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1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis ber
dasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nya
ta tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perun
dangundangan. (Pasal 1 ayat [1]).

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan cip taan; b. Penggandaan 
ciptaan dalam segala bentuknya; c. Pener jemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, 
pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan 
atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komuni
kasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pe
megang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan 
rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini disusun sebagai acuan dalam tata cara pembuatan es 
krim minuman tradisional yang selanjutnya dikenal dengan nama 
“Es Kriminal”. Es krim jamu ini mempunyai dua varian rasa, yaitu 
beras kencur dan kunyit asam. Es kriminal  sudah terstandarisasi 
kandungan gizinya, juga dilengkapi dengan petunjuk teknik 
pembuatannya. 

Buku ini saya dedikasikan kepada mahasiswa keperawatan 
pada mata ajar kewirausahaan. Semoga buku ini dapat bermanfaat 
utamanya meningkatkan pemahaman dalam pembuatan es krim 
jamu yang sehat dan bergizi.

                                         Penulis

                         Nurul Hidayah, S.Kep.,Ns, M.Gizi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
Jamu merupakan salah satu jenis obat tradisional asli dari 

Indonesia yang cukup dikenal oleh masyarakat kita. Kebiasaan 
minum jamu sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak dulu. 
Budaya ini diwariskan turun-temurun, sehingga terus tumbuh 
dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Hingga saat 
ini di Indonesia terdapat 1012 industri jamu, 901 diantaranya 
masih merupakan industri kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 
perkembangan industri jamu di Indonesia masih kurang meskipun 
jamu merupakan salah satu dari budaya lokal masyarakat kita 
(Kardiyono, 2005). Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan 
dan inovasi dari produk-produk jamu tradisional yang sudah ada, 
salah satunya yaitu es krim dari jamu tradisional. 

Selama ini sediaan produk jamu banyak dikenal dalam 
bentuk sediaan siap minum, jamu serbuk, dan sediaan simplisia 
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kering yang diseduh. Seiring dengan perkembangan teknologi 
yang diikuti dengan perubahan gaya hidup manusia yang menuntut 
segala sesuatunya serba cepat, menarik tetapi juga lezat, maka 
sediaan jamu tradisional tersebut dirasa kurang menarik, jika 
dibandingkan dengan perkembangan sediaan minuman lainnya, 
sehingga minat masyarakat terhadap jamu relatif rendah. Selain itu 
rasa jamu yang cenderung monoton juga menjadi alasan kurang 
minatnya konsumen terhadap jamu. Konsumen jamu banyak 
berkisar pada orang–orang tua dan yang tinggal di pedesaan. 
Segmen pasar jamu untuk konsumen anak kecil masih kurang, 
sehingga budaya minum jamu lambat laun berpotensi menghilang. 
Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi produk dari jamu, 
salah satunya dibuat es krim. Es krim jamu merupakan salah 
satu produk minuman beku yang dibuat dari bahan krim atau 
sejenisnya yang digabungkan dengan jamu (Maskuri, 2002). Es 
krim jamu ini diharapkan mampu menjangkau semua segmen, dan 
meningkatkan minat konsumen terhadap jamu. Dengan mengolah 
jamu menjadi es krim yang sehat dan bergizi tinggi diharapkan 
dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap jamu dan secara 
tidak langsung melestarikan budaya bangsa kita yang kaya akan 
minuman tradisional yang berkhasiat. Melalui penelitian ini, dibuat 
formulasi jamu beras kencur, dan kunyit asam dalam bentuk es 
krim, yang kemudian dikenal dengan istilah “Es Krimimal atau Es 
Krim Minuman Tradisional”. Formulasi jamu beras kencur dibuat 
dari beras, rimpang kencur, jahe, kedawung dan secang kemudian 
dicampurkan kedalam formula es krim. Sedangkan formulasi 
jamu kunyit asam dibuat dari rimpang kunyit dan asam, kemudian 
dicampurkan kedalam formula es krim.

Kencur (Kaempferia galanga L) merupakan salah satu tanaman 
dari suku Zingiberaceae (Erlina, et al, 2007). Kencur merupakan 
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salah satu dari lima jenis tumbuhan yang dikembangkan sebagai 
tanaman obat asli di Indonesia. Kencur mempunyai nilai ekonomis 
tinggi sehingga banyak dibudidayaan. Bagian rimpang kencur 
dapat digunakan sebagai bahan baku industri tradisional, bumbu 
dapur, bahan makanan, dan minuman penyegar (Rostiana, et al, 
2003). Kencur diketahui  mengandung minyak atsiri diantaranya 
miscellaneous compounds (misalnya etil p-metoksisinamat 58,47%, 
isobutil β-2-furilakrilat 30,90%, dan heksil format 4,78%); derivat 
monoterpen teroksigenasi (misalnya borneol 0,03% dan kamfer 
hidrat 0,83%); serta monoterpen hidrokarbon (misalnya kamfen 
0,04% dan terpinolen 0,02%) (Sukari, et al., 2008). Secara empirik 
rimpang kencur sering digunakan sebagai obat tradisional untuk 
mengurangi peradangan. Radang merupakan respon protektif 
lokal yang ditimbulkan akibat kerusakan jaringan yang berfungsi 
untuk menghancurkan, mengurangi dan melokalisasi baik agen 
pencedera maupun jaringan yang terkena (Erlina, et al, 2007). 
Selain itu kencur barkhasiat sebagai obat batuk, gatal-gatal pada 
tenggorokan, perut kembung, mual-mual, masuk angin, pegal-
pegal, pengompres bengkak, tetanus dan penambah nafsu makan 
(Miranti, 2009). Penelitian menunjukkan bahwa rimpang kencur 
juga berkhasiat menurunkan tekanan darah penderita hipertensi, 
rematoid artritis dan asma (Sulaiman, et al, 2007).

