
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman kelapa memiliki banyak manfaat mulai dari ujung daun sampai 

ujung akarnya dapat dimanfaatkan. Menurut data Bidang Proteksi Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, provinsi Jawa 

Timur merupakan provinsi yang memiliki areal kelapa terluas di Indonesia yaitu 

sebsesar 241,588.95 (ha). Salah satu daerah yang  memiliki area kelapa terluas 

yaitu di Blitar. Menurut data Badan Pusat Statisik 2013 luas area tanaman kelapa di 

Blitar mencapai 17.797,18 ha dengan  4909 unit industri pengolahan nira kelapa.  

Banyaknya industri pegolahan nira menunjukkan bahwa daerah Blitar 

memiliki ketersedian nira yang cukup banyak, sehingga hal ini merupakan peluang 

besar bagi masyarakat untuk terus menginovasikan produk berbasis nira kelapa 

lebih optimal sehingga semakin banyak produk hasil olahan dari nira kelapa, 

misalnya saja dengan pemanfaatan nira sebagai hasil samping kelapa. 

Nira kelapa adalah cairan bening yang keluar dari bunga kelapa yang 

pucuknya belum membuka (Sarjono, 1991). Didalam nira mengandung sejumlah 

gula, lemak, dan protein yang merupakan media terbaik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme dari lingkungan sekitarnya (Sunatyo dan Martoyo, 2002) sehingga 

nira mudah sekali mengalami kerusakaan jika proses pengolahannya terlambat. Nira 

yang telah rusak atau terfermentasi apabila dioalah akan menghasilkan tekstur gula 

kelapa yang sulit untuk dicetak (Samarajeewa dan Wijaratnie, 1999) sehingga hal 

tersebut dapat memberikan kerugian bagi pengrajin gula kelapa. 

Permasalahan yang biasanya dialami oleh petani nira kelapa dalam proses 

pembuatan gula kelapa yaitu biasanya petani menunda pemasakan nira kelapa 

kemudian mengumpulkan nira pada penderasan dipagi hari dan mencampurnya 

dengan nira penderesan disore hari baru kemudian diproses menjadi gula kelapa. 

Adanya penundaan pengolahan secara tidak langsung dari petani membuat nira 

menjadi rusak dan sulit untuk diolah menjadi gula kelapa. Selain itu hal tersebut 

membuat nilai rendemen dari gula kelapa akan menurun yang dapat merugikan 

petani nira kelapa. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan nira kelapa yang tidak 



dapat diolah menjadi gula kelapa adalah nira kelapa yang mengalami proses 

fermentasi selama delapan jam setelah penderesan. Pembuatan sirup nira kelapa 

merupakan alternatif/usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian 

pengrajin gula kelapa apabila nira telah mengalami proses fermentasi.  

Penggunaan nira kelapa yang telah terfermentasi selama delapan jam 

merupakan alternatif yang dapat dilakukan pengrajin gula kelapa dalam pembuatan 

sirup gula kelapa sehingga dapat memanfaatkan bahan baku nira yang tidak dapat 

diolah menjadi gula kelapa. Kandungan gula reduksi yang masih tinggi menjadi nilai 

lebih untuk produk yang akan diolah dan adanya rasa masam alami yang dihasilkan 

dari proses fermentasi juga menjadi nilai lebih karena tidak perlu memberikan bahan 

tambahan pangan atau essence pada sirup. Selain itu penambahan cita rasa dari 

bahan baku jahe juga dapat menambah nilai jual dari produk tersebut karena 

kandungan dari jahe yang baik untuk kesehatan salah satunya oleoresin yang dapat 

memberikan rasa pedas dan aroma khas yang berkisar antara 4-7% dan sangat 

berpotensi sebagai antioksidan (Balachandran et al. 2006). 

Sirup yang beredar dipasaran biasanya terbuat dari campuran larutan gula 

pekat dengan penambahan perasa dari buah-buahan yang digunakan sebagai 

bahan minuman dengan atau tanpa penambahan asam, aroma dan zat warna. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pembuatan sirup 

dengan penggunaan bahan baku atau penambahan rasa dari buah-buahan. 

Sedangkan penelitian mengenai sirup yang berbahan baku nira terfermentasi belum 

dilakukan. Penggunaan nira yang telah terfermentasi bertujuan untuk pemanfaatan 

nira yang tidak dapat diolah menjadi gula kelapa menjadi sirup dengan 

menambahkan sari jahe sebagai perasa sehingga dapat dijadikan sebagai minuman 

herbal. Penambahan perasa dengan konsentrasi yang berbeda akan mempengaruhi 

rasa dari sirup yang dihasilkan. Dari uraian tersebut maka peneliti ingin meneliti 

mengenai karakteristik sirup jahe nira kelapa terfermentasi delapan jam dengan 

kajian jenis dan konsentrasi sari jahe. 

