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II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Rimpang Jahe 

2.1.1 Sistematika Tanaman Rimpang Jahe 

Tanaman jahe yang telah lama dikenal dan tumbuh baik di Indonesia 

merupakan salah satu rempah-rempah yang sejak dulu dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia (Tejasari dkk, 2001). Tumbuhan semak berbatang ini  

tingginya bisa mencapai 30 - 100 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging 

akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau yang menyengat. Bentuk 

daun bulat panjang dan tidak lebar, berdaun tunggal dengan panjang antara 15-

28 cm (Asiamaya, 2000). Dalam taksonomi tumbuhan, jahe dilasifikasikan 

sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Musales 

Family  : Zingiberaceae 

Genus  : Zingiber 

Spesies  : Officinale 

 Rhizoma atau rimpang jahe secara umum mengandung minyak volatil, 

senyawa penyebab rasa pedas, protein, serat, pati, dan elemen mineral. Dari 

keseluruhan kandungan tersebut, pati terdapat dalam jumlah yang cukup banyak 

sekitar 45-55% dari berat kering rhizome jahe (Setyaningrum dan Saparinto, 

2013). Sedangkan Thompson (1978) lebih jelas lagi mengatakan bahwa rimpang 

jahe mengandung vitamin A, B, dan C, lemak dan asam organik. 

2.1.2 Jenis Jahe 

Jahe dapat dibedakan jenisnya dari aroma, warna, bentuk dan besarnya 

rimpang. Atas dasar hal tersebut, maka telah dikenal 3 (tiga) klon jahe. 

Berdasarkan ukuran dan warna rimpangnya, jahe dapat dibedakan menjadi 3 

(tiga) varietas, yaitu jahe besar (jahe gajah), jahe kecil (jahe emprit), dan jahe 

merah (jahe sunti). Jahe merah dan jahe kecil banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan obat-obatan. Sedangkan jahe besar dimanfaatkan sebagai bumbu masak 

(Matondang, 2005).  Menurut abu salim (2007), jahe dibedakan bedasarkan 

warna jahe yaitu jahe putih, jahe merah dan jahe kuning. Jahe putih biasanya 
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sering dipakai untuk minuman dan makanan. Jahe putih memiliki rimpang 

berwarna putih dan sering digunakan dalam bumbu masakan. Jahe merah 

dikenal pula dengan sebutan jahe pahit dan mempunyai warna rimpang merah 

atau merah keabu-abuan. Umumnya jahe merah berukuran kecil dan digunakan 

untuk berbagai macam obat. Jahe kuning memiliki rimpang yang berwarna 

kuning cerah dan umum digunakan untuk obat. 

Di Indonesia terdapat tiga jenis klon (kultivar) jahe, yaitu jahe kecil atau 

jahe emprit, jahe merah atau jahe sunti, dan jahe gajah (Suprapti, 2003). 

Beberapa jenis jahe yang ada dan sering dibudidayakan antara lain (Diperta 

Prov. Jabar, 2009) : 

1. Jahe Besar (Z. officinale Sp) ; 

 Tipe klon jahe besar di Jawa Barat dikenal dengan sebutan jahe badak 

dan jahe gajah, sedangkan di Bengkulu dikenal dengan nama jahe kombongan. 

Sesuai dengan sebutannya, jahe besar memang mempunyai rimpang lebih besar 

dibandingkan kedua klon lainnya. Berwarna kuning atau kuning muda, seratnya 

sedikit dan lembut. Aromanya kurang tajam dan rasanya kurang pedas. Jahe ini 

mengandung minyak atsiri 0,82-1,68 % dihitung atas dasar berat kering. 

Penggunaan untuk rempah-rempah, minuman dan makanan. 

 

 

 

Gambar 2.1 Jahe Besar (Diperta Prov. Jabar, 2009) 

2.  Jahe Kecil (Z. officinale var. Amarum) ; 

Rimpang jahe kecil lebih besar daripada jahe merah, akan tetapi lebih kecil 

daripada jahe besar. Bentuk agak pipih, berwarna putih, seratnya lembut dan 

aromanya tidak tajam. Jahe ini mengandung minyak atsiri 1,5-3,3 % dari berat 

keringnya. Jahe kecil digunakan sebagai bahan baku minuman, rempah-rempah 

dan penyedap makanan. Di samping jahe kecil, namun masih tetap dalam satu 

klon adalah jahe kuning yang sering disebut jahe emprit. 

