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ALAMI TERHADAP DAYA SIMPAN DAN MUTU MINUMAN NIRA JAHE. 

THE EFFECT OF GUAVA LEAF EXTRACT CONSENTRATION AS A NATURAL PRESERVATIVE  ON 
THE QUALITY AND THE STORAGE LIFE OF GINGER PALM DRINK 
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ABSTRACT 

This aim of this research was investigate the effect of guava leaf extract as a natural preservative 
to the storage life and the quality of ginger palm drink. The experiment design used in this experiment 
was completely randomized design with single factor that was the concentration of guava leaf extract. 
There were six treatments including 0%, 1%, 3%, 5%, 7% of guava leaf extract, and 0.1% benzoate. 
Data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) at 5% significant level and when significantly 
different they were further analysed using honestly significance difference (HSD) at 5% significant level. 
The results of this study showed that the treatment of guava leaf extract concentration had a significant 
effect on the total acid, total soluble solid, taste (scoring), flavor (hedonic), and color (hedonic and 
scoring) at day 0 of storage but gave non-significant effect on the pH, taste (hedonic) and the flavor 
(scoring) of ginger palm drink. Then on day 3 and day 6 of storage, the treatments resulted in 
significantly difference on total acid, total soluble solid, pH and color (hedonic and scoring), but gave 
non-significant effect on the aroma (hedonic and scoring) of the ginger palm drink.  

Keywords: palm juice, ginger, guava leaf, and brown sugar 

ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun jambu biji sebagai 

pengawet alami terhadap daya simpan dan mutu minuman nira jahe. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan percobaan faktor tunggal yaitu konsentrasi  

ekstrak daun  jambu biji. Terdapat enam perlakuan yaitu konsentrasi 0%, 1%, 3%, 5%, 7% dan 
benzoate 0,1%. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan diuji 
lanjut menggunakan BNJ pada taraf nyata 5%. Parameter yang diamat pada penelitian ini antara lain 

total padatan terlarut (◦Brix), pH, total asam, warna, rasa dan aroma yang diuji secara organoleptik 
dengan metode hedonik dan skoring. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  perlakuan konsentrasi 
ekstrak daun jambu biji memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap parameter  total asam, total 

padatan terlarut, rasa (skoring), aroma (hedonik), warna (hedonik  dan  skoring) pada penyimpanan hari 
ke-0, tetapi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap pH, rasa (hedonik), 
dan aroma (skoring) minuman nira jahe. Selanjutnya pada penyimpanan hari ke-3 dan penyimpanan hari 

ke-6, perlakuan konsentrasi ekstrak daun jambu biji memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 
parameter total asam, total padatan terlarut, pH, warna (hedonik dan skoring), tetapi memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap aroma (hedonik  dan skoring)  minuman nira jahe.  

 
Kata kunci :  nira,  jahe, daun jambu biji dan gula merah 
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PENDAHULUAN 

Nira merupakan cairan manis yang 

berwarna jernih agak keruh yang diperoleh dari  

tanaman aren (Arenga pinnata) dengan cara 

memotong tangkai bunga. Nira tidak dapat 

bertahan lama sehingga harus ditangani dengan 

baik dan segera diolah menjadi produk pangan. 

Nira memiliki komponen utama yang terdiri dari 

air, sukrosa, dan  bahan organik lainya seperti 

protein, lemak, vitamin dan mineral. Komponen-

komponen yang dikandung tersebut dapat 

mengalami  fermentasi selama penyimpanan 

(Dahclan, 1984). 

  Proses fermentasi pada nira dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

karena adanya kontaminasi selama penyedapan 

yang disebabkan karena peralatan yang kurang 

bersih, kontaminasi selama pengangkutan ke 

tempat pengolahan, suhu penyimpanan yang 

tidak sesuai dan penyimpanan yang terlalu lama 

sebelum dilakukan pengolahan. Kontaminasi 

tersebut disebabkan oleh mikroorganisme 

khususnya khamir dan bakteri. Jenis 

mikroorganisme adalah Saccharomycess sp. dan 

Acetobacter sp. Pada nira yang telah 

terkontaminasi oleh mikroorganisme, terjadi 

proses fermentasi atau perombakan terhadap 

senyawa-senyawa penyusunnya yang 

disebabkan oleh aktivitas enzim invertase yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme, sehingga 

sukrosa yang terdapat di dalam nira akan 

berubah menjadi alkohol  dan berlanjut menjadi 

asam asetat (Santoso, 1993). Oleh sebab itu 

perlu dilakukan pengawetan nira aren untuk 

memperpanjang daya simpan nira. Bahan 

pengawet alami yang potensial untuk digunakan 

sebagai pengawet nira yaitu daun jambu biji. 

 Daun jambu biji (Psidii folium) 

mengandung senyawa aktif antara lain tanin, 

triterpenoid, saponin, eugenol dan flavonoid. 

Senyawa yang terkandung di dalam daun jambu 

biji ini mempunyai efek sebagai anti mikroba. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa daun jambu biji dapat digunakan sebagai 

bahan pengawet alami untuk mengawetkan 

telur asin dan bakso ikan (Winarno, 1993). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mailoa (2003) 

menunjukkan bahwa penambahan ekstrak daun 

jambu biji 3 % pada bakso ikan dapat 

memperpanjang daya simpan bakso ikan selama 

40 jam dalam suhu kamar dan 480 jam pada 

suhu refrigerasi, dari uji organoleptik 

kenampakan,  aroma,  rasa sangat disukai oleh 

panelis. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Yuliyanto (2006) yaitu penambahan ekstrak 

daun jambu biji 1 % pada telur asin dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri pada hari ke-

20 dan pada tingkat kesukaan sangat disukai 

oleh panelis.  