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah nira terferementasi delapan jam dapat diolah menjadi sirup jahe 

nira kelapa dengan karakteristik sifat fisik, kimia dan organoleptik yang 

baik? 

 Bagaimana pengaruh penggunaan vaietas jahe yang berbeda serta 

penambahan konsentrasi sari jahe yang berbeda terhadap sifat fisik, 

kimia dan organileptik sirup jahe nira kelapa? 

 Apakah varietas jahe dan konsentrasi sari jahe yang digunakan untuk 

mendapatkan karakteristik fisiko-kimia sirup jahe nira kelapa terbaik 

diantara kombinasi perlakuan yang ada? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengetahui apakah penggunaan nira terfermentasi delapan jam dapat 

diolah menjadi sirup jahe nira kelapa dengan karakteristik sifat fisik, kimia 

dan organoleptik yang baik 

 Mengetahui pengaruh penggunaan varietas jahe dan konsentrasi sari 

jahe terhadap sifat fisik, kimia dan organileptik sirup jahe nira kelapa 

 Mengetahui varietas jahe dan konsentrasi sari jahe yang terbaik dalam 

pembuatan sirup jahe nira kelapa 

 

1.4 Manfaat 

Memberikan informasi mengenai pemanfaatan nira yang terfermentasi 

selama delapan jam dan penggunaan jenis jahe serta konsentrasi pemberian sari 

jahe yang tepat agar menghasilkan sifat fisik, kimia dan organoleptik sirup jahe nira 

kelapa yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 

1.5 Hipotesis  

Diduga penggunaan nira terfermentasi selama delapan jam dan jenis jahe 

dengan penambahan konsentrasi sari jahe tertentu dapat mempengaruhi 

karakteristik sifat fisik, kimia dan organoleptik dari sirup jahe nira kelapa.  

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Nira Kelapa  

Nira kelapa adalah cairan bening yang keluar dari bunga kelapa yang 

pucuknya belum membuka atau pohon penghasil nira lain seperti aren, siwalan, dan 

lontar yang disadap, cairan ini merupakan bahan baku untuk pembuatan gula. Nira 

sering juga dibuat “legen“ kata ini sebenarnya istilah bahasa jawa berasal dari kata 

legi artinya manis. Dalam keadaan segar nira mempunyai rasa manis berbau harum 

dan tidak berwarna (Sarjono, 1991). Nira mengandung sejumlah gula tertentu, 

lemak, dan protein yang merupakan media terbaik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme dari lingkungan sekitarnya (Sunatyo dan Martoyo, 2002). Kotoran 

atau benda selain gula yang terdapat dalam nira pada saat penyadapan nira dapat 

menurunkan kualitasnya, sehingga kotoran tersebut harus dihilangkan pada saat 

proses pengolahan (Purnomo, 1997).  

Nira merupakan cairan manis yang terdapat dalam bunga tanaman aren, 

kelapa dan lontar yang pucuknya belum membuka yang diperoleh dengancara 

penyadapan. Pada umumnya masyarakat memanfaatkan nira dari arenatau kelapa 

untuk pembuatan gula merah atau gula jawa dan gula semut, selain itu dapat 

digunakan sebagai minuman segar baik langsung dari nira maupun nira yang diolah 

menjadi sirup. Nira aren dan nira kelapa memiliki beberapa perbedaan dari segi 

warna, aroma, dan rasa. Nira aren terasa lebih manis, lebih jernih dan lebih segar 

dari pada nira kelapa, tetapi jumlah padatan terlarut nira kelapa lebih tinggi dari pada 

nira aren (Dyanti, 2002). 

Komposisi nira dari suatu jenis tanaman dipengaruhi beberapa faktor yaitu 

antara lain varietas tanaman, umur tanaman, kesehatan tanaman, keadaan tanah, 

iklim, pemupukan, dan pengairan. Demikian pula setiap jenis tanaman mempunyai 

komposisi nira yang berlainan dan umumnya terdiri dari air, sukrosa, gula reduksi, 

bahan organik lain, dan bahan anorganik. Air dalam nira merupakan bagian yang 

terbesar yaitu antara 75 – 90 %. Sukrosa merupakan bagian zat padat yang terbesar 

berkisar antara 12,30 – 17,40 %. Gula reduksi antara 0,50 – 1,00 % dan sisanya 

merupakan senyawa organik serta anorganik. Gula reduksi dapat terdiri dari 



heksosa, glukosa, dan fruktosa, serta mannosa dalam jumlah yang rendah sekali. 

Bahan organik terdiri dari karbohidrat (tidak termasuk gula), protein, asam organik, 

asam amino, zat warna, dan lemak. Bahan anorganik terdiri dari garam, mineral 

(Anonymous, 2001a). 