 

Gambar 2. 1 Jahe Kecil (Diperta Prov. Jabar, 2009) 
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3. Jahe Merah (Z. officinale var. Rubrum) ; 

Tipe klon jahe merah sering disebut jahe sunti. Rimpangnya paling kecil 

dibandingkan kedua klon lainnya, berwarna merah sampai jingga muda dan 

seratnya kasar, aroma tajam dan rasanya sangat pedas. Oleh karena itu, harga 

jahe merah ini paling mahal bila dibandingkan jahe lainnya. Kandungan minyak 

atsiri 3,90 % dihitung atas dasar berat kering. Dengan kandungan minyak atsiri 

yang lebih tinggi, diharapkan hasil ekstraksi senyawa oleoresin pada jahe juga 

semakin besar.  Penggunaan jahe merah juga banyak dimanfaatkan oleh industri 

industri obat-obatan. 

 

                           

                                 Gambar 2. 2 Jahe Merah   (Diperta Prov. Jabar, 2009) 

 

Ketiga jenis jahe tersebut memiliki beberapa karakterisitik yang berbeda, 

perbedaan kareakteristik ketiga jahe tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 2.1 Karakteristik Tiga Jenis Jahe 

Karakteristik 
Jenis jahe 

Jahe besar Jahe kecil Jahe merah 

Karakteristik rimpang 

Minyak atsiri (%) 1,62-2,29 3,05-3,48 3,90 

Pati (%) 55,10 54,70 44,99 

Serat (%) 6,89 6,59 8,99 

Karakteristik minyak 

Bobot jenis 25/25ºC 0,9434 0,9320 0,9533 

Indeks bias 25ºC 1,4955 1,4946 1,4949 

Putaran optic -16,30 -13,20 - 

Bilangan penyabunan 18,20 15,30 16,40 

Sumber : Setyaningrum dan Saparinto (2013) 
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2.1.3  Kandungan Kimia Jahe 

Hartoyo (1998), menjelaskan bahwa rimpang jahe mengandung 

karbohidrat, protein, mineral (kalsium, fosfor, dan besi), vitamin (A, B1, dan C) 

dan air. Komposisi jahe segar tiap 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.2 Kandungan Unsur Gizi Rimpang Jahe 

Unsur Gizi Kadar (per 100 g bahan) 

Kalori (kal) 51,00 

Protein (g) 1,50 

Lemak (g) 1,00 

Karbohidrat (g) 10,10 

Kalsium (mg) 21,00 

Fosfor (mg) 39,00 

Zat besi (mg) 1,60 

Vitamin A (SI) 30,00 

Vitamin B (mg) 0,02 

Vitamin C (mg) 4,00 

Air (g) 86,20 

Sumber: Daftar Analisis Bahan Makanan Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan 

RI, 1996 dalam Suprapti (2003).  

Dalam rimpang jahe terkandung 2 komponen penting yang memberikan 

ciri khas jahe yaitu minyak atsiri (volatil) dan oleoresin (non volatile) kandugan 

minyak atsiri merupakan komponen yang menimbulkan aroma harum khas jahe. 

Seangkan kandungan oleoresin yang menyebabkan rasa pedas dan pahit pada 

jahe. Rimpang jahe mengandung minyak atsiri yang terdiri dari senyawa-

senyawa seskuiterpen, zingiberen, zingeron, oleoresin, kamfena, limonen, 

borneol, sineol, sitral, zingiberal, dan felandren. Kandungan minyak atsiri jahe 

merah sekitar 2,58-2,72% dihitung berdasarkan berat kering. Kandungan minyak 

atsiri jenis jahe yang lain jauh berada di bawahnya. Pada jahe besar atau jahe 

badak berkisar 0,82-1,68% dan pada jahe kecil atau jahe emprit berkisar 1,5-

3,3%. Minyak atsiri umumnya berwarna kuning, sedikit kental, dan merupakan 

senyawa yang memberikan aroma yang khas pada jahe (Soepardie, 2001).  
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Kandungan oleoresin setiap jenis jahe berbeda-beda. Oleoresin jahe bisa 