Selain itu bahan lainnya yang 

mengandung pengawet alami yang dapat 

digunakan sebagai bahan pengawet alami untuk 

pangan adalah jahe. Berdasarkan hasil 

percobaan Handayani dkk (Komunikasi Pribadi., 

2016) bahwa penambahan jahe iris 5 % dan 

gula merah 5% memberikan hasil mutu 

minuman nira jahe yang terbaik dengan aroma 

yang sangat disukai oleh panelis. Penambahan 

jahe yang terlalu sedikit tidak bisa memberikan 

rasa jahe yang kuat pada nira, sedangkan 
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penambahan jahe yang terlalu banyak akan 

menyebabkan rasa nira menjadi pedas. Rasa 

pedas pada jahe berasal dari senyawa oleoresin 

yang terdapat dalam rimpang jahe (Koswara, 

(1995). Menurut Kikuzaki (1991) dalam Junita 

(2001), rimpang jahe berasa pedas karena 

adanya komponen 6- gingerol dan 6-shogaol. 

Gingerol yang merupakan salah satu komponen 

penyusun oleoresin jahe memiliki aktivitas 

antioksidan. Penggunaan sari jahe sebagai 

pengawet alami produk nira belum diteliti secara 

mendalam. Oleh karena maka telah dilakukan 

penelitian tentang” Pengaruh Konsentrasi 

Ekstrak Daun Jambu Biji Sebagai 

Pengawet Alami Terhadap Daya Simpan 

Dan Mutu Minuman Nira Jahe 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk 

mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun 

jambu biji sebagai pengawet alami terhadap 

daya simpan dan mutu minuman nira jahe. 

METODOLOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah  nira, jahe, gula merah, 

daun jambu biji, tissue, phenolphthalein 1%, 

NaOH 0,1% dan aquades. 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pisau, baskom, dandang, 

sendok besar,  panci, kompor, botol, plastik, 

pipet tetes, timbangan analitik, labu kjedhal, 

muffle, labu ukur, elenmeyer, blender, dan 

gelas 

 

Metode  

Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode Eksperimental dengan 

percobaan di Laboratorium. Rancangan 

percobaan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

percobaan faktor tunggal yaitu  penambahan  

ekstrak daun  jambu biji dengan enam 

perlakuan yaitu 

P0 : Kontrol 0% 

P1 : Ekstrak daun jambu biji1%  

P2 : Ekstrak daun jambu biji 3 % 

P3  : Ekstrak daun jambu biji 5 % 

P4 : Ekstrak daun jambu biji7 % 

P5 : Benzoate 0.1% 

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi, total padatan terlarut 

(Brix), pH, total asam dan organoleptik warna, 

rasa, aroma dengan  uji  hedonik dan skoring. 

Data hasil pengamatan kimia dan organoleptik 

dianalisis dengan analisis keragaman (Analysis 

of Variance) pada taraf nyata 5% dengan 

menggunakan software Co-Stat. Apabila 

terdapat beda nyata, dilakukan uji lanjut dengan 

uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5% 

(Hanafiah, 2002). 
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PELAKSANAAN pENELITIAN 

Pembuatan minuman nira jahe 

1. Pembuatan Jahe Iris 

a. Jahe terlebih dahulu disortasi dengan cara 

memilih jahe yang bagus dan membuang 

yang busuk atau yang rusak 

b. Kemudian jahe dibersihkan dengan air yang 

mengalir untuk membersihkan dari kotoran 

yang menempel pada jahe  

c. Dikupas kulit  sebelum dilakukan pengirisan 

untuk mendapatkan jahe yang bersih 

d. Kemudian jahe diiris untuk memperkecil 

ukuran yang bertujuan supaya aroma dan 

rasa pedas pada jahe bisa keluar melalui 

pori-pori dan memperkuat rasa pada jahe 

2. Proses Pembuatan Ekstrak Daun Jambu 

Biji 

a. Daun jambu biji disortasi dengan cara 

memilih daun jambu yang bagus dan 

membuang yang busuk 

b. Daun jambu yang sudah disortasi kemudian 

dicuci pada air yang mengalir untuk 

membersihkan kotoran yang menempel 

c. Kemudian daun jambu biji dipotong kecil-

kecil supaya mempermudah dalam 

penghancuran 

d. Daun jambu biji dihancurkan dengan 

menggunakan blender sebanyak 264 gr 

daun jambu biji dan dicampurkan dengan air 

sebanyak 792 ml atau 1:3 selama 5 menit. 

e. Setelah itu dilakukan penyaringan untuk 

memisahkan air dengan ampas daun jambu 

biji untuk mendapatkan ekstraknya. 

3. Penyaringan Nira Segar  

Penyaringan nira dilakukan sebelum nira 

dimasak yang bertujuan untuk membersihkan 

nira dari kotoran sebelum dicampurkan dengan 

bahan yang lain untuk mendapatkan nira yang 

bersih. 

4. Pencampuran 

Nira aren yang udah disaring kemudian 

dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain 

seperti jahe iris 5%, gula merah 5% dan 

ekstrak daun jambu biji 1 %, 3 %, 5 %, 7 % 

dan benzoate 0.1% kemudian diaduk supaya 

homogen. 

5. Pemasakan  

Pemasakan nira dilakukan setelah nira 

disaring dan  dicampurkan dengan semua 

bahan. Campuran nira dimasak  selama 5 menit 

atau sampai memdidih dengan suhu 100 ◦C. 

6. Penyaringan 

Penyaringan dilakukan setelah dimasak 

untuk memisahkan air nira dari bahan-bahan 

yang dicampurkan seperti jahe iris. 

6. Pendinginan 

Pendinginan dilakukan supaya nira 

mudah dilakukan pengemasan atau 

pembotolan. 

