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I   PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman tanaman hayati 

terutama hasil pertanian dan rempah-rempah. Hal ini didukung oleh keadaan 

geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan cura hujan yang rata-rata tinggi 

sepanjang tahun. Sumber daya alam yang dimiliki telah memberikan manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari disamping sebagai bahan makanan juga sebagai 

obat tradisional. Rempah-rempah umumnya mengandung komponen bioaktif 

yang berfungsi sebagai antioksidan antimikroba, antikanker, dan sebagainya.  

Secara ekonomis, Rimpang jahe telah banyak di gunakan untuk berbagai 

keperluan baik dalam bentuk jahe segar maupun jahe olahan. Selain itu, jahe 

juga sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, kosmetik dan 

berbagai pengobatan medis. Penelitian tentang kimia bahan alam dewasa ini 

semakin banyak dieksploitasi sebagai bahan obat-obatan baik untuk farmasi 

maupun untuk kepentingan pertanian, karena di samping keanekaragaman 

struktur kimia yang dihasilkan juga mengurangi efek samping yang ditinggalkan 

dan mudah didapatkan (Dewi dan Parwata, 2008).  

Jahe (Zingiber officinale) dikenal baik di masyarakat Indonesia sebagai 

salah satu rempah. Hampir semua wilayah di tanah air umumnya memanfaatkan 

jahe sebagai salah satu bahan masakan penting. Jahe merupakan tanaman 

rimpang yang diyakini memiliki banyak manfaat sebagai obat kembung, 

penghangat badan, dan menyembuhkan iritasi (Agromedia, 2007). Menurut 

Matondang (2013), rimpang jahe memiliki banyak kegunaan pada penggunaan 

tradisional, antara lain untuk obat sakit kepala, masuk angin, dan menambah 

nafsu makan (stimulansia). Jahe juga merupakan tanaman yang memiliki 

kandungan zat antioksidan yakni oleoresin. Studi pada mahasiswa yang diberi 

minuman jahe menunjukkan adanya perbaikan sistem imun (kekebalan tubuh) 

(Zakaria dkk, 2000).  Umbi jahe mengandung senyawa oleoresin yang lebih 

dikenal sebagai gingerol yang bersifat sebagai antioksidan. 

Musim panen jahe yang berlangsung terus menerus sepanjang tahun 

menyebabkan melimpahnya jahe segar yang berada di pasaran. Sedangkan jahe 

dalam bentuk segar mempunyai masa simpan yang cukup singkat. Hal ini 

menyebabkan pemanfaatan jahe segar menjadi kurang maksimal. Selain itu 

harga jahe yang relatif murah menyebabkan nila jual jahe menjadi rendah.  Untuk 
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itu perlu di lakukan pengolahan jahe segar agar dapat di manfaatkan dan 

menigkatkan harga jualnya. 

Saat ini daya guna jahe semakin berkembang, telah banyak industri yang 

menggunakan jahe sebagai obat-obatan dalam bentuk makanan dan minuman 

karena manfaatnya sebagai obat herbal. Produk jahe baik dalam bentuk segar 

maupun olahan atau awetan telah banyak diminati konsumen, antara lain: jahe 

kering, bubuk jahe, asinan jahe (salted ginger), jahe dalam sirup (syruped 

geinger), manisan kering jahe, ting-ting jahe (kembang gula/permen), kopi jahe, 

sirup sekoteng, minyak jahe (ginger oil), dan oleoresin (ekstrak jahe). Untuk 

mengoptimalkan pemanfaatannya, rimpang jahe ini dapat diolah menjadi 

minuman sari jahe dalam kemasan cup. Dengan cara ini, konsumsi jahe dapat 

lebih mudah praktis, aman dan efektif. Produk pangan yang dikehendaki oleh 

masyarakat modern tidak hanya mempertimbangkan unsur pemenuhan gizi, 

tetapi harus praktis, cepat saji, tahan lama dan tidak memerlukan tempat 

penyimpanan yang banyak (Eritha, 2006; Iswari, 2007).   

Antioksidan alami pada tumbuhan umumnya berupa senyawa fenolik atau 

polifenol yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, 

tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Antioksidan sering digunakan 

dalam berbagai produk makanan dan aktivitas dari antioksidan tersebut sangat 

bergantung pada suhu, komposisi dari makanan, struktur makanan dan 

ketersediaan oksigen. Selain dari proses dan suhu penyimpanan dari produk 

makanan, kandungan yang terdapat dalam bahan makanan seperti air, 

karbohidrat, protein, dan lain sebagainya juga ikut mempengaruhi aktivitas 

antioksidan (Gordon, 1990).  

Penelitian sebelumnya menyatakan, proses pemanasan dengan suhu 

1000C dengan lama waktu ekstraksi 6 menit memberikan efek antioksidan terbaik 

pada pengolahan jahe (Purnomo dkk, 2009).  Gingerol sebagai salah satu 

senyawa fenol terbesar dalam jahe memiliki sifat yang rentan terhadap 

perubahan suhu pada saat penyimpanan maupun pengolahan (Widiyanti, 2009).  

 Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengenai suhu proses pengolahan 

minuman sari jahe agar kandungan senyawa senyawa yang bermanfaat dalam 

jahe dapat dipertahankan. Jahe yang digunakan dalam penelitian ini adalah jahe 

merah karena diyakini memiliki kandungan senyawa oleoresin yang lebih besar, 

aroma yang tajam dan rasa yang pedas dibandingkan dengan jahe emprit dan 

jahe gajah (Diperta Prov. Jabar, 2009). 
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1.2    Tujuan 

1. Mengetahui suhu dan lama waktu proses ekstraksi terhadap kandungan 

senyawa antioksidan dan fenolik dalam minuman sari jahe. 

2. Mengetahui pengaruh suhu dan waktu ekstraksi terhadap sifat kimia fisik 

minuman sari jahe. 

3. Menentukan suhu dan waktu ekstraksi optimum pada pembuatan minuman 

sari. 

4. Mengetahui Pengaruh kombinasi ekstrak jahe dan madu pada minuman 

fungsional sari jahe sebagai pemanis secara organoleptik. 

 

1.3     Manfaat  

1. Meningkatkan pemanfaatan dan nilai ekonomis rimpang jahe sebagai 

minuman sari jahe. 

2. Memberikan informasi suhu dan lama waktu ekstraksi yang optimum 

kandungan bioaktif dalam jahe terjaga. 

3. Memberikan alternatif pengolahan minuman sari jahe dengan metode 

ekstraksi yang tepat agar dapat digunakan pada industri kecil dan 

menengah. 

1.4    Hipotesa 

Diduga terdapat interaksi antara suhu dan lama waktu ekstraksi 

terhadap sifat fisik kimia  dan organoleptik minuman sari jahe. 

 

 

 


