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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesadaran masyarakat akan hidup sehat semakin meningkat salah satunya 

melalui konsumsi pangan fungsional (Vella et al., 2014). Menurut Lau et al. (2013), 

pangan fungsional didefinisikan sebagai pangan mengandung komponen bioaktif 

yang ketika dikonsumsi dapat memberikan efek terapeutik lebih dari fungsi pangan 

pada umumnya. Dalam survei Vella et al. (2014), konsumsi pangan fungsional 

terus mengalami pertumbuhan karena semakin meningkatnya kesadaran dan 

pengetahuan (85,5%) masyarakat akan hidup sehat meningkat. Dalam penelitian 

ini, minuman fungsional disajikan dalam bentuk teh celup karena adanya 

pertumbuhan konsumsi teh celup dari tahun 2011-2015 mancapai 14,82% per tahun 

(Pusdatin, 2015). 

Daun bungur (Lagerstroemia speciose L.) memiliki efek antidiabetik 

karena dapat menghambat aktivitas enzim glukosidase dengan nilai IC50 sebesar 

18,3 µg/mL (air) dan 12,2 µg/mL (etanol) (Myint et al., 2017) yang berkorelasi 

dengan diabetes melitus. Selain itu, dalam penelitian Kesavanarayanan et al. 

(2012), kandungan total fenol, total flavonoid, dan tannin dalam bubuk daun bungur 

yang diekstrak dengan 40 % metanol masing – masing sebesar 300,11 µg GAE/ 

mg, 53,12 µg QE/ mg, dan 118,90 µg GAE/mg, hal ini dapat memberikan efek 

terapeutik dalam diabetes.  

Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) merupakan pemanis alami yang mulai 
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banyak digunakan karena tidak mengandung kalori (zero calories) dan aman bagi 

penderita diabetes. Tingkat kemanisan stevia kering sebesar 30-40 kali (Kassahun, 

2014) sehingga dalam segi jumlah yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan 

gula umunya. Menurut Ahmad dan Ahmad (2018), ekstrak air stevia secara 

signifikan menurunkan glukosa darah pada tikus. 

Diabetes melitus merupakan gangguan metabolisme ketika kadar glukosa 

dalam darah meningkat (hiperglikemia) dan tubuh tidak dapat menghasilkan atau 

terjadi resistensi insulin (Baena-Diez et al., 2016). Penyakit diabetes melitus dapat 

memicu berbagai komplikasi seperti penyakit kardiovaskular (Bugger dan Abel, 

2014), retinopati (Kostev dan Rathmann, 2013), neuropati (Martin et al., 2013), dan 

lainnya. Menurut data Cho et al. (2018), jumlah penderita diabetes di dunia tahun 

2017 adalah sebesar 425 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2045 akan 

meningkat sebesar 48 % menjadi 629 juta orang yang didominasi oleh orang 

berusia 20 hingga 69 tahun. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara diketahui 

sebagai negara dengan tingkat penderita diabetes tertinggi di dunia (85,7%), 

sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia jumlah penderita diabetes 

terbanyak pada tahun 2017 yaitu sebesar 10,3 juta jiwa dan diperkirakan meningkat 

menjadi 16,7 juta jiwa pada tahun 2045.  

Dari hal tersebut diperlukan pengembangan minuman fungsional sebagai 

alternatif lain melalui pemanfaatan tanaman herbal yang minim efek samping dan 

dapat menghambat absorbsi atau produksi glukosa melalui mekanisme 

penghambatan α-glukosidase. α-Glukosidase merupakan enzim yang 

menghidrolisis ikatan α-1,4 glikosidik pada disakarida menjadi glukosa sehingga 
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dapat diserap oleh usus (Okuyama et al., 2016). Berdasarkan pendapat Verma et al. 

(2018), beberapa ekstrak dari tanaman herbal alami mengandung aktivitas anti 

diabetik dan dapat mengembalikan aktivitas dari pancreatic β- cells serta 

antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas melalui berbagai reaksi dengan 

enzim antioksidan (Chauhan et al., 2012). Beberapa tanaman yang sudah digunakan 

sebagai antidiabetik adalah daun salam Widyawati et al. (2015), daun sambiloto 

(Fitrawan et al., 2018), daun bungur (Chan et al., 2014) lainnya.  

Selain itu, perlakuan pendahuluan berupa blansir akan diberikan pada daun 

bungur meliputi blansir dengan air panas dan blansir uap guna meningkatkan 

komponen fitokimia yang berkorelasi dengan inhibisi α-glukosidase dan 

penerimaan organoleptik sebagai minuman fungsional (Akila et al., 2018; Quarcoo 

dan Wireko-Manu, 2016). Minuman fungsional daun bungur dan daun stevia 

diharapkan dapat memenuhi karakteristik minuman fungsional yang memiliki 

aktivitas inhibisi α-glukosidase dan aktivitas antioksidan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemanfaatan daun bungur dengan daun stevia sebagai minuman fungsional 

masih belum dilakukan, sedangkan keduanya diketahui mengandung komponen 

bioaktif seperti fenolik, flavonoid, dan antioksidan yang dapat menghambat α-

glukosidase berkorelasi dengan diabetes melitus. Selain itu, perlakuan pendahuluan 

berupa blansir diberikan pada daun bungur dan diharapkan dapat meningkatkan 

kandungan fitokimia dan penerimaan organoleptik. Oleh karena itu, kedua bahan 

tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan minuman fungsional dalam penelitian 
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ini dengan rasio serbuk daun bungur dan serbuk daun stevia bervariasi dalam bentuk 

celup. Pemanfaatan dari kedua bahan ini sebagai minuman fungsional diharapkan 

dapat memenuhi karakteristik minuman fungsional yang memiliki aktivitas inhibisi 

α-glukosidase dan aktivitas antioksidan. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

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

dan tujuan khusus.  

1.3.1  Tujuan Umum 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memanfaatkan daun bungur dan 

daun stevia sebagai minuman fungsional. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui aktivitas inhibisi α-glukosidase, aktivitas antioksidan, total 

fenolik, dan total flavonoid seduhan daun bungur dan seduhan daun 

stevia. 

2. Mengetahui pengaruh perlakuan pendahuluan pada daun bungur 

terhadap karakteristik minuman fungsional. 

3. Mengetahui pengaruh rasio serbuk daun bungur dan serbuk daun stevia 

terhadap karakteristik minuman fungsional. 

4. Menentukan perlakuan pendahuluan serta rasio serbuk daun bungur dan 

serbuk daun stevia terbaik berdasarkan karakteristik minuman 

fungsional, aktivitas inhibisi α-glukosidase, dan aktivitas antioksidan. 