7. Pembotolan  

Pembotolan dilakukan setelah  nira 

didinginkan selama 10 menit pembotolan 

dilakukan dengan menggunakan botol kaca 140 

ml yang sudah disterilisasi, kemudian disimpan 

pada suhu ruang untuk dilakukan pengamatan. 

Variabel mutu yang diamati adalah total 

padatan terlarut (◦Brix), pH, total asam, dan uji 

organoleptik rasa,warna dan aroma secara  

hedonik dan skoring. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan terhadap masing-

masing parameter minuman nira jahe yang diuji 

pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

Table 4.1. Hasil analisis keragaman 
beberapa parameter daya simpan dan 

mutu minuman nira jahe selama 
penyimpanan 

Parameter  

Signifikansi * 

Hari-0 Hari-
3 

Hari-
6 

Total Padatan 
Terlarut (◦Brix) 

S S S 

pH NS S S 

Total Asam (%) NS S S 

Rasa (hedonik) NS - - 

Rasa (skoring) S - - 

Aroma (hedonik) S NS NS 

Aroma (skoring) NS NS NS 

Warna (hedonik) S S S 

Warna (skoring) S S S 
Keterangan : S = signifikan (berbeda nyata)  

NS = non signifikansi (tidak  

berbeda nyata) 
 *) = BNJ Taraf nyata 5% 
 

B.1. Total Padatan Terlarut (◦Brix) 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan 

analisis keragaman taraf nyata 5% bahwa 

perlakuan ekstrak daun jambu biji tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap total padatan terlarut (◦Brix) pada 

penyimpanan hari ke-0, hari ke-3 dan 

penyimpanan hari ke-6 minuman nira jahe. Hasil 

nilai total padatan terlarut (◦Brix) pada masing-

masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 

4.1.  

 

Gambar 4.1. Grafik pengaruh konsentrasi ekstrak 
daun jambu biji terhadap total 

padatan terlarut (◦Brix) minuman nira 
jahe selama penyimpanan 

 

Keterangan Perlakuan:  

P0: (kontrol 0%) P3: (ekstrak daun jambu 

biji 5 %) 
P1: (ekstrak daun jambu 
biji 1%) 

P4: (ekstrak daun jambu 
biji 7 %) 

P2: (ekstrak daun jambu 

biji 3 %) 

P5: (benzoate 0,1 %) 

 

Berdasarkan Gambar 4.1. terlihat bahwa 

rata-rata total padatan terlarut (◦Brix) minuman 

nira jahe pada perlakuan p0 (kontrol  0%) 

sebesar 18,76%, p1 (ekstrak daun jambu biji 

1%) sebesar 17,94%, p2 (ekstrak daun jambu 

biji 3%) sebesar 17,84 %, p3 (ekstrak daun 

jambu biji 5%) sebesar 17,84%, p4 (ekstrak 

daun jambu biji 7%) sebesar 16,1% dan 

perlakuan p5 ( penambahan benzoat 0.1%) 

sebesar 16,1% pada penyimpanan hari ke-0. Hal 

ini karena untuk semua sampel yang diuji belum 

dilakukan penyimpanan sehingga belum 

terjadinya proses fermentasi oleh mikroba. 

Meskipun tidak berbeda nyata secara statistik 

antara perlakuan namun padatan terlarut (◦Brix) 

cenderung menurun seiring dengan semakin 

tingginya konsentrasi ekstrak daun jambu biji 

yang ditambahkan sehingga semakin rendah 

padatan terlarut (◦Brix) yang didapatkan pada 

minuman nira jahe. Sedangkan pada 
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penyimpanan hari ke-3 nilai total padatan 

terlarut (◦Brix) minuma nira jahe pada perlakuan 

p0 (kontrol  0%) sebesar 18% dan p1 (ekstrak 

daun jambu biji 1%) sebesar 17,37% memiliki 

total padatan terlarut (◦Brix) tertinggi. Hal 

diduga bahwa pada sampel tersebut selama 3 

hari penyimpanan terjadinya proses fermentasi. 

Akan tetapi pada perlakuan p2 (ekstrak daun 

jambu biji 3%) sebesar 16,6 %, p3 (ekstrak 

daun  jambu biji 5%) sebesar 16%, p4 (ekstrak 

daun jambu biji 7%) sebesar 16,27% dan 

perlakuan p5   (penambahan benzoat 0.1%) 

sebesar 15,1% total padatan terlarut (◦Brix) 

lebih rendah dibandingkan dengan p0 (ekstrak 

daun  jambu biji 1%) dan p1 (ekstrak daun  

jambu biji 3%). Hal ini diduga karena 

adanya penambahan ekstrak daun jambu biji ya

ng semakin banyak dan perlakuan benzoat 

sehingga mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba. Selanjutnya pada penyimpanan hari 

ke-6 total padatan terlarut (◦Brix) minuman nira 

jahe semakin meningkat dibandingkan hari ke-3 

didapatkan total padatan terlarut (◦Brix) pada 

perlakuan p0 (kontrol  0%)  sebesar 16,4%, p1 

(ekstrak daun jambu biji 1%) sebesar 15,17%, 

p2 (ekstrak daun jambu biji 3%) sebesar 15,83 

%, p3 (ekstrak daun jambu biji 5%) sebesar 

14,9%, p4 (ekstrak daun jambu biji 7%) 

sebesar 14,07% dan perlakuan p5                          

(penambahan benzoat 0.1%) sebesar 14,37%. 

Hal ini disebabkan karena semakin lama proses 

penyimpanan maka nilai total padatan terlarut 

(◦Brix) pada minuman nira jahe akan mengalami 

penurunan karena pada saat penyimpanan 

terjadinya proses fermentasi oleh mikroba. 

