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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.  Latar Belakang 

Tanaman herbal telah dikenal dalam berbagai kebudayaan, khususnya di wilayah Asia 

sebagai obat tradisional. Dalam tanaman herbal umumnya memiliki kandungan senyawa-

senyawa golongan flavonoid, alkaloid, fenol dan saponin, yang dilaporkan memiliki 

aktivitas farmakologi, salah satunya sebagai aktioksidan ( Marlina & Tjahjdanarie, 2016). 

Meskipun memiliki manfaat bagi kesehatan (Le Berrre et al., 2013), namun senyawa-

senyawa tersebut memiliki kekurangan, yakni karakteristik rasa pahit yang dimunculkan 

(Harmanto & Subroto, 2007) sehingga kurang bisa diterima (Permata & Sayuti, 2016; 

Sholikhah, 2016). Menurut Drewnowski (1997), karakteristik rasa berpengaruh terhadap 

tingkat kesukaan terhadap suatu makanan, yang kemudian berdampak pada pemilihan 

makanan dan pola konsumsi.   

 

Salah satu tanaman herbal yang banyak terdapat di wilayah Indonesia adalah temu ireng, 

tanaman herbal dari keluarga Zingerberaceae, yang banyak terdapat di Indonesia terutama 

di pulau Jawa dan Bali (Bos et al., 2007). Temu ireng memiliki karakteristik rasa pahit, 

sehingga lebih banyak digunakan dalam kulineri sebagai bumbu penguat dan kesehatan 

(Angel et al., 2012; Lim, 2012) 

 

Penurunan rasa pahit dari temu ireng, diduga dapat meningkatkan tingkat penerimaan dan 

membuka ruang pemanfaatan lebih luas, tidak terbatas sebagai bumbu masak dan obat 

seperti saat ini. Menurut Keast (2008), ada tiga pendekatan untuk mengatasi tingkat 

kepahitan, yakni interaksi fisik-kimia dalam makanan atau minuman, kognitif sentral 

dengan penekanan (misal : rasa – rasa; rasa – aroma ) dan menghalangi interaksi fisiologis 

perifer mulut dengan sel sensor dengan memberikan penghalang fisik. Dari ketiga 

pendekatan tersebut, metode menghalangi interaksi fisiologis perifer mulut dengan sel 

sensor dinilai paling efektif dalam mengurangi tingkat kepahitan dengan meminimalisir 

kontak terhadap sel sensor pahit pada lidah sekaligus mampu mempertahankan senyawa 

aktif karena minimnya perubahan kimia. 
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Enkapsulasi adalah salah satu metoda yang telah lama dikenal dapat memberikan 

penghalang fisik (De Vos et al., 2015) dengan cara menyelubungi seperti sebuah kapsul 

yang sekaligus memberikan manfaat lebih sebagai karakteristik pada produk (Wang et al., 

2009) dan telah digunakan sebagai salah satu metoda dalam mengurangi rasa pahit (Ley, 

2008; Sharma & Lewis, 2010). Spray drying adalah salah satu metoda enkapsulasi yang 

telah terbukti dalam industri obat untuk menutupi rasa pahit dari ampicylin (Morella et al., 

2001), nitazidine (Cumming & Harris, 2000), roxythromycin (Seager, 1977), dengan 

memberikan struktur selubung disekitar bahan inti (Patel et al, 2009) sebagai penghalang 

fisik. Operasional spray drying tergolong sederhana namun menghasilkan produk secara 

berkelanjutan (Re, 2007). Olah karena itu, teknologi enkapsulasi metoda spray drying 

dipilih dalam penelitian ini.  

 

Dalam metoda spray drying, diperlukan bahan penyalut yang nantinya berfungsi sebagai 

penghalang fisik. Salah satu bahan penyalut yang telah digunakan dalam menutupi rasa 

pahit adalah protein, gelatin dan proalamine (Sohi et al, 2004). Penelitian ini menggunakan 

whey protein isolate (WPI) sebagai bahan penyalut, karena selain telah terbukti efektif 

sebagai penyalut dalam proses enkapsulasi (Gunasekaran et al, 2007), WPI juga memiliki 

kemampuan untuk membentuk gel dan mikrokapsul pada pemanasan suhu sedang tanpa 

penambahan bahan kimia, sesuai untuk senyawa hidrofobik dan hidrofilik serta 

berkontribusi terhadap karakteristik organoleptik produk (Morr & Ha, 1993; Awad et al., 

2015). Kandansamy & Somasundaram (2012) melaporkan penyalut berbahan dasar protein 

memiliki kemampuan pencampuran yang sangat baik serta dapat berfungsi membantu 

membentuk tekstur beberapa pangan olahan.    

 

Untuk mengetahui tingkat kepahitan bubuk temu hitam, maka akan diuji secara sensoris 

dalam bentuk produk olahan es krim, karena produk es krim merupakan produk dengan 

persepsi yang menyegarkan, sehingga dapat diterima segala lapisan usia dan jenis kelamin 

(Labbe et al., 2009; Eccles et al., 2013; s).   

 

Sejauh ini belum ada penelitian yang melaporkan pengaruh penambahan konsentrasi WPI 

sebagai penyalut dalam mengurangi tingkat kepahitan temu hitam dalam bentuk olahan es 

krim. Penelitian sebelumnya, penggunaan whey protein dalam mengurangi tingkat 
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kepahitan lebih pada aplikasi industri obat. Penelitian ini melihat pengaruh penambahan 

kosentrasi WPI sebagai bahan penyalut temu hitam yang dikeringkan terhadap persepsi 

tingkat kepahitan dalam aplikasi olahan es krim. Pengamatan utama dalam penelitian ini 

adalah sensori rasa pahit dari produk es krim yang telah dicampur dengan bubuk temu 

hitam secara formulasi, namun tetap melihat karakteristik fisikokimia bubuk yang 

dihasilkan. 

 

2. Rumusan Masalah  

a. Apakah penambahan WPI sebagai penyalut dalam proses enkapsulasi berpengaruh 

terhadap karakteristik sifat fisik dan kimia bubuk temu hitam yang dihasilkan 

b. Apakah penambahan WPI dalam proses enkapsulasi cukup efektif dalam 

mengurangi rasa pahit dan meningkatkan tingkat penerimaan produk ketika 

diaplikasikan dalam bentuk olahan es krim? 

c. Apakah semakin besar kosentrasi WPI sebagai penyalut yang ditambahkan, maka 

tingkat kepahitan yang dihasilkan akan semakin berkurang?  

 

3. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui pengaruh penambahan WPI pada tiga konsentrasi dalam proses 

enkapsulasi temu hitam, terhadap karakteristik fisik dan kimia bubuk yang 

dihasilkan. 

b. Mengetahui pengaruh enkapsulasi temu hitam dengan menggunakan WPI pada tiga 

konsentrasi, terhadap tingkat kepahitan dan tingkat penerimaan dalam bentuk 

produk olahan es krim. 

c. Mendapatkan kadar konsentrasi WPI optimum yang ditambahkan, untuk dapat 

mengurangi tingkat kepahitan sampai dengan tingkat penerimaan secara sensori. 

 
4.  Manfaat Penelitian   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektifitas penerapan 

teknologi enkapsulasi temu hitam menggunakan WPI sebagai penyalut, mengurangi 

tingkat kepahitan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan produk hasil olahan serta 

potensi diversifikasi pemanfaatan, tanpa menghilangkan atau meminimalkan kehilangan 

manfaat dari senyawa aktif yang terdapat di dalam temu hitam. 
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