Nira kelapa berpotensi sebagai bahan baku untuk pembuatan gula kelap. 

Nira yang digunakan untuk gula harus memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi nira 

mudah sekali mengalami kontaminasi akibat lingkungannya. Nira merupakan media 

yang baik bagi pertumbuhan mikroba, selain itu nira tidak dapat disimpan terlalu 

lama karena lebih dari satu jam setelah penderesan nira akan berubah menjadi 

asam terutama bila dibiarkan diudara terbuka, (Suwardjono, 2001). Nira yang kurang 

baik mudah menjadi basi, aroma dan rasanya kecut, dan akan memproduksi gula 

kelapa yang mudah lengket. Sedangkan nira kelapa yang berkualitas baik dan masih 

segar memiliki rasa manis, berbau harum, tidak berwarna (bening), derajat 

keasaman (pH) berkisar 6-7, dan konten gula reduksinya relatif rendah (Soetanto, 

1998). 

2.1.1 Parameter Nira Segar 

Nira aren dan nira kelapa memiliki beberapa perbedaan dari segi warna, 

aroma, rasa maupun penilaian kotorannya. Nira aren terasa lebih manis, lebih jernih 

dan lebih segar dari nira kelapa, namun jumlah padatan terlarut nira kelapa lebih 

tinggi dari nira aren. (Dyanti, 2002). Nira segar mempunyai komposisi zat gizi tertera 

pada Tabel 2.1 

 

 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Nira Kelapa 

No Komposisi Bahan Kadar Kandungan (g/100 ml) 

1 Padatan 15,20 – 19,70 
2 Sakarosa 12,30 – 17,40 
3 Abu 0,11 – 0,41 
4 Protein 0,23 – 0,32 
5 Vitamin 16,00 – 30,00 

6 Berat Jenis pada 290C 1,058 – 1,077 

  Sumber : Thampan (1981 dalam Soetanto 1998) 



2.1.2 Perubahan yang Terjadi Selama Proses Penyadapan Nira 

Nira kelapa yang dibiarkan beberapa waktu tanpa adanya usaha pengawetan 

yang baik akan berubah susunan kimianya yang dikarenakan kontaminasi yeast 

atau bakteri, terutama jika kelembaban udara cukup tinggi dan keadaan alat yang 

digunakan kurang bersih (Mochtar, 1998).  

Nira kelapa yang telah mengalami proses fermentasi akan memberikan bau, 

rasa masam. Apabila nira tersebut diolah menjadi gula, maka gula yang dihasilkan 

tidak dapat mengeras atau mengkristal dan mudah menyerap air sehingga tidak 

tahan lama (Samarajeewa dan Wijaratnie, 1999). 

Perubahan yang dapat terjadi pada nira ketika penyadapan adalah reaksi 

inverse gula dan perubahan pH (Winarno, 1997). 

a. Inverse 

Sukrosa merupakan salah satu sumber karbon bagi mikroorganisme. 

Sukrosa mudah mengalami hidrolisa menjadi D-glukosa dan D-fruktosa. Hidrolisa 

biasa disebut proses inverse dan akan diikuti oleh perubahan rotasi optik dari kanan 

ke kiri apabila tercapai campuran dalam jumlah yang sama antara glukosa dan 

fruktosa maka campuran tersebut disebut gula invert. Inversi sukrosa terjadi dalam 

suasana asam. Gula invert tidak dapat berbentuk kristal karena kelarutan glukosa 

dan fruktosa sangat besar (Winarno,1997). Reaksi perubahan sukrosa menjadi 

fruktosa dan glukosa dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Reaksi Inversi atau Hidrolisis Sukrosa (Winarno, 2004) 



b. Perubahan pH 

Nira kelapa akan mengalami proses fermentasi setelah penyadapan mulai 1-

2 jam berikutnya, kadar alkohol mulai meningkat hingga ± 4%. Jika dibiarkan terus 

hingga lebih dari satu hari, nira kelapa berubah menjadi cuka. Mikroorganisme yang 

berperan sebagian besar adalah Saccharomyces cereviceae, Schizosaccharomyces 

pombe, Lactobacillus plantarum, dan Leuconostoc meisenteroides. Sumber 

mikroorganisme tersebut berasal dari tanah, tanaman kelapa dan alat penyadap. 

Selama 24 jam, pH nira kelapa turun dari 7,4 menjadi 5,5-6,8 dan kadar alkoholnya 

berkisar 1,5-2,1 %. Jika dibiarkan terus sampai 72 jam kadar alkohol akan 

meningkat dari 4,5% menjadi 5,2% dan pH mencapai 4,0. Asam-asam organik yang 

terdapat dalam nira kelapa setelah terfermentasi adalah asam laktat, asam asetat 

dan asam tartarat (Anonymous, 2001b). 

