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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu 

Susu menurut SNI 01-3141-1998 adalah cairan yang berasal dari ambing  

sapisehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang 

kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum 

mendapat perlakuan apapun kecuali proses pendinginan tanpa mempengaruhi 

kemurniannya. 

Aspek yang penting dalam menilai kualitas susu yakni, komposisi dan 

cemaran mikroorganisme yang terkandung didalamnya. Standar yang sudah 

dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) berdasarkan SNI 01- 3141-1998, 

syarat susu segar yaitu susu yang berat jenisnya (pada suhu 27,5oC) minimum 

1,0280 g/cm3, kadar lemak minimum 3,0%, bahan kering tanpa lemak minimum 

8,0%, dan protein minimum 2,7%. Kualitas susu tidak semata dilihat berdasarkan 

kandungan gizinya, namun juga diukur atau ditentukan berdasarkan jumlah 

mikroorganisme dan jumlah sel radang maksimum yang terkandung didalamnya. 

Jumlah mikroorganisme maksimum 1 x 106 cfu (coloni form unit) per mL dan 

jumlah sel radang maksimum 4 x 105/mL. 

Susu menjadi minuman yang bergizi dilihat dari komposisi nutrisinya yang 

sangat dibutuhkan bagi perkembangan khususnya pada perkembangan tulang anak 

serta untuk menjaga kepadatan tulang pada orang dewasa.Susu juga dapat 

membahayakan atau dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia 

apabila terjadi kerusakan pada susu tersebut. Menurunnya kualitas atau kerusakan 

susu bisa saja disebabkan karena tercemarnya susu oleh mikroorganisme atau 
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benda asing lain seperti penambahan komponen lain yang berlebihan (gula, lemak 

nabati, pati, dan lain-lain) (Hasanuddin, 2001). 

2.1.1 Sifat Fisik dan Kimiawi Susu 

2.1.1.1 Kerapatan 

Kerapatan susu bervariasi antara 1,0260 dan 1,0320 pada suhu 20 oC. 

Keragaman ini disebabkan karena perbedaan kandungan lemak dan zat-zat padat 

bukan lemak (Amalia, 2012).  

2.1.1.2 Nilai pH 

Nilai pH susu segar berada di antara pH 6,6 - 6,7 dan bila terjadi cukup 

banyak pengasaman oleh aktivitas bakteri, angka-angka ini akan menurun secara 

nyata. Bila pH susu naik di atas 6,6 – 6,8 biasanya hal itu dianggap sebagai tanda 

adanya mastitis atau luka pada ambing sapi, karena penyakit ini menyebabkan 

perubahan keseimbangan mineral dalam susu (Amalia, 2012).  

2.1.1.3 Warna  

Warna susu yang normal adalah putih sedikit kekuningan. Warna susu dapat 

bervariasi dari putih kekuningan hingga putih sedikit kebiruan. Warna putih 

sedikit kebiruan dapat tampak pada susu yang memiliki kadar lemak rendah atau 

pada susu skim (Muhammad, 2002). 

Warna putih dari susu diakibatkan oleh dispersi yang merefleksikan sinar 

dari globula-globula lemak serta partikel-pertikel koloid senyawa kasein dan 

kalsium fosfat. Warna kekuningan disebabkan karena adanya pigmen karoten 

yang terlarut di dalam lemak susu. Karoten mempunyai keterkaitan dengan 

pigmen santofil yang banyak ditemuan di dalam tanam-tanaman hijau. Bila 

karoten dan santofil dikonsumsi oleh sapi perah, maka akan ikut dalam aliran 
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darah dan sebagian terlarut atau bersatu dalam lemak susu (Muhamad, 2002). 

Warna air susu dapat berubah dari satu warna kewarna yang lain, tergantung dari 

bangsa ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat dan bahan pembentuk 

warna (Saleh, 2004). 

