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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Tuak merupakan minuman beralkohol asli Indonesia yang terbuat dari air kelapa atau 

air aren yang sering disebut dengan nira, namun dalam penggunaannya masih dalam 

jumlah yang sedikit. Nira ini didapatkan melalui proses penyadapan pada batang pohon 

kelapa/siwalan yang dilubangi dan diberi wadah untuk menyimpan nira (Ouoba et al., 

2012). Dahulu orang Batak menggunakan tuak untuk upacara adat, mereka menganggap 

tuak ini memiliki kasiat yang baik untuk tubuh karena dapat membuat tubuh menjadi 

hangat. Tuak merupakan minuman fermentasi dari Palmae family (Chandrasekhar, 

2012). Tuak secara alami mengandung gula sebanyak 10-12% sehingga bagus untuk 

pertumbuhan mikrorganisme saat proses fermentasi (Bassir, 1962- modifikasi). 

 

Secang (Caesalpinia sappan L)  banyak dimanfaatkan sebagai pewarna alami (Fu et al., 

2008). Secang juga mengandung tanin yang dapat berguna untuk mengobati luka, 

antidiare, dan analgetik (Badami, 2003). Selain itu kayu secang dapat juga digunakan 

untuk menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah (Heyne, 1987). 

 

Di Indonesia proses pembuatan tuak adalah setelah nira hasil sadapan terkumpul, nira 

dimasukkan dalam bak yang disebut dengan “raru” dan ditutup. “Raru” ini yang akan 

menjadikan ragi dalam proses fermentasi tuak (Ikagemi, 1997). Oleh karena itu perlu 

adanya pengembangan pembuatan tuak berbasis herbal dengan menggunakan nira 

siwalan sebagai bahan utama. Kemudian ditambahkan kayu secang setelah proses 

ageing. Nira siwalan merupakan produk dari pohon siwalan (Borassus flabelliefer) yang 

memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga memiliki potensi untuk dijadikan produk 

fermentasi karena dapat dijadikan subtrat oleh mikroorganisme (Lisa et al., 2013). 

 

Kualitas tuak dapat ditentukan juga oleh rasa dan aromanya. Rasa dan aroma terbentuk 

karena proses ageing (pemeraman). Proses pemeraman ini dapat merubah karakteristik 

dari tuak sehingga perlu dilakukan analisa untuk menjamin mutu dan keamanan tuak 

tersebut. Karakteristik yang akan dianalisa adalah karakteristik fisikokimia (warna, 
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kandungan gula, pH, kekeruhan, etanolm metanol dan aktivitas antioksidan), 

mikrobiologi (total plate count dan pewarnaan gram) dan sensori (warna, rasa, aroma, 

after taste, dan overall). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Nira 

 

Nira merupakan hasil sadapan dari pohon kelapa atau siwalan. Di Indonesia ini banyak 

dijumpai tanaman siwalan terutama didaerah sekitar pantai. Terutama di bagian timur 

terdapat kurang lebih 6 juta pohon dipulau Timor (Lutony, 1993). Di Jawa terdapat 

sekitar 2539 ha pohon siwalan. Tinggi pohonnya dapat mencapai 25-30 puluh meter dan 

usia produktifnya mencapai 100 tahun. Nira segar tidak dapat tahan disimpan hanya 

sekitar 24-36 jam sejak disadap maka akan mengalami adanya perubahan dengan 

adanya gelembung dan rasa asam. Nira siwalan yang telah disadap memiliki komponen 

nutrisi yang lengkap bagi pertumbuhan mikroorganisme sehingga sukrosa dapat 

menjadi alkohol dan berlanjut menjadi asam secara alami (Imron et al., 2015). Selama 

ini nira hanya di jadikan sebagai minuman kaleng Nata de Bora dan gula merah (Bapeda 

Jatim, 2013)  

 

1.2.2. Tuak 

 

Minuman keras sudah lama dikenal di kalangan masyarakat dan telah menjadi masalah 

umum di dunia (WHO, 2014). Konsumsi minuman alkohol juga telah menjadi 

kebiasaan bagi warga Indonesia. Minuman alkohol tradisional yang banyak dikonsumsi 

di Indonesia seperti minuman “Cap Tikus” dari Manado dan Minahasa, “Ballo” dari 

Makasar, Arak Bali dan sebagainya (BPOM, 2014). Tuak merupakan salah satu jenis 

minuman beralkohol yang berasal dari Sumatera yang terbuat dari batang kelapa atau 

batang aren yang diambil airnya kemudian dicampurkan dengan raru (Ilyas, 2013). 