 Nira kelapa mengandung ragi liar yang amat aktif sehingga mudah 

terfermentasi. Apabila nira terlambat diolah, biasanya warna nira akan berubah 

menjadi keruh kekuning-kuningan, rasanya masam dan baunya menyengat. Hal 

tersebut dikarenakan adanya pemecahan sukrosa menjadi gula reduksi, dengan 

berkurangnya sukrosa maka gula yang dihasilkan akan bersifat higroskopis dan 

mudah meleleh (Santoso, 1995).  

c. Kerusakan Mikrobiologis 

Kerusakan nira yang lain yaitu kerusakan secara mikrobiologis. Kerusakan 

pada nira kelapa disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme melalui proses 

fermentasi. Beberapa jenis mikroba juga dapat memproduksi invertase seperti 

Cladosporium cladosporiodes dan khamir methylotropik (Hansenulapolymorpha dan 

Pichia pastoris sehingga kontaminasinya dapat meningkatkan konsentrasi invertase 

dalam nira kelapa. Kerusakan nira akibat aktivitas mikroorganisme ditandai dengan 

rasa masam pada nira, berbuih putih, dan berlendir. Menurut Legas et al., (2000), 

adanya glikoprotein juga menjadi indikasi kontaminasi mikroba dalam nira kelapa. 

Nira yang telah terfermentasi akan bersifat asam dan menyebabkan peningkatan 

gula reduksi. Tahapan reaksi fermentasi dapat dilihat pada Gambar 2.2. 



 

Gambar 2.2 Tahapan Reaksi Fermentasi (Goutara dan Wijandi, 1985) 

 

Pada reaksi pertama sukrosa terhidrolisi dengan adanya katalis invertase 

menjadi glukosa dan fruktosa. Hasil proses reaksi ini disebut gula invert atau gula 

reduksi. Enzim invertase termasuk kelompok enzim hidrolase yaitu enzim yang 

mengkatalisa reaksi hidrolisa suatu substrat atau pemecahan suatu substrat dengan 

pertolongan molekul air. Menurut Kuswurj (2009), pada umumnya proses inversi 

sukrosa ini dipengaruhi oleh sifat asam dari substrat, suhu lingkungan, kebersihan 

lingkungan dan keberadaan enzim invertase. Pada reaksi kedua komponen glukosa 

dan fruktosa yang terbentuk dikonsumsi oleh mikroorganisme dan diubah menjadi 

etil alkohol dan terbentuk gas CO2 yang diindikasikan dengan terbentuknya buih 

pada nira. Selanjutnya kerusakan nira diakhiri dengan terbentuknya asam asetat dari 

proses oksidasi etanol oleh bakteri Acetobacter aceti. Terbentuknya asam asetat 

menyebabkan reaksi hidrolisis sukrosa terjadi lagi dan nira menjadi asam. Menurut 

Goutara dan Wijandi (1985), proses degradasi sukrosa diikuti dengan pembentukan 

warna coklat tua. Semakin tinggi jumlah dekomposisi sukrosa semakin nyata 

warnanya.  

 

2.2 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 (Agromedia, 

2007). Dalam taksonomi tumbuhan, jahe diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Musales 

Family  : Zingiberaceae 

Genus  : Zingiber 

Spesies : officinale 

 Rhizoma 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 rizoma jahe (Setyaningrum dan Saparinto, 2013). Jahe dapat dibedakan 

jenisnya dari aroma, warna, bentuk dan besarnya rimpang. Atas dasar hal tersebut, 

maka dikenal 3 (tiga) klon jahe yaitu jahe gajah, jahe kecil dan jahe merah. 

 

 2.2.1 Kandungan Kimia Jahe 

Ketiga jenis jahe memiliki beberapa kandungan kimia yang berbeda. 

Beberapa kandungan kimia pada ketiga jenis jahe dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Karakteristik Tiga Jenis Jahe 

Karakteristik (bb) 
Jenis Jahe 

Jahe Besar Jahe Kecil Jahe Merah 

Minyak atsiri (%) 1,62-2,5 3,05-3,48 3,90 

Pati (%) 44,25 41,48 52,90 

Sumber Hernani (2001) 

Selain kandungan-kandungan tersebut, rimpang jahe juga mengandung 

senyawa fenolik. Beberapa komponen bioaktif dalam ekstrak jahe antara lain (6)-

gingerol, (6)-shogaol, diarilheptanoid dan curcumin. Rimpang jahe juga mempunyai 

aktivitas antioksidan yang melebihi tokoferol (Kikuzaki dan Nakatani, 1993). 