Menurut Marsigit (2005) bahwa pada proses 

fermentasi nira, kandungan total padatan 

terlarut menurun sangat cepat, sementara 

kandungan asam seperti asam asetat, laktat dan 

tartarat semakin meningkat. Begitu juga dengan 

menurunnya kandungan fitokimia daun jambu 

biji seperti alkaloid, flavonoid yang semakin 

berkurang seiring lamanya penyimpanan. Dalam 

proses fermentasi minuman nira jahe, sukrosa 

merupakan substrat utama dan sebagai sumber 

karbon bagi pertumbuhan mikroba. Pemecahan 

sukrosa ditandai dengan turunnya nilai total 

padatan terlarut. Sukrosa sebagai sumber 

karbon akan ditransformasi ke dalam tiga 

kelompok utama senyawa produk, yaitu asam-

asam organik, etanol, dan eksopolisakarida 

(pelikel) yang akan membentuk fase padat  

Kallel dkk, (2012). 

Secara umum penurunan nilai total 

padatan terlarut disertai dengan penurunan nilai 

pH, dan peningkatan total asam terjadi selama 

penyimpanan minuman nira jahe dengan 

perlakuan ekstrak daun jambu biji pada 

berbagai konsentrasi dengan nilai yang berbeda-

beda Kallel dkk, (2012).  

B.2. Nilai pH 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan 

analisis keragaman taraf  nyata 5% bahwa 

konsentrasi esktrak daun jambu biji memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata pada 

penyimpanan hari ke-0, tetapi memberikan 

pengaruh yang nyata pada penyimpanan hari 

ke-3 dan penyimpanan hari ke-6 pH minuman 

nira jahe namun. Hasil nilai pH pada masing-
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masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.2

 

Gambar 4.2. Grafik pengaruh konsentrasi ekstrak 

daun jambu biji terhadap nilai pH 
minumannira jahe selama 
penyimpanan 

 

Keterangan Perlakuan:  
P0: (kontrol 0%) P3: (ekstrak daun jambu 

biji 5 %) 

P1: (ekstrak daun jambu 
biji 1%) 

P4: (ekstrak daun jambu 
biji 7 %) 

P2: (ekstrak daun jambu 

biji 3 %) 

P5: (benzoate 0,1 %) 

    

Berdasarkan Gambar 4.2. terlihat bahwa 

pH minuman nira jahe memiliki nilai pH yang 

relatif sama yaitu pada perlakuan p0 (kontrol  

0%) sebesar 6,75%, p1 (ekstrak daun jambu 

biji 1%) sebesar 6,64%, p2 (ekstrak daun 

jambu biji 3%) sebesar 6,79 %, p3 (ekstrak 

daun jambu biji 5%) sebesar 6,7%, p4 (ekstrak 

daun jambu biji 7%) sebesar 6,7% dan 

perlakuan p5 ( penambahan benzoat 0.1%) 

sebesar 6.89% pada penyimpanan hari ke-0. Hal 

ini disebabkan karena pada pengujian hari ke-0 

nira yang digunakan masih segar dan belum 

dilakukan penyimpanan sehingga belum 

difermentasi oleh khamir jenis Saccharomyces 

cereviseae pada setiap perlakuan (Filanty dkk 

2007).  Sehingga  pada penyimpanan hari ke-3 

pH minuman nira jahe pada perlakuan p0 

(kontrol  0%) sebesar 4,62%, p1 (ekstrak daun 

jambu biji 1%) sebesar 4,60% dan p2 (ekstrak 

daun jambu biji 3%) sebesar 5,35 %. 

Penurunan pH minuman nira jahe diduga karena 

konsentrasi ekstrak daun jambu biji yang 

digunakan terlalu sedikit sehingga tidak mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba yang 

menyebabkan proses fermentasi, akan tetapi 

pada perlakuan p3 (ekstrak daun jambu biji 5%) 

diproleh pH minuman nira jahe sebesar 6,02%, 

p4 (ekstrak daun jambu biji 7%) sebesar 6,08% 

dan perlakuan p5 ( penambahan benzoat 0.1%) 

sebesar 6,28%. Hal ini disebabkan karena 

konsentasi ekstrak daun jambu biji yang 

ditambahkan semakin banyak dan perlakuan 

benzoat mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba yang menyebabkan proses fermentasi. 

Selanjutnya pada penyimpanan hari ke-6 nilai 

pH semakin menurun  pada  semua perlakuan  

yaitu p0 (kontrol  0%) sebesar 4,11%, p1 

(ekstrak daun jambu biji 1%) sebesar 4,09%, 

p2 (ekstrak daun jambu biji 3%) sebesar 

4,10%, p3 (ekstrak daun jambu biji 5%) 

sebesar 4,12%, p4 (ekstrak daun jambu biji 

7%) sebesar 4,30% dan perlakuan p5 

(penambahan benzoat 0.1%) sebesar 4,31%. 

Hal ini disebabkan karena semakin lama 

dilakukan penyimpanan maka pH minuman nira 

jahe tersebut akan semakin menurun. 

Penurunan nilai pH pada minuman nira jahe 

juga disebabkan lamanya proses penyimpanan 

sehingga menyebabkan meningkatnya 

konsentrasi zat-zat asam selama proses 

fermentasi. Semakin lama dilakukan 

penyimpanan maka nilai pH akan semakin 

rendah karena disebabkan oleh aktivitas 

mikroba selama penyimpanan. Budiyanto (2004) 

menyatakan bahwa nira merupakan media 
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pertumbuhan yang baik bagi bakteri Acetobakter 

aceti dan khamir Saccharomyces. 