mencapai sekitar 3%, tergantung jenis jahe. Jahe merah memiliki rasa pedas 

yang tinggi disebabkan kandungan oleoresinnya tinggi. Di samping itu terdapat 

juga pati, damar, asam-asam organik seperti asam malat dan asam oksalat, 

vitamin A, B, dan C, serta senyawa-senyawa flavonoid dan polifenol (Matondang, 

2013). Kandungan yang terdapat dalam jahe antara lain senyawa fenolik. 

Beberapa komponen bioaktif dalam ekstrak jahe antara lain (6)-gingerol, (6)-

shogaol, diarilheptanoid dan curcumin, mempunyai aktivitas antioksidan yang 

melebihi tokoferol (Kikuzaki and Nakatani, 1993). Kandungan minyak atsiri dan 

oleoresin yang cukup tinggi pada rimpang jahe merah dipercaya menyebabkan 

jahe merah memiliki peranan penting dalam dunia pengobatan, baik pengobatan 

tradisional maupun untuk skala industri dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi (Ahira, 2013). 

Antioksidan merupakan senyawa yang terdapat secara alami hampir di 

seluruh bahan pangan. Senyawa ini berfungsi untuk melindungi pangan dari 

kerusakan karena terjadinya reaksi oksidasi lemak atau minyak yang menjadikan 

bahan pangan berasa dan beraroma tengik (Andarwulan, 1995). Menurut 

Wildman (2001) antioksidan merupakan agen yang dapat membatasi efek dari 

reaksi oksidasi dalam tubuh. Efek yang diberikan oleh antioksidan terhadap 

tubuh dapat secara langsung, yaitu dengan mereduksi radikal bebas dalam 

tubuh, dan secara tidak langsung, yaitu dengan mencegah terjadinya 

pembentukan efek radikal.  

Secara umum antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat 

menunda, memperlambat dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti 

khusus, antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya 

reaksi oksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid (Kochhar dan Rosseli 1990). 

Berdasarkan fungsinya bagi tubuh, antioksidan dibagi menjadi tiga, yaitu 

antioksidan primer, sekunder dan tersier. Antioksidan primer bekerja untuk 

mencegah pembentukan senyawa radikal baru, yaitu mengubah radikal bebas 

yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya sebelum senyawa 

radikal bebas bereaksi. Contoh antioksidan primer adalah Superoksida 

Dismutase (SOD), Glutation Peroksidase (GPx) dan protein pengikat logam. 

Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengkelat logam yang bertindak 

sebagai pro-oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi 

berantai. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C, β-caroten. 



9 
 

Antioksidan tersier bekerja memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan 

radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzim-enzim yang memperbaiki 

DNA dan metionin sulfida reduktase (Putra, 2008) 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) 

dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). Beberapa 

contoh antioksidan sintetik yang diijinkan penggunaannya secara luas diseluruh 

dunia untuk digunakan dalam makanan adalah Butylated Hidroxyanisol (BHA), 

Butylated Hidroxytoluene (BHT), Tert-Butylated Hidroxyquinon (TBHQ) dan 

tokoferol. Antioksidan tersebut merupakan antioksidan yang telah diproduksi 

secara sintetis untuk tujuan komersial (Buck, 1991). Salah satu contoh 

antioksidan alami yaitu vitamin C. Menurut deMan (1999) vitamin C (Ascorbic 

Acid) terdapat dalam seluruh jaringan hidup dan dapat mempengaruhi reaksi 

oksidasi-reduksi dalam jaringan tersebut. Sumber utama vitamin C terdapat pada 

sayuran dan buah-buahan. 

Mekanisme kerja antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama 

merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. 

Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama tersebut sering disebut sebagai 

antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen secara cepat 

ke radikal lipida (Ro, ROOo) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara 

turunan radikal antioksidan (Ao) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding 

radikal lipida. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu 

memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme 

pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih 

stabil (Gordon,1990). Penambahan antioksidan (AH) primer dengan konsentrasi 

rendah pada lipida dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak 

dan minyak. Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada 

tahap inisiasi maupun propagasi. Radikal-radikal antioksidan (Ao) yang terbentuk 

pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat 

bereaksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru (Gordon, 

1990). 

Ekstrak jahe menunjukkan efek hipolipidemik yang baik terhadap aktifitas 

antioksidan dan dapat mengontrol radikal bebas dan  oksidasi lemak. Menurut 

Abdullah et al (2013), ekstrak jahe dengan menggunakan air jauh lebih aman 
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dan efektif bila dibandingkan dengan menggunakan ekstrak etanol. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan terhadap tikus putih. 

 

2.2     Ekstraksi Jahe  

 Proses ekstraksi untuk mendapatkan cairan yang terdapat pad rimpang 

jahe dapat dilakukan dengan pengepresan (menggunakan juice extractor atau 

juice presser), penghancuran (dengan blender atau parutan), atau dengan cara 

perebusan. Berbagai metode ekstraksi ini dipilih berdasarkan jenis buah dan 

karakteristik sari buah yang diinginkan.  Menurut Septiana dkk (2002), beberapa 

keuntungan pengunaan ekstrak jahe sebagai antioksidan nilai ekonomis dan 

harga pelarut dan rendemen yang lebih rendah. Minuman sari jahe merupakan 

suatu proses ekstraksi jahe dengan menggunakan air sebagai bahan penyarinya 

(pelarut). Air dipertimbangkan sebagai pelarut  karena : 

1. Murah dan mudah diperoleh  

2. Stabil 

3. Tidak mudah menguap 

4. Tidak mudah terbakar 

5. Tidak beracun 

6. Alami 

Pada ekstraksi dengan cara perebusan sebelum pengolahan dilakukan 

pengecilan ukuran terlebih dahulu yaitu membagi-bagi suatu bahan padat 

menjadi bagian yang lebih kecil dengan gaya mekanis (Bernasconi et al, 1995 

dalam Setiyawan, 2011). Secara umum penyarian akan bertambah baik apabila 

permukaan simplisia yang bersentuhan semakin luas (Ansel, 1989). Sunanto 

(1995) dalam Setiyawan (2011), menyatakan bahwa pengecilan ukuran dapat 

dilakukan dengan cara pemecahan, penggilingan, penggerusan, penepungan 

dengan tujuan melukai jaringan permukaan.  

Secara umum, terdapat beberapa metode pengecilan ukuran yang 

dilakukan sebelum proses ekstraksi yaitu dengan cara dipotong, diparut, dan 

digeprek. Jahe merah diekstraksi dengan air dalam setiap jenis ekstraksi, yaitu 

dengan perbandingan rasio jahe merah dan air 1:10. Mentode ekstraksi ini 

disebut infundasi (Infuse). Infuse adalah sediaan cair yang dibuat dengan 

menyari simplisia dengan air pada suhu 90 0C selama 15 menit. Infudasi adalah 

proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif 

yang larut dalam air dan bahan-bahan nabati (Anonymous). Penyarian dengan 
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cara ini menghasikan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan 

kapang. Oleh sebab itu, sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan 

lebih dari 24 jam. Untuk itu, perlu penambahan bahan pengawet yang dapat 

mengatasi masalah tersebut, seperti penambahan Na-Benzoat. Cara ini sangat 

sederhana dan sering digunakan oleh perusahaan obat tradisional. Dengan 

beberapa modifikasi, cara ini sering digunakan untuk membuat ekstrak terutama 

pada pembuatan minuman sari buah. 

 Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan air dan temperatur serta waktu 

pemanasan yang berbeda. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya 

masyarakat secara umum akan mengkonsumsi minuman sari jahe setelah jahe 

diekstrak dalam air dengan temperatur tinggi yang didiamkan terlebih dahulu 

sekitar 5-10 menit. 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses ekstraksi antara lain adalah 

(Miranti, dkk 2011) :   

1. Suhu Ekstraksi 

2. Lama Waktu ekstraksi 

3. Bahan Pelarut yang di gunakan 

4. Kuantitas pelarut 

5. Metode ekstraksi 

6. pH 

7. Ukuran bahan (halus/kasar) 

Pemilihan jenis pelarut harus mempertimbangkan banyak faktor antara lain 

harganya murah dan mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi 

netral, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, tidak mempengaruhi zat 

berkhasiat. 

2.3 Bahan Tambahan Pangan Pendukung Pembuatan Minuman sari Jahe 

1. Air 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia 

dan fungsinya tidak pernah dapat digantikan oleh senyawa lain. Air juga 

merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air dapat 

mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Bahkan dalam 

bahan makanan yang kering sekalipun, seperti buah kering, tepung, serta biji-

bijian, terkandung air dalam jumlah tertentu. Semua bahan makanan 

mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik itu bahan makanan 

hewani maupun nabati. Air pada proses ini berfungsi sebagai pelarut. Kelarutan 
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air pada bahan pangan dapat mempengaruhi hasil ekstraksi bahan. Semakin 

besar kelarutan pelarut, maka akan semakin besar pula hasil ekstrak yang 

diperoleh. 

Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan kesegaran dan 

daya tahan bahan itu. Selain merupakan bagian dari suatu bahan makanan, air 

merupakan pencuci yang baik bagi bahan makanan tersebut atau alat-alat yang 

akan digunakan dalam pengolahannya. Sebagian besar dari perubahan-

perubahan bahan makanan terjadi dalam media air yang ditambahkan atau yang 

berasal dari bahan itu sendiri (Winarno, 1997). Dalam Buckle et al., (1987) 

disebutkan pengendalian mutu air sangatlah penting karena minuman pada 

hakekatnya adalah air maka rasa dan bau apapun yang kurang menyenangkan 

dalam air akan mempengaruhi rasa produk akhir. 

Menurut Yuwono dan Susanto (1998), secara umum persyaratan air 

untuk industri pangan adalah tidak berasa, tidak berwarna, tidak, berbau, 

mempunyai pH di kisaran netral serta memenuhi persyaratan bakteriologis, yaitu 

tidak mengganggu kesehatan dan tidak menyebabkan kebusukan bahan pangan 

yang diolah. Air berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan berbagai 

senyawa yang ada dalam bahan makanan. Untuk beberapa bahan berfungsi 

sebagai pelarut (Winarno, 1997). 

Menurut deMan (1999) pemanis dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pemanis 

nutrisi dan nonnutrisi. Pemanis nutrisi antara lain sukrosa, glukosa, fruktosa, gula 

invert, dan berbagai jenis polyol termasuk sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, 

xylitol, dan sirup gula hidrogenasi. Pemanis nonnutritisi diantaranya sakarin, 

siklamat, aspartam, acesulfame K, dan sukralosa. Menurut Fennema (1996) 

pemanis nonnutrisi dan rendah kalori meliputi kelompok senyawa kimia yang 

dapat menimbulkan rasa manis atau yang dapat meningkatkan persepsi rasa 

manis.  

2. Madu 

Madu merupakan bahan alami yang banyak mempunyai manfaat bagi 

kesehatan manusia, selain menjadi bahan makanan yang begizi, madu juga 

sudah sejak lamam digunakan sebagai bahan obat. Sebagian besar masyarakat 

memanfaatkan madu dengan cara mengkonsumsinya secara langsung dan 

sebagian menggunakannya sebagai bahan ramuan dalam berbagai produk 

oabat dan makanan karena rasa dan aromanya yang banyak disukai. Madu 

mempunyai karakteristik berupa cairan kental seperti sirup bewarna cokelat 
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kuning muda sampai cokelat merah yang dikumpulkan dalam indung madu oleh 

lebah Apis mellifera. Konstituen dari madu adalah campuran dekstrosa dan 

fruktosa dengan jumlah yang sama dan dikenal sebagai gula invert 50-90% dari 

gula yang tidak terinversi dan air. Madu biasa dipalsukan dengan gula invert 

buatan, sukrosa, dan glukosa cair perdagangan. Madu dapat pula dipalsukan 

dengan cara pemberian suatu asupan kepada lebah berupa larutan gula sukrosa 

yang bukan berasal dari nektar (Gunawan, 2004).  