Rimpang jahe mengandung minyak atsiri 0,25-3,3% yang 
terdiri dari zingiberene, curcumene, philandren, oleoresin 4,3 – 6,0% 
yang terdiri dari gingerols serta shogaols yang menimbulkan rasa 
pedas (Rismunandar, 1988). Kandungan antioksidan pada jahe 
dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan minyak dan lemak. 
Selain itu enzim protease pada rimpang jahe dapat melunakkan 
daging sebelum dimasak. Rimpang jahe banyak digunakan untuk 
pengobatan radang lambung, masuk angin, menambah nafsu 
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makan, muntah-muntah, kholera, perut sakit, rematik, bengkak-
bengkak, terkilir, difteri, memperlancar peredaran darah, gangguan 
syaraf dan penghangat badan (Darwis, et al., 1991; Paimin dan 
Murhananto, 1991).

Kayu secang (Caesalpinia sappan L) sebagai minuman 
herbal digunakan untuk pengobatan darah kotor, antidiabetik, 
antitumor, antimikroba, antivirus, antikoagulan antiinflamasi, dan 
sebagai immuno stimulan yang bersifat sitotoksik (Badami S et al, 
2004:  Sundari et al, 1998). Uji fitokimia diketahui bahwa secang 
mengandung senyawa fenol sangat tinggi, kadar terpenoid sangat 
tnggi dan kadar flavonoid tinggi (Widowati, 2011).

Kunyit banyak digunakan sebagai ramuan jamu karena 
berkhasiat menyejukkan, membersihkan, mengeringkan, 
menghilangkan gatal, dan menyembuhkan kesemutan, hal 
ini dikarenakan rimpang kunyit berfungsi sebagai analgetika, 
antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, pencegah kanker, 
antitumor, menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol. Selain 
itu kandungan curcumin atau  diferuloylmethane, merupakan suatu 
pigmen kuning dari kunyit, yang digunakan sebagai bumbu dan 
pewarna alami makanan (Anindita, 2010). 

Asam (Tamarind) mengandung zat aktif xylose (18%), 
galaktosa (23%), glukosa (55%), arabinose (4%), xyloglycans, 
tannins, saponins, sesquiterpenes, alkaloids, dan phlobatamins. Xylose 
dan xyloglycans sangat bermanfaat dalam bidang kosmetika. 
Sedangkan Anthocyanin bermanfaat dalam hal antiinflamasi dan 
antipiretika dengan cara menghambat kerja enzim cyclooxygenase 
(COX) sehingga mampu menghambat pelepasan prostaglandin. 
Tannins, saponins, sesquiterpenes, alkaloids, dan phlobatamins 
bermanfaat sebagai relaxan dan mengurangi ketegangan. Selain 
agen-agen yang dapat ditemukan di atas, ternyata baru-baru ini 
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juga ditemukan agen aktif yang sangat bermanfaat dalam bidang 
medis, yaitu anthocyanin (Pauly, 1999). Dari uraian data di atas 
membuktikan bahwa jamu yang telah digunakan secara turun-
temurun berkhasiat meningkatkan kesehatan. Berdasarkan 
penelitian Hidayah (2018) pengolahan es krim jamu khususnya 
beras kencur dan kunyit asam berdasarkan formulasi, karakteristik 
fitokimia dan sensori secara empirik diperoleh hasil bahwa ke 
dua es krim ini jamu ini mengandung nilai gizi yang cukup dan 
layak dikonsumsi. Melalui inovasi es krim jamu ini diharapkan 
masyarakat mendapatkan cita rasa yang berbeda dalam menikmati 
jamu serta menjadi alternatif pilihan konsumsi minuman yang 
sehat dan berkualitas bagi kesehatan.

B. Tujuan Pembelajaran
1. Tujuan Umum

 Setelah membaca buku ini mahasiswa mampu memahami 
tentang cara pembuatan es krim jamu tradisional

2. Tujuan Khusus

 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang:

a. Cara pembuatan es krim jamu beras kencur dan kunyit 
asam.

b. Kandungan gizi es krim jamu beras kencur dan kunyit 
asam.