Pada proses fermentasi yang terjadi 

secara alami pada nira, khamir Saccharomyces 

akan lebih aktif merombak gula (glukosa) yang 

menjadikan alkohol dan gas CO2. Hal ini sesuai 

dengan Laksamahardja (1993) yang 

menyatakan bahwa  nira memiliki sifat yang 

tidak tahan lama disimpan, setelah 4 jam akan 

mengalami penurunan pH akibat terjadinya 

proses fermentasi oleh khamir. Menurunnya pH 

minuman nira jahe diakibatkan oleh aktivitas 

mikroorganisme. Pada saat fermentasi 

berlangsung, mikroba seperti bakteri dan 

khamir, akan mengubah glukosa menjadi 

berbagai jenis senyawa asam. Glukosa 

dikonversi menjadi asam glukonat melalui jalur 

fosfat pentosa oleh bakteri asam asetat, dan 

sebagian besar fruktosa diubah menjadi asam-

asam organik. Menurut Agustine (2013), sel 

khamir akan menghidrolisis sukrosa membentuk 

glukosa dan fruktosa untuk produksi ethanol, 

sedangkan bakteri akan mengkonversi glukosa 

membentuk asam glukonat dan fruktosa akan 

membentuk asam asetat.  

B.3. Total Asam 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan 

analisis keragaman taraf  nyata 5% bahwa  

konsentrasi esktrak daun jambu biji  

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap total asam minuman nira jahe pada 

penyimpanan hari ke-0, tetapi memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap total 

asam minuman nira jahe pada penyimpanan 

hari ke-3 dan penyimpanan hari ke-6. Hasil nilai 

total asam pada masing-masing perlakuan dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Grafik pengaruh konsentrasi ekstrak 
daun jambu biji terhadap total 

asam minuman nira jahe selama

 penyimpanan 
 

Keterangan Perlakuan: 
P0: (kontrol 0%) P3: (ekstrak daun jambu 

biji 5 %) 

P1: (ekstrak daun jambu 
biji 1%) 

P4: (ekstrak daun jambu 
biji 7 %) 

P2: (ekstrak daun jambu 
biji 3 %) 

P5: (benzoate 0,1 %) 

 

Berdasarkan  Gambar 4.3. terlihat 

bahwa rata-rata total asam minuman nira jahe 

pada semua perlakuan p0 (kontrol  0%) sebesar 

3,04%, p1 (ekstrak daun jambu biji 1%) 

sebesar 2,42%, p2 (ekstrak daun jambu biji 

3%) sebesar 1,29 %, p3 (ekstrak daun jambu 

biji 5%) sebesar 1,17%, p4 (ekstrak daun 

jambu biji 7%) sebesar 1,00% dan perlakuan 

benzoat p5 (benzoat 0,1%) sebesar 1,42% pada 

penyimpanan hari ke-0. Hal ini diduga karena 

untuk semua sampel yang diuji belum dilakukan 

penyimpanan, sehingga belum terjadi proses 

fermentasi oleh khamir jenis Saccharomyces 

cereviseae (Filanty dkk 2007). Meskipun tidak 

berbeda nyata secara statistik diantara 

perlakuan, namun total asam minuman nira jahe 

cenderung menurun seiring dengan semakin 

tingginya konsentrasi ekstrak daun jambu biji 
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yang ditambahkan sehingga semakin rendah 

total asam yang didapatkan pada minuman nira 

jahe. Sedangkan  pada penyimpanan hari ke-3 

total asam minuman nira jahe mengalami 

peningkatan pada perlakuan p0 (kontrol  0%) 

sebesar 16,00% dan p1 (ekstrak daun jambu biji 

1%) sebesar 15,67%. Hal ini diduga bahwa 

setelah penyimpanan selama 3 hari total asam 

minuman nira jahe tersebut terjadinya proses 

fermentasi. Akan tetapi pada perlakuan p2 

(ekstrak daun jambu biji 3%) sebesar 7,17 %, 

p3 (ekstrak daun jambu biji 5%) sebesar 

8,58%, p4 (ekstrak daun jambu biji 7%) 

sebesar 8,50% dan perlakuan p5 (penambahan 

benzoat 0.1%) sebesar 8,25% total asamnya 

lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan p0 

(kontrol 0%) dan perlakuan p1 (ekstrak daun 

jambu biji 1%). Hal ini diduga karena adanya 

penambahan konsentrasi ekstrak daun jambu 

biji yang semakin banyak dan perlakuan benzoat 

sehingga mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba. Selanjutnya pada penyimpanan hari 

ke-6 nilai total asam miuman nira jahe semakin 

meningkat dibandingkan dengan hari ke-3 yaitu 

didapatkan pada perlakuan  p0 (kontrol  0%) 

sebesar 19,54%,  p1 (ekstrak daun jambu biji 

1%) sebesar 14,00%, dan p2 (ekstrak daun 

jambu biji 3%) sebesar 14,08%. Hal ini 

disebabkan karena semakin lama dilakukan  

penyimpanan maka total asam minuman nira 

jahe tersebut akan semakin meningkat. 

Meningkatnya total asam minuman nira jahe 

diakibatkan oleh aktivitas mikroorganisme pada 

minuman nira jahe yang mengubah sukrosa 

menjadi alkohol, selanjutnya alkohol menjadi 

asam asetat oleh bakteri dan hasilnya berupa 

cuka yang berasa asam, sehingga meningkatkan 

nilai total asam minuman nira jahe sampai 

penyimpanan hari ke-3 dan hari ke-6. 