Rasa manis madu alami sesungguhnya memang melebihi manisnya gula 

karena kadar atau tingkat kemanisannya itu sedikitnya bias mencapai 1 ½ kali 

dari rasa gula putih/pasir. Namun, walaupun begitu rasa manis madu alami 

disebut tidak memiliki efek-efek buruk seperti halnya yang terkandung didalam 

gula putih, karena kandungan senyawa utamanya seperti yang telah disebutkan, 

adalah karbohidrat (79,8%), dan air (17%). 

Menurut hasil pengkajian dari para ahli, lebih dari 180 macam senyawa atau 

unsur dan zat nutrisi yang ada, terkandung di dalam madu alami. Dan jenis gula 

atau karbohidrat yang terdapat di dalam madu alami yakni fruktosa, yang 

memiliki kadar yang tertinggi, yaitu sedikitnya bias mencapai 38,5 gram per 100 

gram madu alami. Sementara untuk kadar glukosa, maltosa, dan sukrosanya 

rendah. Fruktosa atau yang sering disebut Levulosa merupakan gula murni atau 

alami yang berasal dari saripati buah-buahan. Sedangkan sukrosa merupakan 

gula hasil olahan manusia yang bahan bakunya berasal dari batang pohon tebu. 

Oleh karena itu, sehingga dikenal sebagai sumber energi yang akan cepat pula 

tercena dan diserap serta bermanfaat sekali untuk memulihkan kelelahan setelah 

melakukan berbagai aktivitas berat lainnya. Madu alami juga banyak 

mengandung enzim, yaitu molekul protein yang sangat komplek yang dihasilkan 

oleh sel hidup dan berfungsi sebagai katalisator, yakni : zat pengubah kecepatan 

reaksi dalam proses kimia yang terjadi di dalam tubuh setiap makhluk hidup. 

(Purbajaya, J.R.2007). 

Pemanis memiliki peranan yang besar pada penampakan dan cita rasa sari 

buah yang dihasilkan. Selain itu, pemanis juga bertindak sebagai pengikat 

komponen flavor. Pemanis yang paling umum digunakan dalam pembuatan sari 

buah di tingkat rumah tangga ialah sukrosa, yang dalam kehidupan sehari-hari 

dikenal sebagai gula pasir. Rasa manis sukrosa bersifat murni, karena tidak ada 

after taste, yaitu cita rasa kedua yang timbul setelah cita rasa pertama. Sukrosa, 

umum digunakan sebagai standar tingkat kemanisan bagi bahan pemanis 
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lainnya. Adapun konsentrasasi gula yang ditambahkan pada pembuatan sari 

buah berkisar antara 11% - 15% (Fachruddin,  2002). 

Lebah madu menghasilkan madu yang dibuat dari nektar sewaktu musim 

tumbuhan berbunga. Sewaktu nektar dikumpulkan oleh pekerja dari bunga, 

bahan tersebut masih mengandung air tinggi (80%) dan juga sukrosa tinggi. 

Setelah lebah mengubah nectar menjadi madu, kandungan air jadi rendah dan 

sukrosa diubah menjadi fruktosa dan glukosa. (Sihombing, 1997). 

Madu tersusun atas beberapa molekul gula seperti glukosa dan fruktosa serta 

sejumlah mineral seperti Magnesium, Kalium, Potasium, Sodium, Klorin, Sulfur, 

Besi, dan Fosfat. Madu juga mengandung vitamin B1, B2, C, B6 dan B3 yang 

komposisinya berubah-ubah sesuai dengan kualitas madu bunga dan serbuk sari 

yang dikonsumsi lebah. Disamping itu, didalam madu terdapat pula tembaga, 

yodium dan seng dalam jumlah yang kecil, juga beberapa jenis hormon. 

(Sarwono, 2001). 

