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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai jenis 

tanaman. Keanekaragaman hayati ini mampu menjadikan masyarakat 

Indonesia mengolah berbagai tanaman menjadi produk yang kaya manfaat, 

diantaranya pembuatan berbagai macam minuman tradisional. Seiring 

dengan perkembangan teknologi pangan dan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya hidup sehat, pemanfaatan tanaman pada 

minuman tradisional sebagai bahan pengobatan alternatif yang lebih 

mudah dan murah untuk digunakan sehari-hari. Kelebihan dari pengobatan 

dengan menggunakan ramuan tumbuhan secara tradisional ialah tidak 

adanya efek samping yang ditimbulkan seperti yang sering terjadi pada 

pengobatan kimiawi (Thomas, 1992). Tanaman yang berpotensi memiliki 

banyak khasiat yang dapat digunakan sebagai minuman herbal tradisional 

salah satunya adalah tanaman binahong. 

Binahong memiliki khasiat untuk membantu pengobatan luka, 

tipus, maag, radang usus, ambeien, pembengkakan, pembekuan darah, 

rematik, luka memar, asam urat, stroke, dan diabetes mellitus (Utami, 

2013). Binahong (Anredera cordifolia) merupakan salah satu tanaman 

yang mempunyai aktivitas biologis karna adanya senyawa bioaktif berupa 

asam fenolat yaitu terdapat pada bagian daun yang mengandung 

antioksidan (Ekaviantiwi dkk,, 2013). Menurut Utami (2013) binahong 
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memiliki kandungan senyawa aktif berupa terpenoid, saponin, fenol, 

minyak atsiri dan flavonoid, hal ini sesuai hasil skrining fitokimia yang 

dilakukan oleh Anasta dkk. (2013) bahwa ekstrak daun binahong 

mengandung senyawa fenolik, triterpenoid, β-sitosterol, alkaloid, saponin 

dan flavonoid.  

Hasil penelitian Selawa (2013) menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol daun binahong mengandung flavonoid 11,263 mg/kg (segar) dan 

7,81 mg/kg (kering). Flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kering dan 

segar termasuk golongan flavonol. Ekstrak etanol daun binahong memiliki 

antioksidan 4,25 mmol/100 gr (segar) dan 3,68 mmol/100gr (kering). 

Flavonoid adalah senyawa yang terdiri atas 15 atom karbon yang 

umumnya tersebar dalam tumbuhan, flavonoid ini dikenal sebagai salah 

satu substansi antioksidan. 

Hasil penelitian Ekaviantiwi (2013) aktivitas antioksidan pada 

ekstrak etanol daun binahong dan isolate B (asam p-kumarat) sebesar 

866,8983 mg/L dan 1263,3333 mg/L. Antioksidan merupakan senyawa 

yang mampu menghambat laju oksidasi (Ardianti dkk., 2014) dan 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang 

dimiliki radikal bebas serta menghambat terjadinya reaksi. Selain itu 

antioksidan juga menghambat terjadinya proses oksidasi berkelanjutan 

dalam tubuh (Selawa, 2013). Salah satu tanaman yang mengandung  

komponen antioksidan adalah binahong. Aktivitas antioksidan yang 

terkandung pada binahong sebagai bahan yang berpotensi tinggi untuk 
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minuman herba tradisional. Minuman herba tradisional diolah dalam 

bentuk jamu, teh, minuman ekstrak dan minuman siap seduh berupa 

serbuk atau bubuk. 

Minuman berupa bubuk merupakan salah satu produk olahan 

minuman yang berbentuk serbuk, mudah larut dalam air, praktis dalam 

penyajian dan memiliki daya simpan yang lebih lama karena kadar airnya 

yang rendah dan memiliki luas permukaan yang besar (Tangkeallo dkk., 

2014). Dalam pembuatan minuman instan berupa serbuk ini perlu 

ditambahkan pemanis untuk menambah cita rasa produk yang dihasilkan.  

Pemanis  dapat diperoleh dari bahan-bahan nabati dalam bentuk 

gula batu dan gula pasir. Gula pasir dan gula batu merupakan gula hasil 

olahan dari tanaman tebu, perbedaannya terletak pada waktu proses 

pembuatan yaitu gula pasir memerlukan proses yang lebih lama 

dibandingkan dengan gula batu. Gula tebu mengandung sukrosa 97,1%, 

gula reduksi 1,24%, kadar air 0,61%, dan senyawa organik bukan gula 

0,71% (Suparmo, 1991 dalam Sularjo, 2010) Perbedaan jenis gula ini 

dimaksudkan untuk memperoleh hasil kadar glukosa dan uji organoleptik 

yang terbaik. Hasil organoleptik Azizah (2014) terhadap minuman serbuk 

pegagan semakin banyak gula yang ditambahkan, maka panelis akan lebih 

menyukai sampel yang mereka coba. Banyaknya gula yang ditambahkan 

akan membantu menghilangkan rasa pahit pada daun yang diolah menjadi 

minuman instan. Gula yang digunakan selain untuk penambah rasa manis 

tetapi juga bersifat mengawetkan karena gula memiliki sifat higroskopis.  
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Pengembangan minuman tradisional berupa serbuk dengan 

memperhatikan variasi pemanis alami ini diharapkan dapat memberikan 

nilai tambah terhadap produk berbasis binahong sehingga mampu 

meningkatkan nilai ekonomis tanaman binahong. Dengan uraian diatas 

maka dilakukan penelitian dengan judul “Aktivitas  Antioksidan, Kadar 

Glukosa dan Organoleptik Minuman Instan Daun Binahong 

(Anredera cordifolia) Dengan Variasi Pemanis Alami”. 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk 

menghindari perluasan masalah, agar lebih efektif dan efisien dalam 

melakukan penelitian yang sesuai dengan judul. Adapun pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian  : Daun binahong dan pemanis alami. 

2. Objek penelitian  : Minuman instan daun binahong.  

3. Parameter yang diukur :Aktivitas antioksidan, kadar glukosa dan uji 

organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa dan daya terima 

masyarakat.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas antioksidan dan kadar glukosa minuman instan 

daun binahong dengan variasi pemanis alami? 

2. Bagaimana hasil uji organoleptik dan daya terima masyarakat minuman 

instan daun binahong dengan variasi pemanis alami? 
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D. Tujuan 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan dan kadar glukosa minuman instan 

daun binahong dengan variasi pemanis alami. 

2. Mengetahui hasil uji organoleptik dan daya terima masyarakat 

minuman instan daun binahong dengan variasi pemanis alami. 

E. Manfaat 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini akan memberi konstribusi dalam bidang Biologi 

khususnya pemanfaatan daun binahong sebagai minuman instan 

kesehatan. 

2. Peneliti 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang uji aktivitas  

antioksidan, kadar glukosa  dan  uji  organoleptik  minuman instan 

daun  binahong (Anredera cordifolia) dengan variasi pemanis alami. 

b. Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam memanfaatkan daun 

binahong sebagai minuman instan kesehatan. 

3. Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat manfaat dan kandungan 

tanaman binahong sehingga dapat meningkatkan minat konsumsi 

masyarakat. 



6 
 

 

b. Menjadi wacana bagi masyarakat tentang pemanfaatan daun 

binahong sebagai minuman instan dengan menambahkan jenis gula 

yang berbeda untuk lebih menambah cita rasa minuman instan daun 

binahong. 

 

 

 

 

 

 