c. Prosentase angka kecukuan gizi (AKG) es krim beras 
kencur dan kunyit asam.

~~~
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Jamu
Sejak ribuan tahun yang lalu, masyarakat Indonesia 

telah mengenal pengobatan tradisional, di mana masyarakat 
memanfaatkan tanaman yang berkhasiat obat sebagai obat-obatan 
tradisional. Jamu adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang 
sampai saat ini masih bertahan dan terus dilestarikan. Minuman 
sehat racikan asli Indonesia ini masih jadi pilihan masyarakat 
tradisional walaupun produk obat-obatan modern sudah muncul 
di pasaran. Jamu pada umumnya dibuat dari bahan-bahan yang 
masih segar terutama daun, akar, batang dan buah. Pada awalnya 
pelaku usaha jamu biasanya dengan cara digendong dan dijajakan 
dengan cara berkeliling dari kampung ke kampung. Seiring dengan 
perkembangan teknologi, sajian jamu mulai dikembangkan dalam 
bentuk serbuk yang siap diseduh. 
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Jamu adalah obat tradisional berupa bahan atau ramuan 
dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan 
sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara 
turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat 
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (UU 
Kesehatan 2009, Pemenkes RI 2010). Jamu yang dimaksud dalam 
Saintifikasi Jamu adalah jamu yang bahan bakunya tumbuh dan 
diproduksi di Indonesia. (Pemenkes RI, 2010). Saat ini, jamu telah 
berkembang secara luas di banyak negara dan semakin populer. 
Di dunia internasional, penggunaan obat tradisional sudah sangat 
berkembang, cenderung meningkat dan diperhitungkan sebagai 
komponen penting dalam pelayanan kesehatan dasar sejak 
dikeluarkannya Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 dan dibentuknya 
program pengobatan tradisional oleh WHO 2009. Dari berbagai 
cara pengobatan tradisonal yang ada, pengobatan dengan jamu 
paling populer dibandingkan cara lainnya bahkan menurut 
WHO lebih dari 100 negara telah mempunyai peraturan tentang 
pengobatan herbal (WHO, 2017). 

Di Indonesia, penggunaan jamu merupakan bagian 
dari budaya bangsa dan banyak dimanfaatkan secara turun-
temurun oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu, namun 
pemanfaatannya di pelayanan kesehatan masih berada di bawah 
negara lain. Selama ini pemerintah sudah memberi kesempatan 
yang luas kepada masyarakat untuk mengembangkan, dan 
menggunakan pelayanan kesehatan tradisional termasuk jamu yang 
dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan kemanfaatannya (UU 
Kesehatan, 2009).

Namun demikian, pemanfaatan jamu oleh dokter dalam 
praktik pelayanan kesehatan belum diatur secara legal. Keseriusan 
pemerintah mendukung pemanfaatan obat tradisional terlihat dari 
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berbagai peraturan yang ada sejak tahun 2003 (UU Kesehatan 
2009; Pemenkes RI 2010; Keputusan Menteri Kesehatan RI, 
2003; Peraturan Kepala Badan POM RI 2005; Peraturan Menteri 
Kesehatan RI, 2007; Kepmenkes RI, 2007), terutama sejak 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 003/MENKES/
PER/I/2010 tentang “Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis 
Pelayanan Kesehatan” yang bertujuan memberikan bukti ilmiah 
penggunaan jamu secara empirik melalui penelitian di sarana 
pelayanan kesehatan seperti klinik pelayanan jamu/dokter praktik 
jamu. Kenyataannya, saat ini sudah ada dokter yang memanfaatkan 
jamu dalam pelayanan kesehatan terutama dokter yang tergabung 
dalam perhimpunan seminat. Namun demikian, belum ada 
pemetaan maupun pencatatan praktik penggunaan jamu oleh para 
dokter tersebut. 

B. Kencur

Kencur (Kaempferia galanga L) merupakan salah satu tanaman 
dari suku Zingiberaceae (Erlina, et al.,2007). Kencur merupakan 
salah satu dari lima jenis tumbuhan yang dikembangkan sebagai 
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tanaman obat asli di Indonesia. Kencur mempunyai nilai ekonomis 
tinggi sehingga banyak dibudidayaan. Bagian rimpang kencur dapat 
digunakan sebagai bahan baku industri tradisional, bumbu dapur, 
bahan makanan, dan minuman penyegar (Rostiana et al, 2003). 

Kencur diketahui  mengandung minyak atsiri diantaranya 
miscellaneous compounds (misalnya etil p-metoksisinamat 58,47%, 
isobutil β-2-furilakrilat 30,90%, dan heksil format 4,78%); 
derivat monoterpen teroksigenasi (misalnya borneol 0,03% dan 
kamfer hidrat 0,83%); serta monoterpen hidrokarbon (misalnya 
kamfen 0,04% dan terpinolen 0,02%) (Sukari et al., 2008). Secara 
empirik rimpang kencur sering digunakan sebagai obat tradisional 
untuk mengurangi peradangan. Radang merupakan respon 
protektif lokal yang ditimbulkan akibat kerusakan jaringan yang 
berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi dan melokalisasi 
baik agen pencedera maupun jaringan yang terkena (Erlina et al., 
2007). Selain itu kencur barkhasiat sebagai obat batuk, gatal-gatal 
pada tenggorokan perut kembung, mual-mual, masuk angin, pegal-
pegal, pengompres bengkak, tetanus dan penambah nafsu makan 
(Miranti, 2009). Penelitian Sulaiman, et al, 2007 menyatakan 
bahwa rimpang kencur juga berkhasiat menurunkan tekanan darah 
penderita hipertensi, rematoid artritis dan asma. 
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C. Kunyit

Kunyit (Indonesia) merupakan salah satu tanaman yang 
sudah dikenal di berbagai belahan dunia. Istilah lain untuk kunyit 
adalah kunir (Jawa), konyet (Sunda), saffron (Inggris), kurkuma 
(Belanda). Kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm, 
berbatang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dengan warna 
hijau kekuningan dan tersusun dari pelepah daun yang agak lunak. 
Daun tunggal, bentuk bulat telur (lanset) memanjang hingga 10-
40 cm, lebar 8-12,5 cm dan pertulangan menyirip dengan warna 
hijau pucat. Berbunga majemuk yang berambut dan bersisik dari 
pucuk batang semu, panjang 10-15 cm dengan mahkota sekitar 
3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna putih atau kekuningan. Ujung 
dan pangkal daun runcing, tepi daun yang rata. Kulit luar rimpang 
berwarna jingga kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-
kuningan. 

Berdasarkan taksonomi kunyit termasuk dalam Kingdom: 
Plantae, Divisio : Spermatophyta, Sub-divisio: Angiospermae, Kelas: 
Monocotyledoneae, Ordo: Zingiberales, Famili : Zingiberaceae, Genus: 
Curcuma, Species : Curcuma domestica, Val. atau Curcuma longa L. 
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(Chattopadhyay, et al., 2004). Kandungan gizi pada kunyit antaralain: 
karbohidrat (69,4%), protein (6,3%), lemak (5,1%), mineral 