Tabel 2.3 Komposisi Madu 

Komposisi Jumlah 

Kalori 328 kal 

Kadar air 17.2 g 

Protein 0.5 g 

Karbohidrat 82.4 g 

Abu 0.2 g 

Magnesium 1.2 – 3.5 mg 

Besi 0.06 – 1.5 mg 

Thiamin 0.1 mg 

Niasin 0.20 g 

Lemak 0.1 g 

pH 3.9 - 5.5 

Asam 43.1 mg 

Sumber : Chong Hui Pin (2010) 

2.2. Faktor – Faktor Penentu Kualitas Madu 

2.2.1 Glukosa 

Gula utama dari nektar adalah sukrosa, selama proses gula akan 

dihancurkan oleh enzim invertase. Selama proses pematangan, gula nektar akan 

dipecah oleh aktifitas enzim invertase menjadi bentuk gula sederhana yaitu 
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glukosa dan fruktosa. Secara simultan dengan hancurnya sukrosa, gula baru 

terbentuk (fruktosa dan glukosa), jenis gula ini tidak terdapat pada nektar. 

(Sumoprastowo,1993). 

2.2. 2 Kadar Air 

Banyaknya air dalam madu menentukan keawetan madu. Madu yang 

mempunyai kadar air yang tinggi akan mudah berfermentasi. Fermentasi terjadi 

karena jamur yang terdapat dalam madu. Jamur ini tumbuh aktif jika kadar air 

dalam madu tinggi. Kandungan air dalam madu dapat diukur dengan suatu alat 

yang dinamakan hydrometer yang dilengkapi dengan termometer. Selain itu 

pengukuran air juga dapat menggunakan alat yang dinamakan refractometer. 

Misalnya kadar air 17,4 % refracto indeksnya sebesar 1,493 pada 20 oC. 

2.2. 3. Keasaman 

Dalam kandungan madu terdapat sejumlah asam organik yang 

memainkan peranan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jenis-jenis asam 

tersebut adalah asam format, asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam 

butirat, asam oksalat, dan asam suksinat. (Al Jamili.S.,2004). 

2.2. 4. Warna, Aroma dan Rasa 

Warna madu tergantung dari jenis tanaman asal dan sifat tanah, tetapi 

tingkatan pemanasan juga mempengaruhi warna. Pemanasan madu yang lama 

akan mempertua warna. Aroma madu ada hubungannya dengan warnanya. 

Makin gelap warnanya, aromanya makin keras atau tajam. Tetapi aroma mudah 

menguap. Oleh karena itu madu harus dirawat dan ditutup rapat. Pemanasan 

menghilangkan sebagian dari aroma sedang aroma telah mulai berkurang 

sepanjang proses ekstraksi. Paling baik madu jangan dipanasi agar tidak banyak 

kehilangan aromanya (Sumoprastowo, 1993) Warna dan rasa adalah yang paling 

penting dalam pemasaran madu dan dapat rusak selama pengolahan. 

Pemanasan madu harus tepat agar jangan merusak madu. Madu yang 

berlebihan dipanasi warnanya makin gelap dan rasanya zaperti zat terbakar. 

Pemanasan yang berlebihan juga dapat menghilangkan aroma (Sihombing, 

D.T.H.1997). 

2.2.5. Enzim Dalam Madu 

Dua enzim yang mencolok dalam madu yakni enzim diastase dan 

invertase. Konsep enzim yang lama menggolongkan enzim amylase menjadi dua 

kelompok yakni α-amilase (amiloklastik atau amilitik) yang memotong rantai pati 
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secara acak menjadi dekstrin dan menghasilkan hanya sedikit gula tereduksi. 

Kelompok kedua, β- amilase (sakharogenik) yang memutuskan gula tereduksi 

maltosa dari ujung rantai pati. Derajat keasaman (pH) optimum bagi α-amilase 

berkisar antara 5,0 pada suhu 22-300C sampai 5,3 pada suhu 45-500C, sedang 

untuk β-amilase adalah 5,3. Laporan terbanyak akan pH optimum bagi diastase 

madu adalah 5,3. Pemanasan maupun penyimpanan madu yang terlalu lama 

mengakibatkan inaktivasi enzim madu dan data kinetik enzim madu telah 

diketahui sehingga waktu paruh hidupnya (half-life) dapat diketahui. 