Sementara pada perlakuan p3 (ekstrak daun 

jambu biji 5%) sebesar 11,42%, p4 (ekstrak 

daun jambu biji 7%) sebesar 13,03% 

mengalami penurunan. Hal ini diduga karena 

semakin banyak konsentrasi ekstrak daun jambu 

biji yang ditambahkan maka total asam yang 

dihasilkan akan semakin rendah dan perlakuan 

p5 (penambahan benzoat 0.1%)  menghasilkan 

total asam yang paling rendah sebesar 8.83%. 

Penambahan pengawet alami  ekstrak daun 

jambu biji dan pengawet kimia benzoate dapat 

menghambat kenaikan total asam pada  

minuman nira jahe karena perlakuan ekstrak 

daun jambu biji dan perlakuan benzoat dapat 

menginaktifkan enzim invertase dan kandungan 

senyawa antibakteri yang terdapat pada daun 

jambu biji dan benzoate dapat menghambat 

atau mencegah proses fermentasi pada 

minuman nira jahe.  

B.4.  Rasa  

Mutu yang sangat perlu diperhatikan 

dalam memproduksi minuman nira jahe salah 

satunya  yaitu  kriteria  rasa.  Berdasarkan  Tabe

l 4.4.  dapat  dilihat  bahwa  konsentrasi    ekstr

ak  daun  jambu  biji  memberikan  pengaruh ya

ng   tidak berbeda nyata terhadap  rasa minuma

n  nira jahe baik secara hedonik  dan skoring. 
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Gambar 4.4. Grafik pengaruh konsentrasi  ekstrak 

daun jambu biji terhadap rasa 

minuman nira jahe secara hedonik 
dan skoring selama penyimpanan 

 

Keterangan Perlakuan:  

P0: (kontrol 0%) P3: (ekstrak daun jambu 
biji 5 %) 

P1: (ekstrak daun jambu 
biji 1%) 

P4: (ekstrak daun jambu 
biji 7 %) 

P2: (ekstrak daun jambu 

biji 3 %) 

P5: (benzoate 0,1 %) 

 

Berdasarkan Gambar 4.4.  terlihat 

bahwa tingkat kesukaan panelis tehadap rasa 

minuman nira jahe tertinggi diperoleh pada 

perlakuan p0 (kontrol 0%) sebesar 3.75%,  p3 

(ekstrak daun jambu biji jambu biji 5%) sebesar 

3,68% dan  P4 (ekstrak daun jambu biji jambu 

biji 7%) sebesar 3.75% dan dengan kriteria 

suka secara hedonik. Sedangkan hasil terenda 

diperoleh pada perlakuan p1 (ekstrak daun 

jambu biji jambu biji 1%) sebesar 3,5%, p2 

(ekstrak daun jambu biji jambu biji 3%) sebesar 

3,5% dan p5 ( penambahan benzoat 0,1%) 

sebesar 3,43% dengan kriteria agak suka secara 

hedonik. Selanjutnya pada parameter secara 

skoring didapatkan nilai rata-rata pada 

perlakuan p0 (ekstrak daun jambu biji jambu biji 

0%) sebesar 3,75%, p3 (ekstrak daun jambu 

biji jambu biji 5%) sebesar 3,75% dan p4 

(ekstrak daun jambu biji jambu biji 7%) sebasar 

3,75% dengan kriteria agak suka. Sedangkan 

nilai terendah didapatkan pada perlakuan p1 

(ekstrak daun jambu biji jambu biji 1%) sebasar 

3,37%, p2 (ekstrak daun jambu biji jambu biji 

3%) sebasar 3,31% dan p5 (penambahan 

benzoate 0,1%) sebesar 3,25 dengan kriteria 

agak suka. Hal ini di sebabkan karena semakin 

banyak ekstrak daun jambu biji yang 

ditambahkan maka mampu memberikan cita 

rasa yang khas terhadap minuman nira jahe. 

Komponen yang terkandung dalam konsentrasi 

ekstrak daun jambu biji selain berfungsi sebagai 

antimikroba, dapat juga berfungsi sebagai 

pembentuk aroma, warna dan rasa.  

B.5. Nilai Warna dengan Metode Skoring 

Warna merupakan parameter yang 

menentukan tingkat penerimaan panelis 

terhadap suatu produk. Penelitian secara 

subyektif dengan penglihatan masih sangat 

menentukan dalam pengujian warna. Bila warna 

yang dilihat oleh panelis tidak menarik akan 

mengakibatkan rendahnya penilaian panelis 

terhadap produk makanan atau minuman 

tersebut. Berdasarkan Tabel 4.5. dapat dilihat 

bahwa konsentrasi ekstrak daun jambu biji 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap warna baik secara skoring minuman 

nira jahe. Selama penyimpanan hari ke-0, hari 

ke-3 dan  penyimpanan hari ke-6.  
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Gambar 4.5. Grafik pengaruh konsentrasi ekstrak 

daun jambu biji terhadap warna  
minuman nira jahe secara skoring 
selama penyimpanan 

 
Keterangan Perlakuan:  
P0: (kontrol 0%) P3: (ekstrak daun jambu 

biji 5 %) 
P1: (ekstrak daun jambu 
biji 1%) 

P4: (ekstrak daun jambu 
biji 7 %) 

P2: (ekstrak daun jambu 
biji 3 %) 

P5: (benzoate 0,1 %) 

   

