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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Siwalan (Borassus flabelilifer L.) adalah tanaman palem yang banyak dibudidayakan di 

daerah Tuban, Jawa Tengah (Mubin & Zubaidah, 2016). Pemanfaatan dari berbagai 

bagian dari siwalan masih sangat terbatas. Bagian dari siwalan yang paling banyak 

dimanfaatkan yaitu niranya. Nira siwalan biasanya digunakan sebagai bahan baku gula. 

Nira siwalan memiliki kadar gula yang tinggi yaitu 10-15% sehingga dapat diolah 

menjadi berbagai jenis gula (Wedowati et al, 2015). Kadar gula yang tinggi ini cocok 

untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman fermentasi yaitu tuak atau palm 

wine (Mubin & Zubaidah, 2016). Nira akan mengalami fermentasi spontan sejenak 

setelah diambil dari pohon.  

 

Produksi siwalan di Indonesia cukup pada tahun 2007 di Kabupaten Tuban sebanyak 

5477 ton (Bappeda Jawa Timur, 2013). Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, potensi 

produksi nira siwalan selama setahun sebesar 1.104.982.560 liter (Tambunan, 2010). 

Data produksi siwalan belum dilengkapi dengan data pemanfaatan siwalan sehingga data 

yang menunjukkan nilai pemanfaatan nira siwalan di Indonesia belum ditemukan. 

 

Tuak (palm wine) atau bandji, taberna, toddy, mimbo (Urbina & Terán, 2014) merupakan 

salah satu minuman hasil fermentasi nira tanaman palem (Lasekan et al, 2006). Nira 

tanaman palem yang manis mengalami fermentasi spontan yang mengubah gula menjadi 

etanol, asam laktat, dan asam asetat (Urbina & Terán, 2014). 

 

Pembuatan minuman fermentasi dapat dilakukan baik dengan menggunakan fermentasi 

spontan maupun dengan fermentasi terkontrol. Fermentasi spontan dilakukan dengan 

menggunakan mikroorganisme alami yang terdapat pada bahan. Sedangkan fermentasi 

terkontrol menggunakan inokulasi mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae pilihan 

atau komersial. Proses fermentasi terkontrol menghasilkan proses fermentasi alkohol 

yang lebih terkontrol, populasi yeast tinggi, dan kualitas yang terkontrol (Erten et. al, 

2006). 



2 
 

 

 

 

Penambahan rempah ke dalam minuman fermentasi bertujuan untuk memberikan aroma 

khas serta nilai fungsional. Aroma yang kuat dan rasa yang khas menjadikan cengkeh 

sebagai salah satu rempah yang paling banyak digunakan. Selain itu cengkeh memiliki 

nilai fungsional berupa anti-mikroba dan antioksidan. Cengkeh merupakan rempah 

aromatik endemik Indonesia yang saat ini banyak dibudidayakan di Ternate, Tidore, 

Motir, Makian, dan Bacan (Peter, 2001). 

 

Ageing pada minuman beralkohol diperlukan untuk membentuk flavour. Cengkeh 

(Syzygium aromaticum L.) ditambahkan sebagai bahan untuk menciptakan aroma khas. 

Proses ageing dapat mempengaruhi kualitas dan karakteristik dari tuak, sehingga perlu 

dilakukan analisa untuk menjamin mutu dan keamanannya. Karakteristik fisikokimiawi 

(warna, kekeruhan, kadar gula, pH, total asam volatile, total SO2, aktivitas antioksidan, 

etanol, dan metanol), mikrobiologi (total plate count dan pewarnaan gram), dan sensori 

(rasa, warna, aroma, aftertaste, dan overall) dari tuak.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Siwalan (Borassus flabelilifer L.) 

 

Siwalan merupakan tanaman jenis palma yang tersebar di Teluk Persia dan Asia 

Tenggara. Kabupaten Tuban, Jawa Timur merupakan salah satu daerah budidaya siwalan 

di Indonesia (Mubin & Zubaidah, 2016). Siwalan mengandung gula dalam jumlah banyak 

yaitu 10-15% (Wedowati et al, 2015). Komponen siwalan yang lain meliputi lemak dan 

protein yang jumlahnya tidak mencapai 1%, sedikit serat, serta air (Rosyida & Sulandari, 

2014). Kandungan gula yang tinggi menyebabkan siwalan cepat rusak akibat berbagai 

mikroorganisme seperti khamir dan bakteri. Pada umumnya nira siwalan diolah menjadi 

gula, namun terdapat beberapa penelitian yang mengolah siwalan menjadi pangan olahan 

lain seperti kefir (Mubin & Zubaidah, 2016). Komposisi kimia dari nira siwalan dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi kimia nira siwalan (/100ml) 