(3,5%), dan moisture (13,1%). Selain itu juga terdapat minyak 
esensial (5,8%) yang diperoleh melalui distilasi uap dari rimpang 
kunyit yang mendandung phellandrene (1%), sabinene (0.6%), cineol 
(1%), borneol (0.5%), zingiberene (25%) dan sesquiterpenes (53%). 
Warna kuning pada kunyit disebabkan oleh kandungan Curcumin 
(diferuloylmethane) (3–4%) dan terdiri dari curcumin I (94%), 
curcumin II (6%) dan curcumin III (0.3%) (Anindita, 2010)

Di Indonesia, selain sebagai bahan kosmetik kunyit banyak 
digunakan sebagai ramuan jamu karena berkhasiat menyejukkan, 
membersihkan, mengeringkan, menghilangkan gatal, dan menyem–
buhkan kesemutan, hal ini dikarenakan rimpang kunyit berfungsi 
sebagai analgetika, antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, pen–
cegah kanker, antitumor, dan menurunkan kadar lemak darah dan 
kolesterol, serta sebagai pembersih darah. Selain itu kandungan 
cur cumin atau  diferuloylmethane, merupakan suatu pigmen ku–
ning dari kunyit, yang digunakan sebagai bumbu dan pewarna 
alami makanan (Anindita, 2010).

D. Asam
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Asam jawa termasuk tumbuhan tropis, diperkirakan berasal 
dari Savana Afrika timur, salah satunya di Sudan. Tumbuhan ini 
tersebar ke Karibia dan Amerika Latin, termasuk juga di Indonesia. 
Pohon asam tumbuh besar tidak mengalami masa gugur daun, 
dengan tinggi mencapai 30 m dan diameter batang di pangkal 
hingga 2 m. Kulit batang berwarna  coklat keabua-buan, kasar dan 
memecah, beralur-alur vertikal, tajuknya rindang, berdaun lebat, 
melebar dan membulat. Bunga tersusun renggang, di antara daun 
atau di ujung ranting,. Buah polong yang menggelembung, hampir 
silindris, bengkok atau lurus, berbiji sampai 10 butir, seiring dengan 
penyempitan di antara dua biji, kulit buah (eksokarp) mengeras 
berwarna kecoklatan atau kelabu bersisik, dengan urat-urat 
yang mengeras dan liat serupa benang. Daging buah (mesokarp) 
putih kehijauan ketika muda, menjadi merah kecoklatan sampai 
kehitaman ketika sangat masak, asam manis dan melengket. 
Biji coklat kehitaman, mengkilap dan keras, agak persegi. 
Berdasarkan taksonomi buah asam termasuk Kingdom: Plantae, 
Divisio: Magnoliophyta, Kelas: Magnoliopsida, Ordo: Fabales, Famili 
:Fabaceae, Subfamili: Caesalpinioideae, Genus : Tamarindus, Species : 
Tamarindus indica L (El-Siddig, et al., 2006)

Kandungan zat aktif dari buah asam jawa adalah xylose 
(18%). Sedang bahan lain yang bisa diperoleh antara lain galaktosa 
(23%), glukosa (55%), dan arabinose (4%), yang bisa diperoleh 
melalui proses dilusi menggunakan asam dan pemanasan adalah 
xyloglycans, tannins, saponins, sesquiterpenes, alkaloids, dan phlobatamins. 
Selain agen-agen yang dapat ditemukan di atas, ternyata baru-baru 
ini juga ditemukan agen aktif yang sangat bermanfaat dalam bidang 
medis, yaitu anthocyanin. Xylose dan Xyloglycans sangat bermanfaat 
dalam bidang kosmetika. Sedangkan Anthocyanin bermanfaat 
dalam hal antiinflamasi dan antipiretika dengan cara menghambat 
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kerja enzim cyclooxygenase (COX) sehingga mampu menghambat 
pelepasan prostaglandin. Tannins, saponins, sesquiterpenes, 
alkaloids, dan phlobatamins bermanfaat sebagai relaxan dan 
mengurangi ketegangan (Pauly, 1999).

E. Jahe (Zingiber officinalle Roscoe) 

Berdasarkan taksonomi jahe (Zingiber officinalle Roscoe) 
termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, sub divisio Angiospermae, 
kelas monicotyledone, ordo Zingiberales, famili Zingiber dan spesies 
Officinale (Purseglove et al., 1981). Struktur tanaman ini terdiri 
dari akar, batang, daun, dan bunga. Bagian jahe yang banyak 
digunakan adalah rimpangnya. Rimpang jahe tumbuh dalam tanah 
dan di panen setelah berumur 9-11 bulan. Rimpang jahe bercabang-
cabang, berwarna kuning tua pada bagian luar dan kuning muda 
pada bagian dalam serta berserat dengan bentuk tidak beraturan 
dan kulitnya mudah dikelupas. 

Berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna rimpang jahe 
dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: jahe putih besar, jahe putih 
kecil, dan jahe merah. Jahe putih disebut juga dengan jahe gajah 
atau badak. Rimpang jahe badak besar dan potongan rimpangnya 
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melintang berwarna putih-kekuningan, serat sedikit, aroma 
kurang tajam dan rasa kurang pedas. Jahe gajah bisa dikonsumsi 
saat berumur muda maupun tua sebagai jahe segar atau jahe 
olahan. Jahe putih kecil memiliki potongan melintang berwarna 
putih-kekuningan, aroma lebih tajam dan rasanya lebih pedas. Jahe 
merah memiliki ukuran terkecil, warna rimpangnya jingga muda 
hingga merah, aroma sangat tajam dan rasanya sangat pedas. Jenis 
jahe putih kecil dan jahe merah mempunyai kandungan serat yang 
lebih tinggi dibandingkan jahe gajah dan  cocok untuk ramuan 
obat-obatan atau untuk diekstrak oleoresin dan minyak atsirinya 
(Santosa, 1994). 

Rimpang jahe mengandung minyak atsiri 0,25-3,3% yang 
terdiri dari zingiberene, curcumene, philandren, oleoresin 4,3 – 6,0% 
yang terdiri dari gingerols serta shogaols yang menimbulkan rasa 
pedas (Rismunandar,1988). Kandungan antioksidan pada jahe 
dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan minyak dan lemak. Enzim 
protease pada rimpang jahe dapat melunakkan daging sebelum 
dimasak. Rimpang jahe banyak digunakan untuk pengobatan radang 
lambung, masuk angin, menambah nafsu makan, muntah-muntah, 
kholera, perut sakit, rematik, bengkak-bengkak, terkilir, difteri, 
memperlancar peredaran darah, gangguan syaraf dan penghangat 
badan (Darwis, et al., 1991; Paimin 1991). 

Banyak hal yang mempengaruhi komposisi kimia rimpang 
jahe, diantaranya adalah jenis jahe, tanah tempat tumbuhnya, 
umur panen, penanganan dan pemeliharaan tanaman, perlakuan 
pra panen, pemanenan, dan penanganan pasca panen. Secara garis 
besar, rimpang jahe mengandung minyak atsiri (0.25-3.30%), 
oleoresin (4,3-6,0%), lipida (6.00-8.00%), protein (9.00%), 
karbohidrat (>50.00%) serta beberapa vitamin dan mineral 
(Rismunandar, 1988). 
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F. Kayu secang

Kayu secang (Caesalpinia sappan L.) termasuk suku 
Caesalpiniaceae tersebar di Indonesia, nama lainnya yaitu: cang 
(Bali), sepang (Sasak), kayu sena (Manado), naga, sapang (Makasar), 
soga jawa (Jawa), kayu secang (Madura), secang (Sunda), seupeung, 
sopang, cacang (Sumatra), sepang (Bugis), sawala, hinianga, 
sinyhiaga, singiang (Halmahera Utara), sepen (Halmahera 
Selatan), lacang (Minangkabau), sepel (Timor), hape (Sawu), hong 
(Alor) (Hariana, 2006). Kayu secang sudah sejak zaman dahulu 