Gambar 4.5. terlihat bahwa skor 

penilaian warna minuman nira jahe tertinggi 

diperoleh pada perlakuan  p5 ( penambahan 

benzoat 0,1%) sebesar 3,68% pada 

penyimpanan hari ke-0; 2,93% pada 

penyimpanan hari ke-3 dan 3,68% pada 

penyimpanan hari ke-6 dengan kriteria agak 

keruh. Tingkat kesukaan panelis tertinggi juga 

diperoleh pada perlakuan p0 ( kontrol 0%) 

secara berturut-turut yaitu pada penyimpanan 

hari ke-0 sebesar 3,12%, pada penyimpanan 

hari ke-3 sebesar 3,25% dan pada penyimpanan 

hari ke-6 sebesar 3,25% dengan kriteria agak 

keruh. Hal ini disebabkan karena tidak adanya 

perlakuan ekstrak daun jambu biji, sehingga 

warna yang dihasilkan lebih cerah bila 

dibandingkan dengan perlakuan ekstrak daun 

jambu biji. Sedangkan hasil terendah diperoleh 

pada perlakuan  p4 (ekstrak daun jambu biji  

7%) sebesar 1,68% hari ke-0, 1,43% hari ke-3 

dan 1,37% hari ke-6 dengan kriteria sangat 

keruh. Rendahnya tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna secara skoring, disebabkan 

karena adanya konsentrasi ekstrak daun jambu 

biji yang ditambahkan, sehingga warna yang 

dihasilkan sangat keruh bila dibandingkan 

dengan perlakuan p1 (kontrol 0%) dan p5 

(penambahan benzoate 0,1%). Hal ini 

sisebabkan karena ekstrak daun jambu biji 

memilki kandungan klorofil sehingga dapat 

memberikan pengaruh pada suatu bahan jika 

ditambahkan.  

B.6. Nilai Warna  dengan Metode Hedonik 

Berdasarkan Tabel 4.6. terlihat bahwa 

konsentrasi ekstrak daun jambu biji memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap tingkat 

kesukaan warna (hedonik) minuman nira jahe. 

Selama  penyimpana hari ke-0, hari ke-3 dan  

penyimpanan hari ke-6. 

 
Gambar 4.6. Grafik pengaruh konsentrasi ekstrak 

daun jambu biji terhadap warna 

minuman nira jahe secara hedonik 
selama penyimpanan 

 

Keterangan Perlakuan:  
P0: (kontrol 0%) P3: (ekstrak daun jambu 

biji 5 %) 

P1: (ekstrak daun jambu 
biji 1%) 

P4: (ekstrak daun jambu 
biji 7 %) 

P2: (ekstrak daun 

jambu biji 3 %) 

P5: (benzoate 0,1 %) 
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Gambar 4.6. terlihat bahwa tingkat 

kesukaan panelis terhadap  warna minuman nira 

jahe tertinggi diperoleh pada perlakuan p0 

(kontrol 0%) secara berturut-turut sebesar 

3,56% penyimpanan hari ke-0, 4,0%, hari ke-3 

dan 3,68% penyimpanan hari ke-6 dengan 

kriteria suka. Tingkat kesukaan panelis tertinggi 

juga diperoleh pada perlakuan p5 (penambahan 

benzoat 0,1%)  secara berturut-turut sebesar 

3,5% penyimpanan hari ke-0, 3,18% 

penyimpanan hari ke-3 dan 3,5% penyimpanan 

hari ke-6 dengan kriteria suka. Sedangkan hasil 

terendah diperoleh pada perlakuan p4 (ekstrak 

daun jambu biji 7%) secara berturut-turut 

sebesar 2,88% penyimpanan hari ke-0, 2,18% 

penyimpanan hari ke-3 dan 2,12% penyimpanan 

hari ke-6 dengan kriteria tidak suka.  Hal ini 

disebakan karena terjadinya penurunan nilai uji 

skor warna secara hedonik yang disebabkan 

karena semakin banyak ekstrak daun jambu biji 

yang tambahkan maka warna minuman nira 

jahe akan semakin tidak disukai oleh panelis. 

Hal ini disebabkan karena selama penyimpanan 

minuman nira jahe mengalami fermentasi oleh 

mikroorganisme selain itu, nira aren merupakan 

media yang baik bagi pertumbuhan 

mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan 

terjadi perubahan warna buih atau berwarna 

putih dan juga berlendir Rahman dkk (2004). 

B.7. Nilai Aroma dengan  Metode Skoring 

Pengujian terhadap aroma dianggap 

penting karena dengan cepat dapat memberikan 

hasil penilaian terhadap produk tentang diterima 

atau tidaknya produk tersebut. Selain itu, aroma 

juga dapat digunakan sebagai indikator 

terjadinya kerusakan pada produk. Berdasarkan 

Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa konsentrasi 

ekstrak daun jambu biji memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap tingkat 

kesukaan aroma (skoring) minuman nira jahe 

selama penyimpanan hari ke-0, hari ke-3 dan 

penyimpanan hari ke-6. 

 
Gambar 4.7. Grafik pengaruh konsentrasi ekstrak 

daun jambu biji terhadap aroma 
minuman nira jahe secara skoring 

selama penyimpanan 
 

Keterangan Perlakuan :  

P0: (kontrol 0%) P3: (ekstrak daun jambu 
biji 5 %) 

P1: (ekstrak daun jambu 

biji 1%) 

P4: (ekstrak daun jambu 

biji 7 %) 
P2: (ekstrak daun jambu 
biji 3 %) 

P5: (benzoate 0,1 %) 

 

