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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selama dekade terakhir, permintaan akan pangan dan minuman sehat telah 

meningkat di berbagai belahan dunia serta difusi pangan fungsional di masyarakat 

membuat perbedaan antara farmasi dan nutrisi pangan menjadi tidak terlihat. 

Secara khusus, minuman fungsional menjadi salah satu kategori pangan 

fungsional yang lebih banyak diminati masyarakat karena kesederhanaannya, 

kemungkinan memenuhi permintaan konsumen, kemudahan dalam distribusi dan 

penyimpanan serta peluang yang lebih besar untuk menggabungkan nutrisi yang 

diingkan dengan senyawa bioaktif (Corbo et al., 2014). Pada tahun 2010, 

permintaan terhadap minuman fungsional secara global meningkat sebesar 3% 

dan terjadi peningkatan sunstansial pada tahun 2014 sebesar 7,8% (Tolun & 

Altintas, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen saat ini memiliki 

kecenderungan untuk mengonsumsi bahan-bahan alami dalam produk pangan 

untuk mendapatkan manfaat kesehatan (Indariani et al., 2014). 

Dewasa ini, penyakit diabetes mellitus menjadi salah satu penyakit kronis 

yang dimiliki oleh sebagian besar populasi. Penyakit ini merupakan silent killer 

karena dapat menyerang semua orang. Menurut World Health Organization 

(2016), prevalensi penyakit diabetes di seluruh dunia telah meningkat sekitar dua 

kali lipat sejak tahun 1980, dengan peningkatan dari 4,7% hingga 8,5% pada 

populasi orang dewasa. Pada tahun 2014, penderita penyakit diabetes melitus 
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mencapai angka 422,000,000 orang dewasa hidup di seluruh dunia. Estimasi 

jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2030 adalah 

21,000,000 penduduk sehingga Indonesia mendapat peringkat ke-empat dari 

sepuluh besar negara dengan penderita diabetes terbanyak.  

Penanganan bahaya diabetes mellitus dapat menggunakan obat insulin dan 

obat diabetes oral lainnya. Obat-obatan tersebut menyebabkan efek samping yang 

tidak diinginkan. Pengukuran kemampuan dalam mencegah peningkatan penyakit 

diabetes melitus dapat dilakukan dengan analisis in-vitro yaitu dengan aktivitas 

inhibisi a-glukosidase. a-Glukosidase berperan dalam menghidrolisis asupan 

karbohidrat dalam tubuh menjadi monomer gula yang merupakan salah satu 

penyebab diabetes melitus (Shinde et al., 2008). Penghambatan a-glukosidase 

dapat dilakukan dengan senyawa fitokimia seperti fenolik pada tumbuh-tumbuhan 

tanpa memberikan efek samping yang dihasilkan oleh obat-obatan komersial 

(Brown et al., 2017). 

Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemanfaatan bahan yang efektif, 

dengan efek samping yang minimal serta relatif murah. Upaya memanfaatkan 

tumbuhan herbal dalam pencegahan dan penurunan diabetes mellitus dapat 

dilakukan. Tumbuhan ketapang (Terminalia spp.) diketahui memiliki kandungan 

antioksidan serta dapat menjadi potensi untuk menurunkan kadar gula darah 

dalam tubuh (Mohammed et al., 2015). Tumbuhan ketapang (Terminalia spp.) 

banyak ditemukan di perhutanan Indonesia dan tumbuhan tersebut sebagian besar 

digunakan untuk pemeliharaan ikan.  



 

3 
 

Terminalia adalah tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam klasifikasi 

famili Combretaceae. Spesies Terminalia yang secara tradisional digunakan untuk 

perawatan kesehatan seperti Terminalia catappa, Terminalia chebula dan 

Terminalia mantaly. T. mantaly efektif dalam mengendalikan beragam infeksi 

seperti penyakit disentri, gastroenteritis, hipertensi, diabetes dan infeksi oral 

(Tchuenmogne et al., 2017). T. chebula juga diteliti memiliki kemampuan dalam 

mengobati kanker, penyakit kardiovaskular, kelumpuhan, kusta, asam urat, radang 

sendi, epilepsi, gastroenteritis, gangguan kulit, infeksi saluran kemih, dan lain-lain 

(Afshari, 2016). T. catappa dinyatakan dapat menjadi agen anti-kanker, 

antioksidan dan hepatoprotektor (Ahmed et al., 2005). Peluang penggunaan 

tumbuhan Terminalia spp. sangat luas sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang 

pangan sebagai minuman fungsional yang dapat mencegah penyakit diabetes 

mellitus.  

Daun stevia merupakan pemanis alami yang telah disetujui oleh berbagai 

lembaga formal dari seluruh dunia, dan lebih dari 150 negara telah menyetujui 

penggunaanya dalam produk pangan dan minuman (Samuel et al., 2018). Hal 

tersebut mendorong penelitian ini untuk membuat basis minuman fungsional dari 

seduhan daun stevia sebagai penambah cita rasa dan aman bagi penderita diabetes 

melitus. Minuman fungsional ekstrak daun ketapang (T. catappa, T.  chebula & T. 

mantaly) dengan serbuk daun stevia diharapkan dapat memiliki aktivitas inhibisi 

α-glukosidase dan aktivitas antioksidan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pemanfaatan spesies daun ketapang (Terminalia spp.) pada produk pangan 

masih terbatas. Sementara itu, daun ketapang (Terminalia spp.) memiliki senyawa 

aktif seperti fenolik dan flavonoid. Kandungannya tersebut memiliki kemampuan 

menjadi antioksidan dan inhibitor a-glukosidase. Namun saat ini, penelitian 

mengenai nilai aktivitas antioksidan untuk Terminalia mantaly serta inhibisi a-

glukosidase untuk Terminalia catappa, Terminalia chebula, dan Terminalia 

mantaly masih terbatas. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilakukan penentuan 

aktivitas antioksidan dan inhibisi a-glukosidase tertinggi dari ketiga jenis daun 

ketapang yang kemudian akan dipilih untuk pembuatan minuman fungsional. Saat 

ini belum diketahui tingkat penerimaan organoleptik pada konsentrasi ekstrak 

daun ketapang (T. catappa, T. chebula & T. mantaly) dengan konsentrasi serbuk 

stevia dalam minuman fungsional. Pada penelitian ini akan menguji pengaruh 

konsentrasi ekstrak jenis daun ketapang terbaik serta konsentrasi serbuk stevia 

terhadap karakteristik minuman fungsional. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan ekstrak jenis daun ketapang 

(T. catappa, T. chebula & T. mantaly), dan serbuk daun stevia (Stevia 

rebaudiana) dalam minuman fungsional. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menentukan jenis daun ketapang (T. catappa, T. chebula & T. mantaly) 

terpilih berdasarkan aktivitas antioksidan dan aktivitas inhibisi a-glukosidase 

tertinggi. 

2. Menentukan pengaruh konsentrasi ekstrak jenis daun ketapang dan 

konsentrasi serbuk daun stevia terhadap karakteristik minuman fungsional. 

3. Menentukan konsentrasi ekstrak daun ketapang dan konsentrasi serbuk daun 

stevia terpilih berdasarkan karakteristik minuman fungsional. 

4. Menentukan total fenolik, total flavonoid, aktivitas antioksidan dan aktivitas 

inhibisi a-glukosidase pada minuman fungsional ekstrak daun ketapang dan 

serbuk daun stevia terpilih. 

  