digunakan sebagai minuman yang memberikan efek rasa hangat 
pada tubuh. Awalnya ia hanya minuman keraton, dinikmati oleh 
keluarga bangsawan saja. Kayu secang juga memberikan warna 
yang menarik sehingga bisa digunakan sebagai pewarna alami. 

Kayu secang mengandung fenolik, flavonoid, tanin, 
polifenol, kardenolin, antrakinon, sappan chalcone, caesalpin, 
resin, resorsin, brazilin, d-alfa phallandren, oscimenen, dan minyak 
atsiri. Selain itu, tanaman secang merupakan salah satu tanaman 
yang digunakan sebagai pigmen alami. Bagian tanaman secang 
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yang sering digunakan adalah kayu. Kayu secang menghasilkan 
pigmen berwarna merah. Pigmen merah ini disebut antosianin 
yang bersifat mudah larut dalam air panas. Penelitian Maharani 
(2003) menunjukkan bahwa pigmen alami kayu secang dapat 
dipengaruhi sinar UV, oksidator, suhu dan pH. Pigmen warna 
alami dipengaruhi oleh pH, pada suasana asam pigmen berwarna 
kuning sampai jingga dan pada suasana basa pigmen berwarna 
merah sampai merah keunguan. 

Pengaruh suhu dapat menyebabkan pigmen kayu secang 
mengalami degradasi warna Tanaman secang secara tradisional 
dapat dimanfaatkan untuk pengobatan diare, disentri, batuk darah 
pada TBC, muntah darah, sifilis, malaria, tetanus, pembengkakan 
(tumor), dan nyeri karena gangguan sirkulasi darah. Penelitian lain 
menunjukkan bahwa fraksi etanol kayu secang menunjukkan daya 
antibakteri lebih baik dibandingkan fraksi air kayu secang terhadap 
Proteus vulgaris, coliform dan dipthheroid, sedangkan fraksi eter 
minyak tanah dan fraksi kloroform tidak memiliki daya antibakteri. 
Fraksi metanol secang dapat menghambat pertumbuhan 
Mycobacterium tubercolosis H37Rv dengan nilai KBM sebesar 
1%. Hasil kromatografi lapis tipis menunjukkan adanya senyawa 
terpenoid, flavonoid dan antrakinon (Ayuningtyas, 2009).

Kayu secang (Caesalpinia sappan L) sebagai minuman herbal 
digunakan untuk pengobatan darah kotor, antidiabetik, antitumor, 
antimikroba, antivirus, antikoagulan, antiinflamasi, dan sebagai 
immuno stimulan yang bersifat sitotoksik (Badami S, et al., 2004:  
Sundari, et al., 1998). Uji fitokimia diketahui bahwa secang 
mengandung senyawa fenol sangat tinggi, kadar terpenoid sangat 
tnggi dan kadar flavonoid tinggi (Widowati, 2011). Dari uraian 
data diatas membuktikan bahwa jamu yang telah dugunakan secara 
turun-temurun berkhasiat meningkatkan kesehatan.
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G. Es krim
Es krim merupakan makanan beku atau semi padat  yang 

dibuat dari produk sapi perah seperti krim dan sejenisnya. Es krim 
dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari campuran 
susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan atau tanpa bahan 
tambahan pangan yang diijinkan. Es krim merupakan  produk 
yang kaya akan kalsium dan protein karena berbahan dasar susu, 
yang dibutuhkan tubuh  sehingga dapat dinikmati oleh semua usia. 
Selain itu di dalam es krim juga terkandung zat gizi lain seperti 
karbohidrat dan lemak, di mana ke dua zat gizi ini merupakan 
factor pembatas terutama bagi penggemar es krim yang sedang 
diet. 

Tingkat kesukaan konsumen terhadap es krim dipengaruhi 
oleh cita rasa es krim itu sendiri, yang erat kaitannya dengan  
kualitas bahan baku, bahan tambahan makanan, proses pembuatan 
dan penyimpanan. Struktur es krim berupa gas yang terdispersi 
dalam cairan, kemudian didinginkan sampai suhu beku, sehingga 
tampak sebagai wujud yang padu. Akan tetapi jika dilihat dengan 
menggunakan mikroskop akan tampak empat komponen penyusun 
es krim yaitu: udara yang ukurannya tidak lebih dari 0,1 mm, 
kristal-kristal kecil es, dan air yang melarutkan gula, garam, protein 
susu, dan padatan globula lemak susu. Es krim dapat dibedakan 
berdasarkan komponen yang terkandung didalamnya. Komponen 
utama dari es krim adalah lemak susu dan susu skim. 

Di Indonesia Standar Nasional komposisi es krim yang 
memenuhi syarat mutu es krim adalah lemak minimum 5 persen, 
gula dihitung sebagai sakarosa minimum 8 persen, protein 
minimum 2,7 persen dan jumlahan padatan minimum 3,4 persen. 
Es krim dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu standat, 
premium dan super premium. Perbedaan ketiga jenis tersebut 
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berdasarkan  kandungan lemak dan komponen solid non lemak 
atau susu skim. Es krim yang termasuk kategori super premium 
jika memiliki kadar lemak paling tinggi yaitu sekitar 17 persen dan 
memilki solid non lemak paling rendah yaitu 9,25 persen. 

Es krim termasuk kategori premium jika mengandung 15 
persen lemak dan 10 persen solid non lemak. Sedangkan es krim 
standar jika memiliki kadar lemak 10 persen lemak dan kadar solid 
non lemak 11 persen. Selain itu pada es krim sering ditambahkan 
bahan emulsifier yang berfungsi memperbaiki tekstur es krim. 
Salah satu contoh emulsifier alami adalah lecitin yang terdapat 
pada kuning telur. Selain itu, dapat digunakan mono atau di-
gliserida atau polisorbat yang dapat mendispersikan globula lemak 
dengan lebih efektif. Sedangkan bahan penstabil berfungsi menjaga 
air di dalam es krim agar tidak membeku besar dan mengurangi 
kristalisasi es. Bahan penstabil yang digunakan seperti: CMC 
(carboxymethyl cellulose), gelatin, Naalginat, karagenan, gum arab, 
dan pectin. 

Tahapan proses pembuatan es krim terdiri dari persiapan 
bahan, pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, 
dan pengemasan. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh 
mikroorganisme pathogen sedangkan homogenisasi berfungsi 
untuk meningkatkan kekentalan adonan dan pendinginan berfungsi 
menghentikan pemanasan berlanjut. Selanjutnya adonan es krim 
dialirkan ke bagian pengisian dan dikemas. Pengocokan atau 
pengadukan merupakan kunci dalam pembuatan es krim karena 
itu selama proses pembekuan, adonan harus diguncang-guncang 
dengan tujuan mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk dan 
terjadi pencampuran udara ke dalam adonan es krim. 

Gelembung-gelembung udara yang tercampur ke dalam 
adonan es menghasilkan busa yang homogen. Pengadukan  pada 
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saat pendinginan ini akan merusak membram protein yang 
mengelingi globula-globula lemak, dan jika membrane protein 
ini rusak maka globula-globula lemak dapat saling mendekat dan 
kemudian krim akan naik kepermukaan. Hal seperti ini jelas tidak 
diinginkan dalam pembuatan es krim. Cara mencegah naiknya 
krim kepermukaan adalah dengan menambahkan emulsifier pada 
campuran. Molekul emulsifier ini akan menggantikan membrane 
protein (Hartatie, 2011).

