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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minuman fungsional merupakan minuman yang mengandung nutrisi, 

komponen bioaktif, antioksidan, vitamin, mineral, ekstrak tanaman, probiotik, atau 

prebiotik (Ghoshal dan Kansal, 2019). Menurut Mordor Intelligence (2019), 

diperkirakan Compound Annual Growth Rate (CAGR) dari minuman fungsional 

pada tahun 2024 mencapai 8,66%. Peningkatan konsumsi minuman fungsional 

dikarenakan masyarakat mulai mengurangi konsumsi minuman tidak beralkohol 

serta adanya kesadaran mengenai perlunya menjaga kesehatan ditengah kesibukan 

kerja atau kurangnya olahraga (Granato et al., 2010). Beberapa jenis minuman 

fungsional seperti minuman berbasis susu yang diperkaya mineral atau omega-3, 

minuman probiotik, minuman berbasis buah atau sayur, serta minuman energi 

(Corbo et al., 2014). 

 Minuman fungsional dapat dibuat dari berbagai tanaman, salah satunya 

adalah daun jambu biji. Jambu biji merupakan tanaman yang tumbuh di musim 

tropis atau subtropis. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2018), terdapat kurang 

lebih 2,5 juta tanaman jambu biji di Indonesia pada tahun 2018. Pemanfaatan jambu 

biji di Indonesia cukup banyak, terutama buahnya yang dikonsumsi dan diolah 

menjadi jus, sementara daun jambu biji biasanya dijadikan minuman. Air seduhan 

daun jambu biji digunakan sebagai obat tradisional untuk penyakit reumatik, diare, 

diabetes melitus, batuk, dan antibakteri (Sanda et al., 2011; Shruthi et al., 2013; 
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Morais-Braga et al., 2016). Menurut Manikandan et al. (2016), daun jambu biji 

mengandung alkaloid, terpenoid, glikosida, tanin, dan flavonoid yang memiliki 

aktivitas antidiabetes melawan hiperglikemia serta aktivitas antioksidan yang 

tinggi. Penelitian oleh Fernandes et al. (2018) menunjukkan bahwa aktivitas 

antioksidan (IC50) ekstrak etanol 70% daun jambu biji sebesar 3,34 μg/mL.  

Diabetes melitus (DM) adalah penyakit kronis yang dicirikan dengan 

gangguan metabolisme yaitu meningkatnya kadar glukosa darah akibat sekresi 

insulin yang rendah dalam tubuh (Pallavi et al., 2015). Berdasarkan International 

Diabetes Federation (2017), di seluruh dunia terdapat 425 juta orang dewasa (20-

79 tahun) yang mengidap penyakit diabetes dan pada tahun 2045 diperkirakan akan 

mencapai 629 juta orang. Pada tahun 2017, Indonesia merupakan salah satu dari 10 

negara penyandang diabetes terbanyak dan menduduki peringkat keenam dengan 

estimasi 10,276 juta penduduk berumur 20-79 tahun penyandang diabetes (IDF, 

2017). Penyakit DM dapat disebabkan oleh adanya karbohidrat dalam tubuh yang 

dicerna oleh α-glukosidase menjadi glukosa di usus halus. Inhibisi α-glukosidase 

dapat menurunkan pelepasan glukosa dan penyerapannya pada usus halus sehingga 

dapat mencegah DM (Rossi et al., 2006; Kwon et al., 2007; Tan et al., 2017). 

Penelitian oleh Hamza et al. (2015) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% daun 

jambu biji memiliki aktivitas inhibisi α-glukosidase sebesar 8,08 μg/mL. 

Salah satu penanggulangan penyakit DM adalah pengaturan pola makan 

yang sehat. Dewasa ini, konsumen cenderung mengonsumsi pangan cepat saji tanpa 

menilai dari segi gizinya, salah satunya minuman ready to drink. Daun jambu biji 

dapat diolah menjadi minuman fungsional ready to drink untuk mengobati diare, 
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batuk, reumatik, dan diabetes (Gutierrez et al., 2008). Minuman fungsional dari 

ekstrak daun jambu biji dapat menghasilkan rasa pahit sehingga diberikan serbuk 

daun stevia yang memberikan rasa manis. Stevia memiliki 0 kalori yang tidak 

membahayakan bagi penderita diabetes saat dikonsumsi (Mishra et al., 2010). 

Kandungan glikosida pada stevia memberikan rasa 200-300 kali lebih manis 

dibandingkan pemanis lainnya, sehingga stevia dapat dijadikan substitusi pemanis 

buatan (Hossain et al., 2017). Menurut Bhuiyan et al. (2012), minuman fungsional 

selain bernutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat memberikan rasa yang 

enak. Penambahan stevia pada minuman fungsional dapat memberikan rasa manis 

yang disukai masyarakat tanpa mengurangi kandungan nutrisi didalamnya. 

Jambu biji di Indonesia memiliki banyak varietas. Beberapa varietas jambu 

biji yang digemari adalah jambu biji Sukun, Bangkok, Getas Merah, Kristal, dan 

Australia (Wiraatmaja, 2017). Varietas jambu biji yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Kristal, Sukun Merah, dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk 

memanfaatkan ekstrak daun jambu biji yang memiliki aktivitas antioksidan dan 

aktivitas inhibisi α-glukosidase yang paling kuat dalam pembuatan minuman 

fungsional dengan penambahan serbuk daun stevia sebagai pemanis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Minuman fungsional merupakan minuman yang dapat memberikan manfaat 

kesehatan tubuh manusia.  Daun jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan salah 

satu tanaman yang dapat dijadikan minuman fungsional dengan kandungan 

aktivitas antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase didalamnya. Tanaman 

jambu biji di Indonesia memiliki banyak varietas, oleh sebab itu diperlukan 
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penelitian untuk membandingkan aktivitas antioksidan dan aktivitas inhibisi α-

glukosidase pada tiga varietas jambu biji di Indonesia, yaitu jambu biji Kristal, 

Australia, dan Sukun Merah. Ekstrak daun jambu biji yang memiliki aktivitas 

antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase tertinggi akan digunakan dalam 

pembuatan minuman fungsional. Penelitian ini membuat minuman fungsional dari 

ekstrak daun jambu biji yang diberikan penambahan serbuk daun stevia sebagai 

pemanis untuk mengurangi rasa pahit dari ekstrak daun jambu biji.  

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah pemanfaatan daun jambu biji dalam 

minuman fungsional dengan penambahan daun stevia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan varietas daun jambu biji terbaik berdasarkan aktivitas antioksidan 

dan aktivitas inhibisi α-glukosidase. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun jambu biji dan konsentrasi 

serbuk daun stevia terhadap karakteristik minuman fungsional. 

3. Menentukan konsentrasi ekstrak daun jambu biji dan konsentrasi serbuk daun 

stevia terbaik berdasarkan uji hedonik pada minuman fungsional. 

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

inhibisi α-glukosidase minuman fungsional ekstrak daun jambu biji dan serbuk 

daun stevia terbaik. 


