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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Permintaan dan konsumsi rimpang jahe di Indonesia dari tahun 2014 – 

2019 diperkirakan meningkat sebesar 2,91% setiap tahunnya. Tahun 2014 

permintaan dan konsumsi jahe sebesar 151,48 ribu ton dan diperkirakan akan 

terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 174,88 ribu ton 

(Kementrian Pertanian, 2014). Tingginya permintaan rimpang jahe pada petani 

akan menimbulkan banyaknya sisa tanaman jahe seperti bagian daunnya. Bagian 

daun jahe belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum ataupun industri 

sehingga daun jahe berakhir sebagai limbah tanaman atau pakan ternak. Hal ini 

pula yang menyebabkan nilai jual daun jahe masih rendah dibandingkan 

rimpangnya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak 

peneliti yang mulai tertarik akan potensi pemanfaatan daun jahe. Penelitian 

terdahulu menyatakan bahwa pada daun jahe ditemukan komponen bioaktif yang 

berpotensi sebagai sumber antioksidan, antikanker dan antibakteri (Sivasothy et 

al.,2011). Ekstrak daun jahe juga mengandung fenol dimana fenol banyak 

dimanfaatkan dalam bidang pangan, farmasi serta kesehatan (Choon et al., 2016). 

Zat aktif pada daun jahe ini belum optimal dimanfaatkan karena sifatnya yang 

rentan terhadap sinar matahari, kelembapan, suhu tinggi dan oksidasi sehingga 

dapat menurunkan kualitas fisik dan zat aktifnya (Supriyadi dan Rujita, 2013).  

 Produktivitas dan kebutuhan yang terus meningkat dari rimpang jahe, 
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semakin meningkat pula limbah daun jahe serta sifat zat aktif daun jahe yang 

masih jarang dimanfaatkan maka perlu dicarikan alternatif pengembangan proses 

produksi untuk meningkatkan efisiensi serta memperbaiki sifat fisik zat aktif daun 

jahe untuk penggunaan dalam berbagai aspek fungsionalnya (Chan et al.,2011). 

Salah satu produk yang dapat dikembangkan adalah mikrokapsul yang diproses 

dengan metode mikroenkapsulasi yang bertujuan untuk mempermudah 

penanganannya serta pemanfaatannya. Selain itu, produk mikrokapsul yang 

dihasilkan memiliki prospek untuk dijadikan food supplement atau 

nutraceticalyang memiliki nutrisi tertentu dan memiliki fungsi untuk mengatur 

sistem biologis tubuh(Firdaus et al., 2013) 

Mikroenkapsulasi merupakan teknik untuk melindungi bahan inti (core) 

menggunakan bahan penyalut sehingga mudah dalam penanganan dan 

penyimpanannya serta dapat melindungi bahan inti dari kehilangan flavor 

(Augustin dan Sanguansri, 2008). Kelebihan dari teknik mikroenkapsulasi ini 

adalah hasil akhir berupa bubuk sehingga mudah diaplikasikan ke dalam bahan 

tertentu. Selain itu, ekstrak daun jahe merah yang di proses dengan teknik 

mikroenkapsulasi dapat terhindar dari kontaminasi jamur dan bakteri dikarenakan 

terlindungi oleh dinding kapsul dari bahan penyalut, keawetan flavor lebih 

seragam, meningkatkan nilai tambah rempah-rempah, meningkatkan masa simpan 

produk serta sebagai upaya diversifikasi bahan dengan memanfaatkan limbah 

tanaman pangan (Champagne dan Fustier, 2007).Beberapa formula telah 

dikembangkan untuk membuat matriks polimer mikrokapsul dengan polimer-

polimer penyalut yang memiliki kemampuan khusus sesuai dengan sifat fisik dan 
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kimia dari bahan aktif yang disalut.Sifat fisik dan kimia yang baik dalam 

pembuatan mikrokapsul tergantung pada karakteristik dan jumlah dari polimer 

penyalut.Selama ini polimer yang banyak digunakan adalah poliuretan, metil 

metakrilat, hidroksipropilmetilselulosa dan poliepoksi yang pada umumnya 

menggunakan pelarut organik, yang memiliki risiko mudah terbakar, toksik, 

kurang ramah lingkungan dan kurang ekonomis.Oleh karena itu, diperlukan 

pembuatan mikrokapsul dengan bahan penyalut yang lebih alami.Polimer alam 

yang jumlahnya melimpah dan harganya relatif terjangkau adalah pati singkong 

(tapioca starch) dan carboxymethyl cellulose (CMC) (Nugraheni et al., 2015). 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisik dan 

kandungan fenol pada mikrokapsul dari ekstrak daun jahe merah serta untuk 

mengetahui optimasi formula dari mikrokapsul ekstrak daun jahe merah. 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk memberikan informasi 

mengenai diversifikasi ekstrak daun jahe merah yang dapat diaplikasikan dalam 

bentuk mikrokapsul dengan teknik mikroenkapsulasi dan untuk mengetahui 

optimasi formula mikrokapsul dari ekstrak daun jahe merah. 

 

  