~~~
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BAB III
CARA PEMBUATAN ES KRIMINAL

A. Es Krim Jamu Beras Kencur
1. Alat dan Bahan

• Alat yang digunakan yaitu panci, pisau, sendok, baskom, 
timbangan, mixer blender, kompor dan peralatan analisis

• Bahan utama jamu beras kencur adalah beras 2 sdm, 
kencur 7cm, jahe 7cm, kedawung 5biji, secang 1 gr, gula 
aren 200g, garam ½ sdt, air 700ml.

• Bahan utama yang digunakan dalam formulasi es krim ini 
adalah susu sapi full krim, telur ayam, gula pasir, santan 
kelapa, tepung maizena, gelatin, rimpang kencur, beras, 
secang

2. Pembuatan Jamu Beras Kencur

• Cuci beras dan tiriskan, kemudian sangrai 

• Sangrai biji kedawung



22   |   Nurul Hidayah, S.Kep.,Ns, M.Gizi

• Blender beras bersama kencur dan jahe

• Rebus ke dalam air  dan tambahkan secang,  kedawung, 
gula pasir dan gula aren

• Saring, ambil 600 ml

3. Pembuatan Es Krim Beras Kencur

Siapkan wadah untuk memasak (panci/wajan), masukkan 
air 250 ml ke dalam panci, maizena, telur, santan , gula merah, gula 
pasir dan ramuan jamu beras kencur, aduk terus dan masak hingga 
lengket. Pindahkan ke tempat yang lebih besar, setelah itu biarkan 
sampai dingin. Setelah dingin  masukkan 1,5  sendok makan SP, 
dan 125 g susu skim,  blender hingga mengembang. Pindahkan ke 
wadah lainnya dan simpan dalam freezer hingga setengah beku. 
Setelah itu mixer kembali hingga 3 kali.

Tahapan pembuatan es krim jamu beras kencur dapat dilihat 
pada gambar berikut:

              

Gambar 1: Bahan baku jamu beras kencur

Gambar 2: beras disangrai

Gambar 1 Gambar 2
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Gambar 3: Beras dan kencur diblender

Gambar 4 : Beras dan kencur disaring

Gambar 5 : Bahan jamu direbus 

Gambar 6  :Hasil saringan dimasukkan ke dalam rebusan  
   jamu

           

Gambar 3 Gambar 4

Gambar 5 Gambar 6
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Gambar 7: Penyaringan rebusan jamu

Gambar 8: Bahan baku  es krim formula 2 

            

Gambar 9: Proses perebusan air, jamu, tepung maizena

Gambar 10:   kocokan telur di masukkan ke dalam rebusan  
          tepung maizena dan jamu

Gambar 7 Gambar 8

Gambar 9 Gambar 10
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Gambar 11: adonan mengental

Gambar 12:  susu skim, santan, gula pasir, dan  SP

                 

Gambar 13:  prose mixing 1

Gambar 14 : pendiaman di frezzer kurang lebih 4 jam 

Gambar 11 Gambar 12

Gambar 13 Gambar 14



26   |   Nurul Hidayah, S.Kep.,Ns, M.Gizi

Gambar 15: Proses mixing

Gambar 16: Hasil mixing

Gambar 17 Pemasukan adonan ke dalam cup

B. Es Krim Kunyit Asam
Prosedur pembuatan jamu kunyit asam meliputi:

1. Bahan jamu kunyit asam

• 700 ml Air

• 5 jari kunyit 

Gambar 15 Gambar 16

Gambar 17
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• 0,5 g asam jawa tanpa biji  cm