Bagi warga Batak tuak memiliki peran penting untuk acara–acara seperti upacara 

penjamuan untuk orang tua (Ikegami 1997).   
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1.2.4. Kayu Secang 

 

Kayu secang merupakan tanaman rumput yang secara luas di distribusikan di seluruh 

dunia dan terutama di negara-negara tropis dan subtropis (Badami. 2003). Secang 

memiliki nama latin Caesalpinia sappan L. Tinggi pohon secang dapat mencapai 50 m.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kayu Secang (Sumber : dokumen pribadi) 

Di Indonesia terutama di daerah Yogyakarta kayu secang banyak diolah menjadi 

minuman kesehatan yang sering disebut dengan wedang uwuh. Kandungan utama pada 

secang adalah senyawa brazilin dengan struktur C6H14O5 (Gambar 3.) dalam bentuk 

kristal (Hua, 2013). Zhong et al. (2009) menyatakan bahwa aktivitas antioksidan dari 

kayu secang ini memiliki efek melindungi tubuh dari keracunan akibat radikal kimia, 

sedangkan brazilin diketahui memiliki aktivitas antikanker.  

 

Gambar 2. Struktur Brazilin (Hua, 2013) 

Sifat antioksidan yang terkandung dalam rempah-rempah memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan bahan pangan lain, karena sifat antioksidan pada rempah-rempah dapat 

bertahan setelah mengalami pemanasan (Winarsi, 2007), dimana sifat stabilitas seperti 

ini tidak dapat ditemukan pada beberapa antioksidan lain. Sifat antioksidan ini dapat 

menghambat penyebaran reaksi radikal bebas, melindungi tubuh manusia dari penyakit 
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(Dekker 2002). Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang memiliki satu atau 

lebih elektron yang berpasangan di wilayah orbit luarnya sehingga dapat bereaksi 

dengan molekul sel tubuh dengan cara mengikat elektron sel terserbut sehingga 

mengakibatkan reaksi berantai yang menghasilkan radikal bebas bari (Francine, 1996). 

Senyawa yang aktif sebagai antioksidan akan mereduksi radikal bebas DPPH menjadi 

difenil pikril hidrazin. Besarnya aktivitas penangkap radikal bebas dinyatakan dengan 

IC50 yaitu besarnya konsentrasi larutan uji yang mampu menurunkan 50% absorbansi 

DPPH dibandingkan dengan larutan blanko  Metode uji antioksidan dengan DPPH (1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil) dipilih karena metode ini adalah metode sederhana untuk 

evaluasi aktivitas antioksidan dari senyawa bahan alam (Conforti, 2002)..  

 

1.2.5. Fermentasi 

 

Sebagian besar masyarakat dunia  menganggap makanan dan minuman fermentasi unik 

berdasarkan faktor budaya, sejarahnya dan ekonominya. Minuman fermentasi sudah 

ditemukan di Cina pada 7000 SM (McGovern et al., 2004). Fermentasi merupakan 

proses metabolisme yang melibatkan aktivitas mikroba dalam memecah gula mejadi 

alkohol dan CO2. Hasil fermentasi berbeda-beda tergantung jenis substrat, acam 

mikroba dan proses metabolismenya (Winarno et al., 1980). 

Yeast yang sering digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol terutama dalam 

pembuatan wine adalah Saccharomyes cerevisiae (Walker G.M. 2016). Yeast  jenis ini 

akan mengubah glukosa pada suatu substrat menjadi CO2 dan etanol. Yeast ini tumbuh 

dengan baik pada suhu 25-30⁰C dengan suhu pertumbuhan maksimum 35-47⁰C. Selama 

proses fermentasi yeast ini akan menyebabkan kekeruhan karean sifatnya yang 

menyebar keseluruhan bagian dari medium pada tabung fermentasi (Fardiaz, 1992)  

 

1.2.6. Pemeraman 

 

Pemeraman atau sering disebut dengan ageing merupakan proses yang dilakukan 

setelah proses fermentasi selesai. Biasanya pada proses pemeraman yang terjadi pada 

suhu rendah mengalami perubahan diantaranya perubahan warna, aroma, dan flavor, 

disebabkan adanya oksidasi phenolic dan zat lainnya sehingga membentuk aldehid dan 

ester (Buglass, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemeraman adalah 
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keberadaan oksigen, suhu, pH dan cahaya. Dalam proses pemeraman dapat terjadi 

kerusakan seperti ksidasi di sebabkan oleh keberadaan oksigen yang dapat menurunkan 

kadar ester dalam wine. Kemudian suhu yang terlalu tinggi (>30⁰C) dapt mempercepat 

hidrolisis ester. Dan apabila wine terpapar oleh cahaya makan dapat menyebabkan 

copper case yang mempengaruhi rasa dan aroma pada wine (Jackson, 2008). 

 

1.3. Tujuan Penenlitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh pemeraman tuak dengan penambahan kayu secang sebagai 

flavour dan sumber antioksidan terhadap karakteristik fisikokimia, mikrobiologi serta 

sensori tuak secang. 

   