Kandungan lain yang terdapat pada jahe antara lain minyak atsiri yang terdiri 

dari senyawa-senyawa seskuiterpen, zingiberen, zingeron, oleoresin, kamfena, 



limonen, borneol, sineol, sitral, zingiberal, dan felandren. Minyak atsiri umumnya 

berwarna kuning, sedikit kental, dan merupakan senyawa yang memberikan aroma 

yang khas pada jahe (Soepardie, 2001). Komponen kimia jahe lainnya dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Komposisi Kimia Jahe 

Komponen 
Jumlah 

Jahe Segar Jahe Kering 

Energy (KJ) 184,0 1424,0 
Protein (g) 1,5 9,1 
Lemak (g) 1,0 6,0 
Karbohidrat (g) 10,1 70,8 
Kalsium (mg) 21 116 
Phospat (mg) 39 148 
Besi (mg) 4,3 12 
Vitamin A (SI) 30 147 
Thiamin (mg) 0,02 - 
Niasin (mg) 0,8 5 
Vitamin C (mg) 4 - 
Serat kasar (g) 7,53 5,9 
Total abu (g) 3,70 4,8 
Magnesium (mg) - 184 
Natrium (mg) 6,0 32 
Kalium (mg) 57,0 1342 
Seng (mg) - 5 

Sumber : Koswara (1995) 
 

Jahe merah memiliki rasa pedas yang lebih tinggi, hal itu disebabkan karena 

kandungan oleoresin pada jahe merah lebih tinggi dibanding jahe gajah dan jahe 

emprit. Kandungan oleoresin setiap jenis jahe berbeda-beda. Oleoresin jahe bisa 

mencapai sekitar 3%, tergantung jenis jahe. Beberapa senyawa, termasuk gingerol, 

shogaol dan zingeron memberikan aktivitas farmakologi dan fisiologis seperti efek 

antioksidan, antiinflammasi, analgesik, antikarsinogenik dan kardiotonik (Surh et al., 

1999; Masuda et al., 1995). Senyawa zingerone yang memberikan karakter sangat 

tajam dari rimpang jahe, sangat efektif terhadap Escheria coli penyebab diare, 

terutama pada anak-anak (Grontved et al., 1986). Singh et al., (2009) meneliti 

pengaruh pemberian jahe sebagai antiglikemik, menurunkan lemak darah dan 

sebagai agen antioksidan untuk diabetes tipe 2. 

 



Dalam jahe terdapat dua jenis komponen minyak yaitu : 

1. Komponen minyak menguap (volatile), aroma yang ada pada jahe tergolong 

sebagai komponen yang mudah menguap. Komponen yang terkandung didalamnya 

antaralain zingiberene (20-30%), ar-curcumene (6-9%),                      

2. Komponen minyak yang tidak dapat menguap (nonvolatile) terdiri dari oleoresin. 

Didalam oleoresin terdapat senyawa gingero, dan shogaol. Ketika gingerol 

mengalami pemanasan maka akan berubah menjadi shogaol yang memiliki rasa 

lebih pedas. Kecepatan degradasi gingerol menjadi shogaol dipengaruhi oleh pH 

dan suhu. 

 

 

2.3 Jahe Gajah (Z. officinale Sp)  

 Merupakan jahe yang bentuknya besar gemuk dan rasanya tidak terlalu 

pedas. Daging rimpang berwarna kuning hingga putih. Rimpangnya lebih besar dan 

gemuk ruas rimpangnya lebih menggembung dari kedua varietas lainnya, serta 

memiliki serat sedikit dan lembut. Jahe ini mengandung minyak atsiri 2,5% (Hernani, 

2001). Penggunaan untuk rempah-rempah, minuman dan makanan. Jenis jahe 

gajah dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Jahe Gajah (Diperta Prov. Jabar, 2009) 

 

 

2.4  Jahe Emprit (Z. officinale var. Amarum) ; 

Rimpang jahe emprit ( jahe kecil)  lebih besar dari pada jahe merah, akan 

tetapi lebih kecil dari pada jahe besar. Bentuk agak pipih, berwarna putih, seratnya 

lembut dan aromanya tidak tajam. Jahe ini mengandung minyak atsiri sebesar 1,5-



3,5% dari berat keringnya (Hernani,2001). Jahe ini memiliki rasa pedas yang tinggi 

dikarenakan kandungan fenolnya yang cukup tinggi dibandingkan jahe lainnya yaitu 

sebesar 6,9%. Jahe emprit biasanya digunakan sebagai bahan baku minuman, 

rempah-rempah dan penyedap makanan. Jenis jahe emprit dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4  Jahe Emprit (Diperta Prov. Jabar, 2009) 

 

 

