

Smith dan Charter (2010) mengatakan bahwa makanan atau minuman 

fungsional menyediakan manfaat bagi kesehatan dan kandungan nutrisi yang 

dimiliki diatas nutrisi makanan pada umumnya. Perkembangan industri pangan 

fungsional terus meningkat karena permintaan konsumen yang semakin tinggi 

akan makanan sehat. Pangan fungsional diharapkan dapat dikonsumsi seperti 

makanan pada umumnya dengan kualitas sensori yang baik.  

Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) adalah salah satu jenis tanaman 

obat yang tumbuh di Asia Tenggara dan Australia. Tanaman ini biasa digunakan 

sebagai bumbu masakan. Daun kumis kucing memiliki kandungan neoortosipol 

A, neoortosipol B, asam ursolik, asam oleanolik, asetovanilikromen, 

asetovanilikromen A, ortosipol A, dan senyawa fungsional lainnya. Penelitian-

penelitian juga telah membuktikan bahwa tanaman kumis kucing ini dapat 

menjadi obat darah tinggi (Matsubara,1999). Tanaman kumis kucing juga dapat 

berfungsi sebagai antiradang, peluruh kencing, menghilangkan panas dan lembab, 

juga menghancurkan batu saluran kencing  (Wijayakusuma, 1997). 
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Hal penting yang menjadi penilaian konsumen terhadap produk pangan 

adalah warna. Warna dapat menjadi indikator kebersihan dan kesegaran produk. 

Faktor eksogenus yang dapat mempengaruhi warna atau pigmen makanan 

contohnya adalah jenis kemasan, keberadaan cahaya, dan proses yang diberikan 

terhadap bahan pangan (Taub dan Singh, 1998). Warna produk pangan yang 

kusam akan memberikan gambaran kotor dan tidak menyenangkan. Warna 

menjadi hal yang penting karena apabila warna produk tidak menarik, konsumen 

tidak akan tertarik untuk membeli produk tersebut (Caivano dan Buera 2012).  

Proses pengolahan kumis kucing (Orthosiphon aristatus) menjadi 

minuman fungsional telah dikembangkan oleh Wijaya, et al. (2007). Penelitian 

lebih lanjut telah berhasil memperpanjang umur simpan minuman (Kordial, 2009) 

dan meningkatkan penerimaan konsumen (Afdani dan Ahmad, 2011).  Namun 

diketahui bahwa warna minuman fungsional berbasis kucis kucing tidak stabil 

(Wijaya, et al. 2007). Suhu dan keberadaan cahaya selama proses penyimpanan 

dapat mempengaruhi kestabilan pewarna alami dan pigmen selama proses 

penyimpanan (Laleh, et al., 2006; Sinsawasdi, 2012).  

Minuman fungsional yang dijual secara komersial umumnya disimpan 

pada suhu yang berbeda, sesuai dengan lokasi penjualan. Minuman yang dijual 

pada supermarket umumnya disimpan dalam refrigerator dengan suhu 4-10
o
C, 

pada rak display (dengan AC) dengan suhu 25
o
C, serta minuman yang dijual di 

warung dan pinggir jalan (tanpa AC) dengan suhu 35
o
C (suhu rata-rata di DKI 

Jakarta). Menurut penelitian Sinsawasdi (2012) perlakuan suhu tinggi yang 

diberikan pada pigmen brazilein membuat warna pigmen semakin memudar 

karena mengalami degradasi. Sehingga perlakuan dan penyimpanan pigmen 
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brazilin dengan suhu rendah diharapkan dapat mencegah terjadinya degradasi 

pigmen.  

Pigmen alami mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya 

adalah cahaya. Reshmi, et al. (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

degradasi pigmen pada buah berry dengan perlakuan cahaya lebih besar 

dibandingkan dengan perlakuan tanpa cahaya. Laleh, et al (2006) juga 

mengatakan bahwa cahaya dapat mempercepat laju degradasi pigmen. Jenis 

cahaya yang digunakan pada tempat penjualan minuman fungsional komersil 

berbeda-beda. Umumnya, pencahayaan pada pasar swalayan menggunakan lampu 

Fluorescent, sedangkan pada luar ruangan umumnya menggunakan sinar matahari 

(UV-light).    

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh suhu 

penyimpanan dan keberadaan cahaya terhadap stabilitas warna minuman 

fungsional berbasis kumis kucing, kemudian untuk mengetahui perubahan 

fisikokimia yang terjadi, serta dampaknya terhadap penerimaan sensori warna 

minuman.  

1.2 Perumusan Masalah 

Warna minuman fungsional berbasis kumis kucing tidak stabil selama 

masa penyimpanan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan warna 

minuman fungsional berbasis kumis kucing belum pernah dipelajari sebelumnya, 

sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 

ketidakstabilan warna minuman fungsional berbasis kumis kucing serta 

pengaruhnya terhadap penerimaan sensori minuman.  
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Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengkondisikan minuman 

fungsional berbasis kumis kucing pada faktor yang diduga dapat mempengaruhi 

kestabilan pigmen alami, yaitu faktor suhu dan keberadaan cahaya.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi dua menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus.  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kestabilan warna minuman fungsional berbasis kumis kucing 

selama masa penyimpanan dan efeknya terhadap penerimaan sensori terhadap 

produk minuman fungsional berbasis kumis kucing.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perubahan fisikokimia warna yang terjadi selama 

proses penyimpanan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan warna 

minuman fungsional berbasis kumis kucing selama penyimpanan. 

3. Untuk mengetahui tingkat keeratan faktor penyimpanan terhadap 

degradasi pigmen dan laju reaksi degradasi warna minuman fungsional 

berbasis kumis kucing. 

4. Untuk mengetahui batas waktu penerimaan warna minuman fungsional 

berbasis kumis kucing pada kondisi yang telah ditentukan berdasarkan 

hasil sensori.    