• 12 sendok gula pasir

• 200 g gula arem

• ½ dendok teh garam

2. Pembuatan jamu kunyit asam

• Kupas kunyit kemudian blender

• Rebus kunyit bersama air, asam dan gula 

• Saring 

3. Bahan es krim jamu kunyit asam

• 250 ml air 

• 3 sendok makan maizena

• 1 butir telur ayam

• 250 ml susu UHT

• 125 g susu skim

• 130 ml santan

• 1 sendok makan sp

4. Cara pembuatan 

Siapkan wadah untuk memasak (panci/wajan), masukkan 
250 ml air ke dalam panci, maizena, telur, santan dan ramuan jamu 
kunyit asam, aduk terus dan masak hingga lengket. Pindahkan 
ke tempat yang lebih besar, setelah itu biarkan sampai dingin. 
Masukkan 1 sendok SP, dan 250 ml susu UHT, dan 125 mg susu 
skim. Blender hingga mengembang. Pindahkan ke wadah lainnya 
dan simpan dalam freezer hingga setengah beku. Setelah itu mixer 
kembali hingga 3 kali. Tahapan pembuatan es krim jamu beras 
kencur dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 1: bahan dasar jamu kunyit asam

Gambar 2: bahan dasar diblender

 
                  

Gambar 3&4: rebus bahan dasar jamu ke dalam 700ml air, 
kemudian saring dan rebus kembali

Gambar 5&6: bahan dasar es krim, tepung maizena 
diencerkan dengan air

Gambar 1 Gambar 2

Gambar 3 Gambar 4

Gambar 5 Gambar 6
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Gambar 7&8: Kocok telur, kemudian masukkan kocokan telur dan 
tepung maizena ke dalam rebusan jamu yang sudah disaring, biarkan 

mengental

  
Gambar 9: adonan mengental, matikan kompor, biarkan dingin

Gambar 10: Tambahkan SP, Susu skim,UHT

                    
Gambar 11 & 12: mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, 

kemudian diamkan di freezer, ulangi proses mixer sebanyak 3 kali, 
kemudian kemas dan simpan 

Gambar 7 Gambar 8

Gambar 9 Gambar 10

Gambar 11 Gambar 12
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Pengemasan Es Krim
Produk es krim dikemas dalam paper cup ukuran 100 ml, 

dan disimpan dalam lemari pendingin pada suhu di bawah 40c agar 
tidak mencair

Target Pasar Es Krim Jamu
Segmen pasar es krim jamu ini adalah masyarakat khususnya 

penggemar jamu di segala usia, karena es krim ini dibuat sebagai 
inovasi /alternatif lain dalam mengonsumsi jamu tradisional

Analisis Kandungan Gizi Es Krim
Analisis kandungan gizi dilakukan pada es krim jamu beras 

kencur dan kunyit asam. Produk es krim jamu beras kencur dan 
kunyit asam dianalisis sifat kimianya di laboratorium Pusat Studi 
Pangan Dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Analisis  dilakukan oleh 
pihak laboratorium sesuai dengan prosedur laboratorium yang 
bersangkutan. Jenis pemeriksaan meliputi Kadar air dan abu dengan 
metode Gravimetri, lemak dengan metode Soxhlet, protein dengan 
metode Kjeldahl, dan karbohidrat dengan metode pengurangan 
Hasil analisis kandungan gizi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kandungan Gizi Es Krim Beras Kencur
No Macam analisis Hasil Analisis Rata-rata
1 Air 63,26 63,33 63,29
2 Abu 0,21 0,32 0,26
3 Protein 2,07 1,89 1,98  
4 Lemak 2,76 3,13 2,94   
5 Karbohidrat by-diff 31,70 31,37 31,53
6 Kalori total (kal 100g) 159,95 161,05 160,5
7 Gula 19,38 18,97 19,17  

Hidayah (2018)
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Dari tabel di atas dapat dilihat pada es krim jamu terdapat 
kandungan protein sebesar 1,98%, lemak 2,94%, karbohidrat 
31,53%, dan kadar abu sebesar 0.25 %. 

Tabel 2. Persentase AKG  es krim beras kencur

No Kandungan Jumlah (gram) % AKG
1 Lemak 3,17 g 8,15%
2 Protein 3,17g 2,76%
3 Karbohidrat 3,15 g 9,22 % 
4 Total Gula 23,892 g 7,07%
5 Energi total 161,41 Kkal
6 Energi dari lemak 28,53 Kkal

Hidayah (2018)

Persentase AKG produk menunjukkan bahwa es krim jamu 
beras kencur ini memiliki nilai kalori sebesar 161,41 Kkal setiap 
takaran saji 100 g 

Tabel 3. Kandungan gizi es krim kunyit asam

Macam Analisis Hasil analisis Rata-rata (%)
Air 60,14 60,09 60,11
Abu 0,38 0,31 0,34

Protein 1,68 1,76 1,72
Lemak 2,29 2,09 2,19

Karbohidrat by-diff 35,51 35,75 35,63
Kalori total (kal 100g) 169,37 168,55 168,96

Gula 21,18 23,56 22.37

Hidayah (2018)

Dari tabel 3 dapat dilihat pada es krim jamu kunyit asam 
terdapat kandungan protein sebesar 1,72%, lemak 2,19%, 
karbohidrat 35,63%, dan kadar abu sebesar 0,34%. 
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Tabel 4. Persentase AKG setiap 100g es krim jamu Formula II 
berdasarkan kebutuhan energi 2000 Kkal

Kandungan Jumlah (gram) %AKG
Protein 37,04 9,38
Lemak 2,29 5,88

Karbohidrat 35,55 10,53
Total gula 23,89 7,07

Kalori total 190,97 Kkal
Energi dari lemak 20,61 Kkal

Hidayah (2018)

Persentase AKG produk menunjukkan bahwa es krim jamu 
kunyit asam ini memiliki nilai kalori sebesar 190,97 Kkal setiap 
takaran saji 100 g

Hasil analisis kandungan gizi es krim jamu kemudian 
dibandingkan dengan AKG untuk acuan pelabelan pangan umum 
menurut keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.05.52.6291. 

