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PENDAHULUAN
Salak (Salacca zalacca) merupakan salah satu spesies palm yang
tergolong dalam famili Arecaceae yang tersebar di daerah Indonesia dan
Malaysia. Di Indonesia terdapat 18 jenis salak yang dikembangkan di beberapa
daerah, salah satunya adalah Bali terutama daerah Karangasem. Berdasarkan
data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Karangasem (2009) tercatat
8.098.568 pohon yang tersebar di beberapa kecamatan 1. Jumlah pohon salak
yang berlimpah di daerah kawasan Karangasem seperti Desa Sibetan, ternyata
mengalami permasalahan pada saat musim panen tiba. Jika satu pohon salak
dapat menghasilkan 4 kilogram buah, maka dapat dihitung pada saat panen
dari sekitar 8 juta pohon yang ada di Kabupaten Karangasem akan diperoleh
32.000 ton buah. Jumlah yang besar jika tidak dicarikan pangsa pasarnya,
maka akan menimbulkan harga buah salak yang rendah, sehingga petani
kurang berminat untuk menjualnya dan buah salak dibiarkan sampai
membusuk. Membusuknya buah salak karena merupakan bahan pangan yang
mudah rusak (perishable). Buah salak yang ketika dipanen berasa manis,
namun setelah dibiarkan beberapa hari kemudian daging buah berangsurangsur melunak dan kemudian menjadi berasa asam karena perubahan
oleh enzim. Hal inilah yang dirasakan oleh petani di Kabupaten Karangasem,
sehingga beberapa kelompok melakukan inisiatif mengolah hasil panen yang
melimpah menjadi produk ekonomis diantaranya “madu salak”, dodol, manisan,
kerupuk, pia salak, dan cuka salak.
Cuka merupakan produk cairan yang berasa masam dari proses
fermentasi alkoholik dan acetous pada bahan yang mengandung pati dan gula.
Cuka yang terbuat dari buah-buahan mengandung banyak sekali komponen
fungsional seperti asam organik, vitamin, mineral, asam amino dan senyawa
fenol. Cuka mampu menghambat aksi enzim disakaridase yang menyebabkan
penyerapan glukosa hasil pencernaan akan lebih lambat dan mengontrol
kenaikan indeks glikemik2. Jenis cuka yang sekarang dikenal memiliki manfaat
yaitu cuka apel. Pemberian cuka apel pada tikus diabetes dapat menurunkan
kadar glukosa darah, diduga cuka apel memiliki senyawa yang menyerupai
sulfonylurea yang dapat menstimulasi sel beta pankreas untuk meningkatkan
produksi insulin3 .
Selain cuka apel, terdapat cuka salak yang memiliki manfaat yang sama.
Cuka salak (Salacca vinegar) merupakan cuka dari buah salak yang memiliki
kemampuan fungsional lebih tinggi dari pada cuka apel4. Cuka salak
mengandung senyawa alami yang dibuktikan dengan kemampuannya dalam
menurunkan kadar gula darah tikus yang diberi diet tinggi gula sehingga
berpotensi sebagai antidiabetes5.