Kualitas madu ditentukan oleh beberapa hal diantaranya waktu 

pemanenan madu, kadar air, warna madu, rasa dan aroma madu. Waktu 

pemanenan madu harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika madu telah 

matang dan sel-sel madu mulai ditutup oleh lebah. Selain itu, kadar air yang 

terkandung dalam madu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas madu. Madu 

yang baik adalah madu yang mengandung kadar air sekitar 17-21 persen 

(Sihombing, 1997). Warna merupakan salah satu kriteria dari mutu madu. 

Biasanya warna madu cenderung akan mengikuti tanaman penghasil nektarnya, 

misalnya madu yang berasal dari tanaman lobak akan berwarna putih seperti air, 

madu yang berasal dari tanaman akasia dan apel akan berwarna kuning terang, 

sedangkan madu yang berasal dari tanaman lime akan berwarna hijau terang. 

Selain itu, untuk madu yang telah disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama 

maka akan cenderung mengalami perubahan warna menjadi lebih tua 

(Jarvis,2007).  

Untuk cita rasa madu ditentukan oleh zat yang terdapat dalam madu 

diantaranya glukosa, alkaloid, gula, asam glukonat dan prolin. Rasa dan aroma 

madu yang paling enak adalah ketika madu baru dipanen dari sarangnya. 

Sesudah itu, senyawa-senyawa yang terdapat dalam madu sedikit demi sedikit 

akan menguap. Hal ini disebabkan senyawa yang terdapat dalam madu bersifat 

volatil (mudah menguap). Karena itu, untuk menjaga kualitas madu cara 

memanen dan menyimpan madu perlu diperhatikan (Suranto, 2004). 

Di Indonesia, untuk kualitas madu sudah ditentukan berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-3545-1994 seperti yang tercantum pada 

Tabel 2.2. Dimana standar tersebut merupakan kriteria dari mutu madu yang 

telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan merupakan hasil 

revisi dari SNI tentang syarat mutu madu tahun 1992. 
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Tabel 2.4 Syarat Mutu Madu 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1 Aktivitas Enzim Diastase DN Min. 3 

2 Hidroksimetil Furfural mg/kg Maks. 40 

3 Air % Maks. 22 

4 Gula Reduksi %, b/b Min. 60 

5 Sukrosa %, b/b Maks. 10 

6 Keasaman ml NaOH Maks. 40 

7 Padatan yang tidak larut dalam 

air 

%, b/b Maks. 0,5 

8 Abu %, b/b Maks. 0,5 

Sumber : SNI (2004) 

 Di harapkan dengan adanya penambahan madu sebagai pemanis 

terhadap ekstrak jahe ini dapat memberikan khasiat sinergis minuman ekstrak 

jahe madu yang baik untuk kesehatan. 

3. Natrium Benzoat 

Fungsi utama dari penggunaan bahan pengawet adalah untuk mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan sehingga masa simpan 

makanan atau minuman dapat diperpanjang. Menurut Anonymous (2013) Bila 

cairan penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat 

ditambahkan bahan pengawet, yang diberikan pada awal penyarian. 

Penggunaan bahan pengawet kimia mempunyai beberapa keuntungan, antara 

lain yaitu makanan atau minuman dapat tetap awet meskipun disimpan pada 

suhu kamar. Pengawetan dengan cara ini lebih ekonomis bila dibandingkan 

dengan pemanasan dan pendinginan (Fachruddin,  2002). 

Bahan pengawet umum yang paling umum digunakan ialah natrium 

benzoat. Natrium benzoat memiliki bentuk kristal putih, berasa manis dan 

kadang-kadang sepet. Garam natrium benzoat lebih mudah larut dalam air 

daripada asam benzoat. Dalam pembuatan minuman, natrium benzoat 

digunakan dengan dosis antara 0,05% - 0,1%. Penggunaan natrium benzoat 

pada kadar tersebut relatif tidak mempengaruhi rasa dan aroma (Fachruddin,  

2002). 