 Nitrogen 0,056 g  

 Protein 0,35 g  

 Total gula 10,93 g  

 Gula tereduksi 0,96 g  

 Abu 0,54 g  

 Kalsium Trace  

 Fosfor 0,14 g  

 Besi 0,4 g  

 Vitamin C 13,25 mg  

 Vitamin B1 3,9 IU  

Sumber : Davis & Johnson (1987) 

 

1.2.2. Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) 

 

Cengkeh merupakan tanaman endemik Indonesia Timur, pohonnya dapat mencapai tinggi 

20 m. Produk yang dihasilkan seperti: kuncup bunga cengkeh utuh atau bubuk, minyak 

esensial, dan oleoresin cengkeh. Kuncup cengkeh memiliki yield minyak volatil sebanyak 

15-20%, dimana 70-95% adalah eugenol. Umumnya cengkeh digunakan sebagai flavor 

pada masakan dan industri pangan seperti pada produk dageing, pastries, kukis, permen, 

kari, minuman coklat, dan wine (Milind & Deepa, 2011).  

 

Gambar 1. Struktur kimia eugenol (Peter, 2001). 

 

Cengkeh memiliki sifat antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas (Peter, 2001). 

Eugenol yang terkandung dalam cengkeh memiliki aktivitas antioksidan (Buglass, 2011). 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah radikal bebas, bekerja dengan 

cara mereduksi radikal bebas sehingga radikal bebas menjadi stabil (Miguel, 2010). 

Komposisi cengkeh dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi cengkeh (/100g) 

Air 6,86 

Energi (kcal) 323 

Protein (g) 5,98 

Lemak (g) 20,06 

Karbohidrat (g) 61,22 

Abu (g) 5,88 

Ca (g) 0,646 

P (mg) 105 

Na (mg) 246 

K (mg) 1102 

Fe (mg) 8,68 

Thiamin (mg) 0,115 

Riboflavin (mg) 0,267 

Niasin (mg) 1,458 

Asam askorbat (mg) 80,81 

Aktivitas vitamin A (RE) 53 

Sumber : Peter (2001) 

 

1.2.3. Tuak 

 

Tuak merupakan merupakan minuman beralkohol tradisional Indonesia. Salah satu 

daerah penyebarannya adalah di daerah Sumatera Utara, terutama pada suku Batak Toba. 

Tuak merupakan minuman yang berhubungan dengan adat Batak Toba dan biasa 

dikonsumsi sehari-hari (Ikegami, 1997).  

 

Tuak dihasilkan dari fermentasi getah pohon palma atau nira, kadar alkohol pada tuak 

berkisar antara 5-8% (Chandrasekhar et al, 2012). Secara tradisional fermentasi tuak 

berlangsung secara spontan sesaat setelah nira disadap dari pohonnya. Umumnya yeast 

yang berperan dalam fermentasi diantaranya Hanseniaspora uvarum, Hansenula 

anomola, Kluyveromyces marxianus, Pichia ohmeri, S. cerevisiae, S. globosus, 

Schizosaccharomyces pombe dan Zygosaccharomyces fermentati. Selain itu bakteri 

penghasil asam terutama asam laktat banyak terdapat pada nira yang disadap sehingga 

tuak mudah asam (Urbina & Terán, 2014). 

 

Setelah fermentasi berlangsung selama 72 jam, maka kadar etanol dan pH menurun. Hal 

ini diakibatkan oleh adanya bakteri penghasil asam. Kadar alkohol akan menurun hingga 

2-3% (v/v) antara 3-20 hari (Buglass, 2011). Asam yang dihasilkan merupakan asam 
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volatile terutama asam laktat dan asam asetat, tetapi ditemukan pula asam oksalat, asam 

sitrat, asam tartarat, asam malat, asam askorbat, dan asam fumarat (Urbina & Terán, 

2014). 

 

Satu liter tuak mengandung 300 kalori, 0,5-2,0 gram protein, dan sejumlah vitamin 

terutama vitamin A, C, K. Vitamin tersebut membantu melindungi dan menguatkan 

penglihatan (Chandrasekhar et al, 2012) Selain itu tuak juga dapat memperlancar haid, 

dan dapat melawan radang paru-paru dan mejan (Lempang, 2012). 

 

1.2.4. Fermentasi 

 

Fermentasi merupakan proses metabolisme mikroorganisme dalam memecah gula 

menjadi alkohol dan CO2 (Winarno et al, 1980). Proses fermentasi merupakan proses 

anaerobik yang dilakukan oleh sel khamir. Proses fermentasi menghasilkan berbagai 

produk seperti wine, bir, spirit, cuka, tape. Proses fermentasi juga dapat mengawetkan 

makanan karena alkohol dan asam yang dihasilkan (Lee, 1983). 