Diabetes Mellitus (DM) merupakan masalah kesehatan dunia yang
dianggap sebagai salah satu dari lima penyebab utama morbiditas dan
mortalitas di kalangan masyarakat6. Lebih dari 171 juta penduduk dunia
menderita diabetes pada tahun 2000 dan jumlah ini diperkirakan akan
mencapai 366 juta pada tahun 2030, dimana Indonesia sendiri menempati
urutan ke-4 pada tahun 2000 dengan 8,4 juta kasus dan diperkirakan akan
meningkat menjadi 21,3 juta kasus pada tahun 2030 7. Penyebab utama
terjadinya penyakit diabetes adalah gangguan sekresi insulin, resistensi insulin
dan tubuh memproduksi glukosa yang belebih8. Pengobatan DM yang sering
dilakukan adalah terapi insulin dan obat oral antidiabetes (OAD), akan tetapi
pengobatan tersebut dapat memberikan efek negatif, seperti hipoglikemia berat,
mual, rasa tidak enak di perut, anoreksia dan terjadinya komplikasi jangka
panjang yang dapat membahayakan otak serta membutuhkan biaya yang
mahal sehingga banyak penderita yang berusaha mengendalikan kadar
glukosa darahnya dengan pengobatan tradisional menggunakan bahan alam
seperti cuka buah9.
Kelompok Tani Abian Salak memilki ciri khas dibandingkan dengan
pembuatannya secara umum. Kelompok ini membuat cuka salak tanpa
menambahkan starter seperti gula dalam proses fermentasinya, dan belum
diketahui mikroorganisme yang membantu proses fermentasi. Hal ini karena
dalam prosesnya tanpa menambahkan adanya fermentor, Namun kemungkinan
berasal dari salak itu sendiri ataupun dari lingkungan. Dalam prosesnya, daging
buah salak diperas sehingga diperoleh sari salak, kemudian disimpan dalam
tempat tertutup. Setelah sekitar 2 minggu, sudah tercium bau cuka yang khas
dari proses fermentasinya. Kadar total asam yang dihasilkan belum dilakukan
analisis dan juga tingkat keasamannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam
penelitian ini akan dianalisis kandungan total asam dalam cuka salak Kelompok
Tani Abian Salak, serta tingkat keasamannya.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menjelaskan kadar
total asam pada cuka salak produk Kelompok Tani Abian Salak, Desa Sibetan,
Kabupaten Karangasem. Pengukuran derajat keasaman (pH) dan total asam
dilakukan di Laboratorium Kimia Terapan, Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes
Denpasar.
Pengukuran pH cuka salak dilakukan dengan menggunakan indikator
universal. Penentuan total asam dilakukan dengan metode titrasi alkalimetri
menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) 0,1 N sebagai titer dan
fenoftalein sebagai indikator. Titrasi dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan.
Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buret 50 mL, gelas
kimia 100 mL, Erlenmeyer 100 mL, pipet tetes, pipet volume 10 mL, magnetic
stirrer, labu ukur 100 mL, dan corong. Bahan yang digunakan adalah sampel
cuka salak (umur fermentasi 3 bulan), natrium hidroksida (NaOH) 0,1 N; asam
oksalat (H2C2O4) 0,1 N, akuades, indikator universal, dan fenoftalein.
Preparasi sampel dilakukan dengan pengenceran cuka salak sebanyak
10 (sepuluh) kali. Standarisasi NaOH 0,1N dilakukan dengan asam oksalat 0,1
N. Penentuan total asam dilakukan dengan mentitrasi 10 mL sampel cuka
salak yang telah diteteskan fenoftalein (5 tetes) dengan NaOH 0,1N. Titrasi
dihentikan saat terjadi perubahan warna dari bening tidak berwarna menjadi

merah muda. Hasil titrasi dirata-ratakan kemudian dihitung kadar total asam
(asam asetat) dengan menggunakan persamaan berikut (BE = Mr/ekivalen).
 BEasamasetat xVNaOH xN NaOH
% Total Asam  
 V
asam asetat titrasi x1000