Gambar 4.7. terlihat bahwa tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma secara skoring 

tertinggi didapatkan pada perlakuan p0 (kontrol 

0%) sebesar 3,87% dan p3 (ekstrak daun 

jambu biji 5%) sebesar 3,81% dengan kriteria 

tidak beraroma daun jambu biji pada 

penyimpanan hari ke-3. Sedangkan pada 

penyimpanan hari ke-3 didapatkan nilai tertinggi 

aroma secara skoring pada perlakuan p1 

(ekstrak daun jambu biji 1%)  sebesar 3,31% 

dan p2 (ekstrak daun jambu biji 3%) sebesar 

3,32% dengan kriteria agak beraroma daun 

jambu biji. Selanjutnya pada penyimpanan hari 
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ke-6 nilai tertinggi aroma secara skoring 

didapatkan pada perlakuan p0 (kontrol 0%) 

sebesar 3,62%, p1 (ekstrak daun jambu biji 

1%) sebesar 3,81% dan p5 (penambahan 

benzoate 0,1%) sebesar 3,62%  dengan kriteria 

agak beraroma daun jambu biji. Hal ini 

disebabkan karena perlakuan pengawet alami 

dan kimia selama penyimpanan memberikan 

pengaruh  tidak berbeda nyata terhadap nilai  

aroma (skoring) minuman nira jahe. Semakin 

banyak ekstrak daun jambu biji yang 

ditambahkan maka aroma khas dari daun jambu 

biji semakin kuat karena daun jambu biji 

mengandung Komponen yang dapat  berfungsi 

sebagai pembentuk aroma, warna dan rasa.  

 Perlakuan pengawet alami dan kimia 

juga dapat menghambat aktivitas 

mikroorganisme sehingga tidak terjadi proses 

fermentasi yang dapat menghasilkan aroma 

alkohol yang tidak disukai oleh panelis. Semakin 

lama penyimpanan maka nilai  aroma (skoring) 

nira semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh 

perubahan komponen kimia, dimana penyusun 

aroma khas dari nira aren yang awalnya 

beraroma segar menjadi aroma yang khas 

(alkohol) selain itu, selama penyimpanan terjadi 

proses fermentasi nira yang dapat menyebabkan 

muncul bau asam dan alkohol, sehingga aroma 

pada minuman nira jahe kurang disukai oleh 

panelis. 

B.8. Nilai Aroma  dengan Metode Hedonik 

. Berdasarkan Tabel 4.8. terlihat bahwa 

perlakuan ekstrak daun jambu biji memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

tingkat kesukaan aroma (hedonik) minuman nira 

jahe pada penyimpanan hari ke-0, penyimpanan 

hari ke-3 dan penyimpanan hari ke-6. 

 
Gambar 4.8. Grafik pengaruh konsentrasi   ekstrak 

daun jambu biji terhadap aroma 

minuman nira jahe secara hedonik 
selama penyimpanan 

 

Keterangan Perlakuan :  
P0: (kontrol 0%) P3: (ekstrak daun jambu 

biji 5 %) 

P1: (ekstrak daun jambu 
biji 1%) 

P4: (ekstrak daun jambu 
biji 7 %) 

P2: (ekstrak daun jambu 

biji 3 %) 

P5: (benzoate 0,1 %) 

 

Gambar 4.7. terlihat bahwa tingkat 

kesukaan panelis tehadap  aroma (hedonik) 

minuman nira jahe tertinggi diperoleh pada 

perlakuan p0 (kontrol 0%) sebesar 3,75% dan 

p3  (ekstrak daun jambu biji 3%) sebesar 

3,25% dengan kriteria agak suka pada 

penyimpanan hari ke-0. Sedangkan pada 

penyimpanan hari ke-3 aroma secara hedonik 

tertinggi pada perlakuan p2 ekstrak daun jambu 

biji 3%), p3 ekstrak daun jambu biji 5%), p4 

ekstrak daun jambu biji 7%) dan p5 

(penambahan benzoate 0,1%) dengan rata-rata 

3,06% dengan kriteria agak suka. Selanjutnya 

pada penyimpanan hari ke-6 didapatkan nilai 

aroma secara hedonik tertinggi pada perlakuan 

p2 (ekstrak daun jambu biji 3%) sebesar 

3,25%. Sedangkan tingkat kesukaan panelis 

terendah diperoleh pada perlakuan p2 (ekstrak 
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daun jambu biji 3%) secara berturut-turut 

sebesar 3,0% penyimpanan hari ke-0, 3,06% 

penyimpanan hari ke-3 dan 2,68% penyimpanan 

hari ke-6 dengan kriteria agak suka. Hal ini 

disebabkan karena konsentrasi ekstrak daun 

jambu biji yang ditambahkan pada minuman 

nira jahe memiliki aroma nira yang sangat kuat. 

Namun perlakuan ekstrak daun jambu biji yang 

terlalu tinggi akan dapat menyebabkan 

berkurangnya aroma dari nira aren itu sendiri. 

Sehingga aroma yang muncul pada minuman 

nira jahe dominan khas daun jambu biji dengan 

perlakuan ekstrak daun jambu biji. Hal ini 

disebabkan karena adanya komponen senyawa 

fenol yang yang terkandung dalam daun jambu 

biji dan komponen lainnya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan data dan hasil analisa  data 

serta uraian dalam pembahasan yang terbatas 

pada lingkup penelitian ini, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlakuan konsentrasi ekstrak daun 

jambu biji tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap total 

padatan terlarut dan pH minuman nira 

jahe sebelum penyimpanan (hari ke-0) 

dan setelah 3 hari penyimpanan (hari 

ke-3) dan 6 hari penyimpanan (hari ke-

6), tetapi memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap total asam 

minuman nira jahe. 

2. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun 

jambu biji yang ditambahkan maka total 

padatan terlarut dan total asam semakin 

rendah, sedangkan warna minuman nira 

jahe semakin keruh dan tidak disukai 

oleh panelis, tetapi aroma dan rasa 

minuman nira jahe agak disukai oleh 

panelis. 

3. Perlakuan ekstrak daun jambu biji 3% 

merupakan perlakuan yang terbaik 

dengan karaketristik mutu sebagai 

berikut: total padatan terlarut 16,6 

◦Brix, pH 6,02 dan total asam 8,58% 

dan aroma, warna serta rasa yantg agak 

disukai oleh panelis.  
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