 

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang paling umum terlibat dalam proses 

produksi minuman beralkohol. Saccharomyces memilik efisiensi fermentasi yang tinggi, 

pertumbuhan yang cepat, memiliki kemampuan untuk memproduksi dan mengkonsumsi 

etanol, toleransi terhadap kadar etanol yang tinggi, toleransi terhadap kadar oksigen 

rendah, osmotoleransi, termotoleransi, dan tetap aktif dalam keadaan asam. Jika 

konsentrasi sel tinggi, Saccharomyces dapat menghasilkan alkohol dengan konsentrasi 6-

11% v/v. Saccharomyces cerevisiae dapat melakukan fermentasi dan membantu dalam 

proses katalis sehingga prosesnya akan semakin cepat dan dapat terhindar dari off flavor 

(Wang et al, 2004). Saccharomyces cerevisiae bersifat non patogen serta tidak beracun 

(Thontowi et al., 2007).  

 

Pada umumnya, fermentasi alkohol dilanjutkan dengan fermentasi malolaktat. Dalam 

proses ini asam malat diubah menjadi asam laktat dengan bantuan bakteri asam laktat. 

Selama proses fermentasi malolaktat pH akan meningkat dan rasa asam menurun, 

menghasilkan rasa minuman fermentasi yang lebih mellow (Jackson, 2008). 
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Analisa populasi mikroorganisme selama pembuatan minuman fermentasi dapat 

memberikan informasi penting mengenasi perubahan-perubahan yang terjadi selama 

proses berlangsung (Zoecklein, 1990). Selain itu identifikasi mikroorganisme perlu 

dilakukan sehingga didapatkan informasi mengenai mikoorganisme yang tumbuh pada 

minuman fermentasi. Identifikasi mikroorganisme dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode pewarnaan gram. Metode pewarnaan gram merupakan metode yang paling sering 

digunakan untuk mengidentifikasi bakteri (Thairu et, al. 2014)  

 

1.2.5. Ageing 

 

Ageing biasa dilakukan antara 2 sampai 24 bulan, atau bahkan lebih tergantung dari jenis 

wine yang diperam (Buglass, 2011). Ageing berhubungan dengan waktu dan perubahan 

yang terjadi diantara fermentasi alkohol dan pengemasan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi ageing yaitu, kadar oksigen, sulfur dioksida bebas, pH, suhu, cahaya, dan 

getaran. Penambahan rempah dapat dilakukan untuk mengawetkan dan memberikan 

aroma pada wine. 

 

Proses ageing menyebabkan mengendapnya komponen-komponen warna wine. Hal ini 

menyebabkan intensitas warna wine menurun. Selain itu aktivitas Saccharomyces 

cerevisiae selama ageing mengubah gula menjadi alkohol sehingga menyebabkan 

berkurangnya rasa manis. Tingkat keasaman wine juga akan menurun akibat fermentasi 

malolaktat yang mengubah asam malat menjadi asam laktat. Asam laktat adalah asam 

yang lebih lemah dibandingkan asam malat. Polimerisasi tannin juga terjadi selama 

ageing sehingga rasa pahit pada wine berkurang. Selain itu hal ini juga menyebabkan 

mouthfeel ringan dan lembut (Jackson, 2008). 

 

Selama proses ageing terjadi pembentukan ester melalui reaksi antara etanol dan asam 

organik. Ester memberikan aroma fruity pada wine. Pembentukan ester juga 

menyebabkan berkurangnya asam organik. Hal ini menyebabkan perubahan rasa dan 

keasaman dari wine. Metabolisme yeast selama ageing akan membentuk etil oktanoat dan 

etil dekanoat yang berkontribusi pada aroma fruity (Jackson, 2008).  
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1.2.6. Analisa Sensori 

 

Analisa sensori merupakan metode ilmiah untuk mengukur, menganalisa, dan 

mengintepretasi suatu produk melalui indera manusia. Analisa ini menggunakan bantuan 

manusia yang disebut panelis, sehingga analisa ini bersifat subjektif. Dalam analisa 

sensori, kondisi dimana sampel disajikan dikontrol sedemikian rupa untuk menimalisir 

terjadinya bias. Faktor yang mempengaruhi analisa sensori: kondisi ruang sensori, waktu 

pengujian, kondisi psikologi dan fisiologi panelis (Lawless & Heymann, 1999). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh ageing dengan penambahan cengkeh dan jenis fermentasi 

terhadap karakteristik fisikokimiawi, mikrobiologi, dan sensori dari tuak siwalan. 