AKG berfungsi sebagai pedoman dalam pemenuhan gizi per 
hari. % AKG dihitung supaya konsumen dapat mengestimasi jumlah 
dan jenis makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan 
gizinya. % AKG produk menunjukkan bahwa es krim jamu beras 
kencur dan kunyit asam ini memiliki nilai kalori sebesar161,41 
Kkal dan 190,97 Kkal setiap takaran saji 100 g sehingga dapat 
digunakan sebagai makanan tambahan yang menyehatkan selaian 
karena kandungan herbalnya. 

Di Indonesia Standar Nasional komposisi es krim yang 
memenuhi syarat mutu es krim adalah lemak minimum 5 persen, gula 
dihitung sebagai sakarosa minimum 8 persen, protein minimum 2,7 
persen dan jumlahan padatan minimum 3,4 persen (Hartatie, 2013).
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Prosentase AKG es krim beras kencur untuk komposisi 
lemak sebesar 8,15%, protein sebesar 2,76%, dan gula sebesar 
7,07% sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia untuk 
komposisi Es krim di Indonesia. Sedangkan prosentase AKG es 
krim jamu kunyit asamkadar lemak sebesar 5,88 % dan protein 
sebesar 9,38 % sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia 
untuk komposisi Es krim akan tetapi untuk komposisi gula sebesar 
7,07% belum memenuhi Standar Nasional Indonesia, meskipun 
demikian pada es krim jamu ini tidak memakai pemanis buatan 
sebagai bahan baku pembuatan es krim. 

Prosentase AKG untuk mineral tidak dapat dihitung karena 
analisis kandungan kimia untuk mineral tidak spesifik. Es krim 
jamu ini juga tidak menggunakan bahan pengawet buatan sehingga 
produk dapat digunakan kurang lebih 1 bulan dengan penyimpanan 
di freezer. Dari produk Es krim jamu ini secara keseluruhan 
mempunyai kandungan gizi yang  mencukupi sehingga layak untuk 
dipasarkan.

Analisis pasar dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi 
kuesioner dari uji organoleptik yang diisi oleh responden yang 
sesuai dengan analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Faktor 
yang dinilai akan disimpulkan dari hasil rekapitulasi kuesioner yang 
melebihi 50% jumlah responden. Dari analiss ini dapat disimpulkan 
sebagian besar responden menyukai rasa jamu 27orang (90%), 
bau jamu 19 orang (63%), tekstur 30 orang (100%), penampilan 
26 orang (86%), dan warna 23 (76%). Berdasarkan data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa es krim jamu ini sangat mungkin untuk 
dipasarkan (Hidayah, 2018).
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Kesimpulan
Es krim beras kencur yang terdiri dari maizena telur, 

susu UHT, susu skim, santan, gelatin, gula pasir, air dan ramuan 
jamu beras kencur menghasilkan produk es krim yang enak  dan 
memenuhi Nilai Standar Nasional Indonesia untuk komposisi Es 
krim sehingga layak untuk dipasarkan

Es krim kunyit asam yang terdiri dari air, sendok makan 
maizena, telur ayam, susu UHT, susu skim, santan, sp dan larutan 
jamu kunyit asam, menghasilan produk es krim yang enak  dan 
memenuhi Nilai Standar Nasional Indonesia untuk komposisi Es 
krim sehingga layak untuk dipasarkan.

~~~
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BAB IV
SOAL LATIHAN

Kerjakanlah evaluasi berikut, tujuan evaluasi ini aalah untuk 
mengetahui secara garis besar, apakah saudara telah memahami 
buku ini. Apabila ada soal yang belum dapat saudara kerjakan, lihat 
kembali materi yang ada, atau diskusikanlah dengan fasilitator.

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Yang dimaksud dengan Jamu adalah:

 Jawab:….……………………………………….

2. Manfaat dari kunyit utnuk kesehatan adalah:

 Jawab:…………………………………………..

3. Kandungan zat gizi yang terdapat pada kunyit adalah:

 Jawab:…………………………………………..

4. Zat gizi yang terdapat pada kencur adalah:

 Jawab:…………………………………………..
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5. Manfaat kencur bagi tubuh adalah:

 Jawab:…………………………………………..

6. Kandungan zat gizi pada kayu secang:

 Jawab:…………………………………………..

7. Manfaat kayu secang bagi tubuh:

 Jawab:…………………………………………..

8. Kandungan zat gizi pada asam adalah:…………

 Jawab:…………………………………………..

9. Bagaimana kandungan gizi  es krim jamu beras kencur

 Jawab:…………………………………………..

10. Berapa total kalori es krim jamu kunyit asam dan beras 
kencur tiap 100ml

 Jawab:………………………………………….. 

~~~
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A
AKG
Alkaloids
Amerika Latin
Analgetika
Anthocyanin 
Antiinflamasi
antimikroba
Antioksidan
Antitumor
Arabinose 

B
Borneol 

INDEKS

C
Cineol 
CMC (carboxymethyl cellulose)
Cyclooxygenase (COX) 

D
Derivat 
Diferuloylmethane
Difteri 

E
Eksokarp
Emulsifier
Emulsifier
Evaluasi



38   |   Nurul Hidayah, S.Kep.,Ns, M.Gizi

F
Fasilitator
Fenolik
Flavonoid 
Formulasi 

G
Galenik
Gelatin
Globula-globula
Gravimetri

K
Karibia 
Kjeldahl
L
Lanset
Lipida 

M
Maizena
Mesokarp

N
Naalginat

O
Oleoresin 

P
Phellandrene 
Phlobatamins 
Protektif 

R
Rematoid artritis 

S
Saffron 
Saponins
Sesquiterpenes
Sesquiterpenes
Sesquiterpenes 
Shogaols 
Soxhlet
Sudan

T
Tannins

X
Xyloglycans
Xylose 

Z
Zingiberene 
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