
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Minuman fungsional merupakan bagian dari pangan fungsional yang 

memiliki fungsi bagi tubuh seperti menambah vitamin dan mineral tertentu, 

meningkatkan stamina, dan mengurangi resiko penyakit tertentu (Herawati et al., 

2012). Penyajian minuman fungsional dapat disajikan dalam bentuk minuman siap 

minum maupun minuman celup. Penyajian minuman dalam bentuk celup memiliki 

waktu penyajian yang lebih singkat dan proses penyajian yang praktis (Dewata et 

al., 2017). Minuman fungsional dapat berasal dari tanaman yang dapat ditemukan 

sehari-hari (Mawardi et al., 2016), salah satunya adalah daun jambu mete.  

Daun jambu mete diketahui memiliki aktivitas antioksidan (Jaiswal et al., 

2010) dan manfaat dalam menghambat α-glukosidase (Elya et al., 2015). Daun 

jambu mete memiliki kandungan fenolik, flavonoid, tanin, glikosida, saponin, dan 

alkaloid (Jaiswal et al., 2012; Shobana et al., 2016). Berdasarkan penelitian oleh 

Kusumowati et al. (2011), ekstrak etanol daun jambu mete memiliki aktivitas 

antioksidan dengan IC50 sebesar 9,667 ppm. Penelitian oleh Elya et al. (2015) 

menunjukkan adanya aktivitas inhibisi α-glukosidase dari ekstrak etanol 70% daun 

jambu mete dengan IC50 41,71 ppm. Penelitian lain oleh Ukwenya et al. (2012) 

menunjukkan adanya pengaruh dari esktrak metanol daun jambu mete dalam 

menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi dengan streptozotocin. 

Penghambatan penyerapan glukosa pada tubuh melalui inhibisi α-glukosidase 
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menjadi salah satu cara dalam menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh 

(Bhandari et al., 2008).  

Daun stevia dapat digunakan sebagai pemanis alami yang tidak 

mempengaruhi kadar glukosa darah karena tidak memiliki kandungan kalori 

(Mishra, 2010). Stevia memiliki tingkat kemanisan 40 kali lebih tinggi dari sukrosa 

dan digunakan dalam jumlah yang kecil (Kassahun, 2014). Ekstrak daun stevia 

diketahui memiliki manfaat bagi kesehatan manusia seperti antihipertensi, 

antioksidan, dan antidiabetes. Ekstrak daun stevia dapat menurunkan kadar glukosa 

darah pada tikus yang diinduksi streptozotocin (Ahmad dan Ahmad, 2018). Daun 

stevia kering mengandung komponen fenolik total sebesar 25,18 mg/g dan senyawa 

flavonoid sebesar 21,73 mg/g (Tadhani et al., 2007).  

Berdasarkan penelitian oleh Kessy et al. (2016) dan Akila et al. (2018), 

perlakuan blansir dengan metode steam blanching sebelum pengeringan perikarp 

buah litchi dan daun jambu biji dapat meningkatkan kandungan fitokimia pada 

bahan seperti senyawa fenolik dan flavonoid yang berperan terhadap aktivitas 

antioksidan. Peningkatan senyawa fenolik pada daun dapat dipengaruhi oleh 

pemecahan tanin akibat pemanasan yang terjadi selama blansir (Oboh, 2005).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Daun jambu mete diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan aktivitas 

inhibisi α-glukosidase (Kusumowati et al., 2011; Elya et al., 2015). Minuman 

fungsional dibuat dalam bentuk celup untuk mempermudah penyajian. Penggunaan 

daun stevia dalam pembuatan minuman fungsional bertujuan untuk memberikan 
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rasa manis dan mencegah penambahan sukrosa pada minuman fungsional. 

Perlakuan steam blanching sebelum pengeringan bahan pangan diketahui dapat 

meningkatkan kandungan fitokimia pada bahan (Kessy et al., 2016). Oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh rasio serbuk daun jambu mete 

dengan serbuk daun stevia yang digunakan, serta pengaruh perlakuan pendahuluan 

pada daun jambu mete terhadap aktivitas antioksidan, aktivitas inhibisi α-

glukosidase, dan karakteristik minuman fungsional terbaik. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan daun jambu mete 

dan daun stevia sebagai minuman fungsional yang memiliki aktivitas antioksidan 

dan aktivitas inhibisi α-glukosidase. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

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

karakteristik dari seduhan daun jambu mete dan seduhan daun stevia. 

2. Mengetahui pengaruh rasio serbuk daun jambu mete dengan serbuk daun 

stevia terhadap warna, pH, dan karakteristik organoleptik minuman 

fungsional. 

3. Mengetahui pengaruh perlakuan pendahuluan terhadap warna, pH, dan 

karakteristik organoleptik minuman fungsional. 

4. Mengetahui aktivitas antioksidan, aktivitas inhibisi α-glukosidase, dan 

karakteristik minuman fungsional terpilih. 