2.5  Jahe Merah 

Jahe merah memiliki rimpang berwarna merah dan lebih kecil dari pada jahe 

emprit. Jahe merah memiliki kandungan minyak atsiri yang tidak berbeda jauh 

dengan jahe emprit, sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan. Jahe memrah 

memiliki kandungan minyak atsiri sebesar 3,9% dari berat keringnya. Kandungan 

gingerol jahe merah lebih tinggi dibanding jahe lainnya (Hernani,2001). Karakteristik 

bau dan aroma jahe berasal dari campuran senyawa zingeron, shogaol serta minyak 

atsiri dengan kisaran 1-3% dalam jahe segar. Sedangkan kepedasan dari jahe 

akibat adanya turunan senyawa non-volatil fenil propanoid seperti gingerol dan 

shogaol. Zingeron mempunyai kepedasan lebih rendah dan memberikan rasa manis 

(Rehmen et al. 2011). 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 (Evans, 2002). Jenis jahe merah 

dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 



 

Gambar 2.5 Jahe Merah (Diperta Prov. Jabar, 2009) 

 

 

2.6 Sirup  

Sirup merupakan minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, 

hal ini karena kemudahan dalam menyajikannya. Sirup merupakan larutan gula 

pekat yang digunakan sebagai bahan minuman dengan atau tanpa ditambahkannya 

asam juga aroma dan zat warna (Hadiwijaya, 2002). Menurut (Suryati dan 

Wuri,2003) pada dasrnya sirup merupakan olahan yang terbuat dari larutan gula 

kental, untuk menambaah rasa dan aroma sering disertai penambahan rasa, asam 

sitrat, pewarna dan asam laktat. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI, 

1994) sirup didefinisikan sebagai larutan gula pekat tanpa penambahan bahan 

tambahan makanan yang tidak diijinkan. 

Sirup tergolong jenis minuman ringan berupa cairan kental yang terbuat dari 

larutan gula.  Untuk menambah cita rasa biasanya ditambahkan perasa, zat perasa, 

serta berbagai zat lain yang menarik selera ( Haryoto, 1998). Menurut (Cruess, 

1979) sirup merupakan produk yang berasal dari sari buah yang kemudian ditambah 

gula, air, asam dan bahan pengawet. 

Selain sebagai produk minuman yang langsung dapat dikonsumsi, sirup juga 

dapat digunakan dalam makanan, minuman, industri permen dan juga sebagai 

pemanis,  bahan pengawet alami yang dapat menurunkan aktivitas air (aw) (Bakri 

dkk, 2002). Berdasarkan kepekatan gula, minuman ringan dibagi menjadi dua yaitu 

minuman siap minum (limun) dan minuman yang masih memerlukan pengenceran 



(sirup). Sirup biasanya diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:4 (Hidayat, 

dkk., 2006). Syarat mutu sirup berdasarkan SNI dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Syarat Mutu Sirup Glukosa 

 Kriteria Uji Persyaratan 

 Keadaan : aroma dan rasa Normal 

 Air (%b/b) Maks. 20 

 Bahan tambahan makanan:  

 
 

Pemanis buatan (%) Tidak boleh ada 

 Gula pereduksi dihitung sebagai 
D-glukosa (%b/b) 

Min. 30 

   

 Cemaran logam:  
 

 Timbal (mg/kg) Maks. 1,0 

 Tembaga (mg/kg) Maks. 10 

 Seng (mg/kg) Maks. 25 

 Arsen (%) Maks. 0,5 

 Cemaran mikroba:  

 Angka lempeng total (koloni/ml) Maks. 100 

 E.coli (APM/g) <3 

 Kapang dan khamir (koloni/ml) Maks. 50 

 Salmonella dan V. cholera 
(koloni/ml) 

Negatif 

Sumber: SNI 01-2978-1992  
 

2.6.1 Sirup Jahe Nira Kelapa 

Sirup jahe nira kelapa merupakan salah satu bentuk produk olahan dari nira 

kelapa dengan penambahan rimpang jahe yang dapat disajikan sebagai minuman 

jahe panas atau sebagai campuran dalam minuman herbal serta membeikan rasa 

khas dari jahe. Sirup jahe merupakan larutan berkadar gula tinggi yang dipadukan 

dengan sari rimpang jahe sehingga menimbulkan rasa khas jahe, (Hartoyo, 1998). 

Ciri-ciri sirup jahe berkualitas baik dapat dilihat pada tabel 2.5. 



Tabel 2.5 Ciri-Ciri Sirup Jahe Berkualitas Baik 

Kriteria Ciri-ciri 

Kenampakan  

 

Warna 

Rasa/aroma 

Sedikit keruh, permukaan tidak 

berbuih, agak kental 

Coklat 

Pedas khas jahe, manis 

 Sumber: Haryoto (1998) 

2.6.2 Proses Pembuatan Sirup Jahe Nira Kelapa 

Pemilihan bahan baku (sortasi) ha ini bertujuan untuk membedakan antara 

jahe tua dan muda (segar). Jahe segar dipilih karena mempunyai kandungan air 

yang tinggisehingga memudahkan pengambilan cairan sari jahe. Sortasi ini juga 

dapat memisahkan kotoran yang terbawa seperti akar, daun dan sebagainya 

(Widyastuti, 2000). 