 x Faktor pengencera n x100%



HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
Konsentrasi NaOH yang digunakan setelah distandarisasi dengan asam
oksalat yaitu 0,103 N. Hasil titrasi terhadap sampel cuka salak dengan NaOH
0,103 N dengan rata-rata 9,3 mL. Hasil perhitungan menunjukkan kadar total
asam cuka salak yaitu 5,75%. Kandungan total asam ini lebih tinggi
dibandingkan dengan kandungan pada asam cuka salak varietas Suwaru
Malang 3,49%. Kadar yang cukup tinggi ini memberikan manfaat untuk
pengonsumsi cuka salak Abian Salak, Sibetan Karangasem. Cuka salak yang
mengandung asam asetat diduga berperan dalam pengaturan kadar glukosa
darah10. Cuka salak sibetan juga lebih besar dibandingkan dengan cuka apel
sebesar 4,53% 4.
Asam asetat pada cuka salak diduga memberikan pengaruh terhadap
kontrol glukosa darah dengan cara mempengaruhi laju pengosongan lambung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan laju pengosongan
lambung pasca pemberian cuka sehingga terjadi kontrol kadar glukosa darah 11.
Prinsip laju pengosongan lambung adalah lambung yang awalnya penuh
secara berangsur-angsur akan kosong kembali karena adanya proses
pengangkutan makanan menuju usus untuk diserap oleh tubuh. Seperti halnya
dengan kadar glukosa darah, kecepatan laju pengosongan lambung yang
menurun akan memberikan efek kenyang dan mempengaruhi penyerapan sarisari makanan oleh usus halus. Sehingga pelepasan glukosa ke dalam darah
lebih lambat dan memperlambat rasa lapar yang timbul serta mencegah
penumpukan lemak dan air di dalam tubuh 11. Mekanisme cuka dalam
menurunkan kadar glukosa darah adalah komponen utama pada cuka berupa
asam asetat diduga mampu menghambat aksi dari enzim disakaridase yang
berakibat pada proses pencernaan dari karbohidrat komplek sehingga
penyerapan glukosa hasil pencernaan akan lebih lambat dan kenaikan indeks
glikemik dapat terkontrol12. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian
yang menunjukkan bahwa pemberian cuka dapat meningkatkan sensitifitas
insulin, menurunkan kadar glukosa pospandrial, dan menurunkan level
resistensi insulin karena adanya kandungan zat seperti asam asetat13.
Penelitian lain menunjukkan bahwa hasil pengujian cuka salak
mengandung asam asetat, total fenol dan aktivitas antioksidan. Berdasarkan uji
in vivo pada tikus wistar, terapi diabetes dengan obat metformin lebih efektif
menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan cuka salak, namun tidak lebih
baik dalam memperbaiki kerusakan jaringan pankreas14. Sehingga cuka salak
memberikan potensi besar terhadap perbaikan jaringan pancreas. Hal ini
karena dalam cuka salak selain mengandung asam asetat juga terdapat
senyawa antioksidan polifenol seperti tannin dan flavonoid yang menjaga
jaringan dari kerusakan.
Senyawa antioksidan berpengaruh pada penurunan kadar glukosa darah
karena diduga dapat berfungsi sebagai scavenger radikal bebas. Aktivitas

antioksidan cuka salak berfungsi sebagai scavenger radikal bebas yang mampu
mengurangi reaktivitas radikal bebas, sehingga dapat menurunkan kadar
glukosa darah akibat dari stress oksidatif dan mencegah terjadinya oksidasi
yang berlebihan. Penghambatan ini dapat melindungi sel beta pankreas dari
kerusakan4. Penurunan kadar glukosa darah tikus diduga disebabkan karena
kombinasi asam asetat, antioksidan, dan berbagai komponen fungsional
lainnya seperti tanin dan flavonoid yang terkandung pada cuka membantu
memperbaiki sel beta pankreas yang rusak sehingga dapat meningkatkan
sekresi insulin10.
Aktivitas antioksidan mampu menangkap radikal bebas penyebab
kerusakan sel beta pankreas dan menghambat kerusakan sel beta pankreas
sehingga sel beta yang tersisa masih tetap berfungsi. Mekanisme antioksidan
dalam memperbaiki kerusakan sel beta pankreas adalah antioksidan
menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang
memiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari
pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Salah satu
contohnya senyawa flavonoid berfungsi sebagai penangkap (scavenger) anion
superoksida dan radikal hidroksi. Flavonoid juga mendonorkan atom hidrogen
ke radikal peroksida membentuk radikal flavonoid yang mudah bereaksi dengan
radikal bebas sehingga reaksi radikal rantai berhenti15. Kemampuan senyawa
polifenol dalam menangkal radikal bebas disebabkan oleh strukturnya. Pada
senyawa flavonoid, adanya gugus hidroksil pada cincin aromatis, akan
mendonasikan atom H pada radikal bebas. Radikal fenoksil flavonoid yang
terbentuk kemudian mengalami stabilisasi resonansi oleh sistem ikatan rangkap
terkonjugasi sehingga radikal tersebut bersifat kurang reaktif 16.
Cuka salak yang dihasilkan Kelompok Tani Abian Salak juga lebih besar
total asamnya dibandingkan dengan cuka apel. Hasil penelitian lain
menunjukkan bahwa pemberian cuka salak lebih efektif dalam menurunkan
kadar glukosa darah dan menunjukkan adanya perubahan sel pankreas yang
lebih baik dibandingkan cuka apel, pada kelompok cuka salak penurunan
sebesar 61.89% dan cuka apel sebesar 42.23%10.

SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Kadar total asam yang dihasilkan dari cuka salak (Salacca vinegar) yang
diproduksi oleh Kelompok Abian Salak yaitu 5,75%. Total asam ini lebih tinggi
dibandingkan dengan cuka apel (4,53%) dan pada asam cuka salak varietas
Suwaru Malang 3,49%.
2. Saran
Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan
lebih lanjut mengenai parameter lain dalam cuka salak Desa Sibetan seperti
kadar alkohol, kandungan fenol, tannin dan flavonoid, serta pengujian in vivo
mengenai potensinya sebagai antidiabetes.
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ANALISIS KANDUNGAN AKTIF DALAM CUKA SALAK
HASIL FERMENTASI KELOMPOK WIRAUSAHA TANI ABIAN SALAK
YANG BERPOTENSI SEBAGAI ANTIDIABETES DAN ANTIKANKER
I Wayan Karta1, I Nyoman Mastra2 , Luh Ayu Nanamy Krisna Eva Susila3, Cok. Dewi Widhya H.S.1
1Jurusan Analis Kesehatan, Agro Abian Salak2, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro3
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the chemical content of salacca vinegar that have been fermented
by Abian Salak farmers group, so that can know its potential in healthcare such as for anti-diabetes and anti
-cancer. This research is desktripif by analyzing the chemical content in the laboratory.
This research shows that salacca vinegar of Abian Salak contain high levels of acid as vinegar total of
6.68%; total phenols of 27.47 mg / 100ml GAE, tannins of 71.69 mg / 100ml TAE, flavonoid content of 26.51
mg / 100mi QE, the antioxidant capacity of 70.21 mg / L GAEAC, IC 50 of 103.09 mg / ml, vitamin C of 4.6547
mg / 100g. The content of these chemicals such as acetic acid, tannins, antioxidants, and flavonoids potential as antidiabetic and anticancer, because it serves in lowering blood sugar levels, free radical scavenger, helps improve pancreatic beta cells are damaged, keep the cells from oxidation and protect cells from
cancer five mechanisms. For further research is needed for research in vitro and in vivo Sibetan bark vinegar
as an antidiabetic and anticancer.
Key words: Vinegar, snake fruit, salacca, antidiabetic, anticancer, tannins, flavonoids, antioxidants, acetic acid

PENDAHULUAN
Cuka merupakan hasil fermentasi buah dengan bantuan mikroorganisme. Bahan yang biasanya digunakan banyak mengandung karbohidrat. Salak di Desa Sibetan pada saat
musim panen harganya sangat rendah, sehingga petani Abian Salak mengolah dagingnya
menjadi produk cuka salak. Hasil fermentasi ini belum diketahui kandungan zat gizinya, sehingga dilakukan penelitian mengenai kandungan aktif dalam cuka salak yang berpotensi sebagai antikanker dan antidiabetes. Hal ini berdasarkan pemanfaatan cuka apel dalam dunia
kesehatan.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu untuk
mengetahui kandungan kimia (total fenol, kadar tannin, flavonoid, kapasitas
antioksidan, vitamin C, dan asam asetat) serta potensinya sebagai antidiabetes dan antikanker. Penelitian ini dilakukan di kelompok tani Abian Salak Desa Sibetan untuk pembuatan cuka salak, Laboratorium Kimia Jurusan Analis
Kesehatan Poltekkes Denpasar untuk uji asam asetat (titrimetri), dan Unit
Layanan Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana
dengan metode spektrofotometri untuk uji total fenol, kadar tannin, flavonoid
dan kapasitas antioksidan, serta vitamin C dengan iodometri. Data yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium diolah secara manual dan
dianalisa secara deskriptif dalam bentuk tabel dan narasi dengan kajian
pustaka yang relevan.

HASIL PENELITIAN
Kandungan dalam Cuka Salak Hasil Fermentasi Abian Salak
No.
Analisis
Hasil
1.

Total Fenol

27,47 mg/100 mL GAE

2.

Kadar Tanin

71,69 mg/100 mL TAE

3.

Kadar Flavonoid

26,51 mg/100 mL QE

4.

Kapasitas Antioksidan

70,21 mg/L GAEAC

5.