Pencucian dan penghilangan kotoran pada kulit dengan air mengalir. 

Menurut Lub and Woodroof (1998), pencucian dimaksudkan untuk menghilangkan 

kotoran dan debu yang melekat pada bahan baku. Pencucian dilakuikan disertai 

penyikatan sehingga pembersihan lebih optimal. Berdasrakan penelitian yang 

dilakukan oleh Kustanto (2002) penyikatan dapat mengurangi terjadinya kehilangan 

minyak atsiri dari padaperlakuan pengupasan, kerena sebagian besar komponen 

minyak atsiri jahe berada langsung dibawah kulit sehingga apabila dikupas 

komponen minyak atsiri yang hilang akan semakin banyak.  Kandungan minyak 

terbanyak dibagian bawah jaringan epierms dan semakin kedalam kandungannya 

semakin sedikit (Paiman dan Murhananto, 2001).  

Proses penghancuran atau pemarutan bertujuan untuk menghancurkan 

daging rimpang jahe menjadi serpihan serat-serat rimpang sehingga mudah dalam 

pengambilan sarinya (Widyastuti, 2000). Selain itu proses penghancuran bertujuan 

untuk memperkecil ukuran sehibg dapat memperluas permukaan dan membuka sel-

sel bahan yang dapat mempercepat pengeluaran suatu komponen dalam bahan 

pangan tersebut.  

Pemerasan bertujuan untuk memperoleh cairan sebanyak-banyaknya dari 

serat jahe. Pemerasan ini dilakukan bersamaan dengan penyaringan yaitu 

pemisahan antara partikel padatan dan partikel cair yang dilewatkan melalui medium 



berpori (Dewi, 2001). Penyaringan atau filtrasi merupakan pemisahan bahan secara 

mekanis berdasarkan ukuran partikel yang berbeda dengan media bantu filtrate 

sehingga partikel yang lebih padat akan tertahan oleh medium filtrate (Bernasconi et 

al.,1995). 

Proses pemasakan sirup dilakukan dengan cara merebus nira terfermentasi 

delapan jam dengan mencapur semua sari jahe sesuai dengan perlakuan dan 

dipanaskan selama 1,5 jam. Selama pemasakan sirup harus dilakukan pengadukan 

agar kedaaan sirup lebih homogen dan mempercepat proses pemasakan 

(Widyastuti, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2014 sampai Juni 2014 di desa 

Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar, Laboratorium Pengolahan 

Pangan dan Hasil Pertanian, serta Laboratorium Biokimia dan Analisa Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian  
 
3.2.1 Alat Untuk Pembuatan dan Pengujian Sirup Jahe Nira Kelapa 

Alat yang digunakan untuk pembuatan Sirup Jahe Nira Kelapa antara lain 

gelas ukur,  kompor, timbangan, panci, spatula kayu, kain saring, thermometer 

“pyrex”, pisau, baskom, pemarut, botol kaca sedangkan alat  untuk pengujian Sirup 

Jahe Gula Kelapa adalah  tabung reaksi “pyrex”, vortex “Turbo Mixer”, 

spektrofotometer “20 D Plus”, pipet volum “pyrex”, beaker glass “pyrex”, cawan petri, 

spatula besi, spatula kaca, lemari asam, timbangan analitik “Denver Instrument”, pH 

meter, viscometer,colour reader, Erlenmeyer, labu ukur, kertas saring, tabung reaksi.  

 

3.2.2 Bahan Pembuatan Sirup Jahe Nira Kelapa 

Sirup Jahe Nira Kelapa dibuat dari bahan alami yaitu nira kelapa 

terfermentasi  delapan jam  yang diperoleh dari penderes nira di desa Ngaglik, Blitar 

dan  varietas jahe diperoleh dari pasar Legi, Blitar. 

 

3.2.2.1 Bahan Uji Sirup Jahe Gula Kelapa  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CaCO3, Pb asetat, Na 

Oksalat Nelson A, Nelson B, Arseno, Aquades, Na2CO3, Folin yang didapat dari toko 

Makmur dan  Anthrone.  

 

 



3.3 Desain Penelitian 

3.3.1 Pembuatan Sirup Jahe Nira Kelapa 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan 

percobaan yang digunakan adalah rancangan tersarang (Nested Design). Pada 

rancangan penelitian ini digunakan 2 faktor. Faktor pertama merupakan jenis jahe 

dan faktor kedua merupakan penambahan konsentrasi sari jahe, sehingga faktor 

kedua tersarang dalam faktor pertama. Didapatkan 9 kombinasi perlakuan, masing-

masing diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 27 satuan percobaan.  

Faktor I Jenis Jahe  

  J1 : Jahe Merah   

J2 : Jahe Gajah 

  J3 : Jahe Emprit 

Faktor II  Penambahan Konsentrasi Sari Jahe 

K1 : Penambahan Konsentrasi Sari Jahe 5% 

K2 : Penambahan Konsentrasi Sari Jahe 10% 

K3 : Penambahan Konsentrasi Sari Jahe 15% 

Dari kedua faktor tersebut, diperoleh 9 kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

J1K1 : Jahe Merah dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 5% 

J1K2 : Jahe Merah dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 10% 

J1K3 : Jahe Merah dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 15% 

J2K1 : Jahe Gajah  dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 5% 

J2K2 : Jahe Gajah  dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 10% 

J2K3 : Jahe Gajah  dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 15% 

J3K1 : Jahe Emprit  dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 5% 

J3K2 : Jahe Emprit  dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 10% 

J3K3 : Jahe Emprit  dengan penambahan konsentrasi Sari Jahe 15% 

 

Tahap selanjutnya adalah pengujian kimia, fisik dan organoleptik sirup jahe 

nira kelapa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan 

menggunakan Analysis of variant (ANOVA) memakai Microsoft Excel. Selanjutnya 

dilakukan uji lanjut BNT. Hasil perlakukan terbaik yang di peroleh kemudian 

dianalisa tingkat kelayakannya dengan metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982) dan 

dilanjutkan dengan uji t serta membandingkannya dengan perlakuan sirup kontrol 



yaitu sirup jahe nira kelapa yang masih segar (jam ke-0) dengan penambahan 

konsentrasi sari jahe 10%.  

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian utama, proses pembuatan sirup jahe nira kelapa dapat dilihat 

pada diagram alir Gambar 3.3 diantaranya sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Jahe, dan bahan-bahan lain yang akan diolah, 

2. Menyortir jahe  

3. Mencuci jahe sampai bersih  

4. Menimbang jahe, masing-masing jenis jahe sebanyak 1 kg, kemudian diparut 

5. Memeras jahe sebanyak 2x dan menyaring jahe yang telah diparut, sehingga 

diperoleh Sari Jahe. 

Prosedur pembuatan Sirup Jahe Nira Kelapa  : 

 Sari jahe dan nira kelapa terfermentasi delapan jam diambil sesuai formulasi 

yang digunakan, yaitu: 

a. 5 % sari jahe    : 95 % nira terfermentasi 

b. 10 % sari jahe  : 90 % nira terfermentasi 

c. 15 % sari jahe  : 85 % nira terfermentasi 

6. Memanaskan hingga suhu 900 C selama 45 menit sambil terus diaduk hingga 

mengental  

7. Menyaring sirup jahe nira kelapa yang telah dipanaskan  

8. Kemudian dimasukkan dalam botol dan didinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Diagram Alir Penelitian 

3.5.1 Diagram Alir Penyadapan Nira Kelapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penyadapan Nira Kelapa (Modifikasi Maya, 2009) 

 

 

 

 
 
 
 
 

disadap selama 

10-12 jam 

Nira kelapa 

didiamkan 8Jam 

disaring 

Nira kelapa 

terfermentasi 8 jam  

Susu kapur 

secukupnya 

Mayang ± 1 

bulan 

Kotoran, 

serangga 

Analisa: 

- Kadar Air  

- Total Gula  

- TPT 

- Gula 

Reduksi 

- pH 



3.5.2 Diagram Alir Pembuatan Sari Jahe 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Sari Jahe (Modifikasi dari Yuniartanti,2009) 

 

 

 

 

 

diperas dan disaring 

diparut dengan 

Mesin Parut 

ditimbang 
(1 Kg) 

 

dibersihkan dan 

dicuci 

disortir 

Jahe 

Sari Jahe 

Air (600 ml) 

Analisa : 

Total Fenol 

Benda 

kotor, Jahe 

Busuk 

Ampas 

Air kotor 



3.5.3 Diagram Alir Pembuatan Sirup Jahe Nira Kelapa 

 

 

 

 

 

 dipanaskan 90oC, 45 menit 

(sambil diaduk hingga mengental) 

 

disaring  

 

dilakukan pembotolan 

 

dilakukan penutupan 

 

didinginankan suhu ruang  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3  Diagram Alir Pembuatan Sirup Jahe Nira Kelapa  

(Modifikasi dari Wahyu 2011) 
 

 

 

 

Nira Terfermentasi 8 Jam 

(95%, 90%, 85%) 

Analisa: 
-Total Fenol 
-TPT 
-pH 
-Gula Reduksi 
-Total Gula 
-Viskositas 
-Warna (L,*a,*b) 
-Organoleptik 
(rasa, warna, 
tekstur, aroma) 
 

Sari Jahe  

(5%, 10%, 15%) 

 

Sirup Jahe Nira 

Kelapa 

Endapan / 

kotoran 