Nilai IC 50

103,09 mg/mL

6.

Vitamin C

4,6547 mg/100gr

7.

Kadar Total Asam

6,68 %

KESIMPULAN DAN SARAN

PEMBAHASAN
Hasil perhitungan menunjukkan kadar total asam cuka salak yaitu 6,68 %.
Kandungan total asam ini lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan pada asam
cuka salak varietas Suwaru Malang 3,49%. Kadar yang cukup tinggi ini memberikan manfaat untuk pengonsumsi cuka salak Abian Salak, Sibetan Karangasem. Cuka salak yang mengandung asam asetat diduga berperan dalam
pengaturan kadar glukosa darah. Cuka salak Sibetan juga lebih besar dibandingkan dengan cuka apel sebesar 4,53% . Mekanisme cuka dalam menurunkan kadar
glukosa darah adalah komponen utama pada cuka berupa asam asetat diduga
mampu menghambat aksi dari enzim disakaridase yang berakibat pada proses
pencernaan dari karbohidrat komplek sehingga penyerapan glukosa hasil pencernaan akan lebih lambat dan kenaikan indeks glikemik dapat terkontrol .
Adanya tannin dan flavonoid sebagai antioksidan jenis polifenol berfungsi untuk jaringan dari kerusakan. Tanin pada cuka salak diduga juga berperan dalam
menurunkan kadar glukosa darah. Tanin dapat memacu metabolisme glukosa dan
lemak sehingga timbunan kedua sumber kalori dalam darah ini di dalam darah
dapat dihindari. Tanin berfungsi sebagai astringent atau pengkhelat yang dapat
mengerutkan membran epitel usus halus sehingga mengurangi penyerapan sari
makanan dan sebagai akibatnya menghambat asupan gula dan laju peningkatan
gula darah tidak terlalu tinggi .
Aktivitas antioksidan cuka salak berfungsi sebagai scavenger radikal bebas
yang mampu mengurangi reaktivitas radikal bebas, sehingga dapat menurunkan
kadar glukosa darah akibat dari stress oksidatif dan mencegah terjadinya oksidasi
yang berlebihan. Penghambatan ini dapat melindungi sel beta pankreas dari kerusakan. Mekanisme antioksidan dalam memperbaiki kerusakan sel beta pankreas
adalah antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang memiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari
pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Salah satu
contohnya senyawa flavonoid berfungsi sebagai penangkap (scavenger) anion superoksida dan radikal hidroksi. Persenyawaan antioksidan berupa flavonoid dan
tannin juga berfungsi dalam antikanker.
Antioksidan pada cuka salak merupakan jenis polifenol yang memberi efek
antikanker melalui beberapa mekanisme yang mungkin, seperti penghapusan
agen karsinogenik, modulasi sinyal sel kanker dan kegiatan enzimatik antioksidan,
dan induksi apoptosis serta penangkapan siklus sel .

Cuka salak hasil pengolahan peneliti dengan kelompok tani Abian Salak Desa Sibetan Karangasem memiliki kandungan kimia yaitu kadar total asam sebagai asam cuka sebesar 6,68%; total fenol sebesar 27,47 mg/100ml GAE, tanin sebesar 71,69 mg/100ml TAE, kadar flavonoid 26,51 mg/100mi QE, kapasitas antioksidan sebesar
70,21 mg/L GAEAC, IC 50 sebesar 103,09 mg/ml, vitamin C sebesar 4,6547 mg/100g. Kandungan kimia ini seperti asam cuka, tannin, antioksidan, dan flavonoid berpotensi sebagai antidiabetes dan antikanker, karena dengan adanya kandungan tersebut dapat berfungsi dalam menurunkan kadar gula darah, scavenger radikal bebas, membantu memperbaiki sel beta pankreas yang rusak, menjaga sel dari proses oksidasi dan melindungi sel dari kanker dengan lima mekanisme.
Cuka salak Abian Salak Desa Sibetan memiliki potensi besar sebagai produk hasil olahan buah salak yang bernilai ekonomi karena kandungan kimianya bermanfaat
bagi kesehatan yaitu antidiabetes dan antikanker. Namun, diperlukan pengujian lebih lanjut secara in vitro dan in vivo sehingga potensi ini menjadi lebih bermanfaat.