2.1.1.3 Rasa dan Bau 

Susu segar memiliki rasa sedikit manis dan aroma khas. Rasa manis 

disebabkan adanya gula laktosa didalam susu, meskipun sering dirasakan ada 

sedikit rasa asin yang disebabkan oleh klorida (Usmiati dan Abubakar, 2009). 

Sebagian orang mengatakan mempunyai rasa dan aroma plengu atau amis. 

Menurut Bukle (2007), bau amis disebabkan karena oksidasi dan reaksi hidrolisa. 

Selain itu, bau khas susu disebabkan oleh beberapa senyawa yang mempunyai 

aroma spesifik dan sebagian bersifat volatil. Oleh sebab itu, beberapa jam setelah 

pemerahan atau setelah penyimpanan, aroma khas susu banyak berkurang 

(Muhammad, 2002).  

2.1.1.4 Titik Beku 

Pengukuran titik beku air susu dapat digunakan untuk menentukan jumlah 

air yang dipakai untuk pengenceran karena perbedaan titik beku air murni dan air 

susu hanya sekitar 0,50 oC, penentuan titik beku harus benar-benar akurat bila 

ingin diketahui adanya pengenceran. Titik beku air susu berkisar antara -0,52 dan 

-0,56oC dengan rata-rata -0,54 oC. Titik beku terutama ditentukan oleh molekul-

molekul yang kecil dan ion-ion dalam larutan, zat –zat lain yang molekulnya 

besar seperti protein tidak mempunyai pengaruh terhadap penurunan titik beku 

(Adnan, 1997). 
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2.1.2 Susu Pasteurisasi 

Pasteurisasi pada susu pertama kali dilakukan oleh Franz Von Soxhlet pada 

tahun 1886. Susu pasteurisasi adalah produk susu yang diperoleh dari hasil 

pemanasan susu pada suhu minimum 72oC selama minimum 15 detik, segera 

dikemas pada kondisi yang bersih dan terjaga sanitasinya (Shearer, dan Harris, 

2009). Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI 01- 3951-1995 

tentang produk susu pasteurisasi yakni produk susu yang dihasilkan dari susu 

segar, susu rekonstitusi, atau susu rekombinasi yang telah mengalami proses 

pemanasan. Susu segar ialah cairan yang diperoleh dengan memerah sapi sehat 

dengan cara yang benar, sehat, dan bersih tanpa mengurangi atau menambah 

sesuatu komponennya. Susu rekonstitusi ialah susu yang diperoleh dari penyatuan 

kembali bagian–bagian daripada susu yang sudah dipisahkan. Susu rekombinasi 

ialah susu yang diperoleh dari kombinasi bahan baku susu segar dengan susu 

rekonstitusi. Susu rekontitusi yang umumnya digunakan yaitu konsentrasi susu 

10% dengan penggunaan gula 8% (Malaka dan Sulmiyati, 2010). 

Proses pemanasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pasteurisasi, 

yakni Long Temperature Long Time (LTLT) dan High Temperature Short Time 

(HTST). Cara pasteurisasi yang dilakukan juga berpengaruh terhadap kandungan 

gizi dan aroma produk pangan. Contoh, pada susu HTST dinilai lebih efektif 

karena lebih sedikit menimbulkan kerusakan pada kandungan gizi dan 

karakteristik organoleptik pada susu, dibandingkan dengan LTLT. Proses 

pasteurisasi HTST (minimum 72oC selama 15 detik) disarankan untuk 

continuousflow pasteuritation dan LTLT (minimum 63oC selama 30 menit) untuk 

batchpasteurization (Codex, CAC/RCP 57-2004). 
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Susu segar mempunyai sifat amfoter, artinya dapat bersifat asam dan basa 

sekaligus. Jika diberi kertas lakmus biru, maka warnanya akan menjadi merah, 

sebaliknya jika diberi kertas lakmus merah warnanya akan berubah menjadi biru. 

Potensial ion hidrogen (pH) susu segar terletak antara 6,5 – 6,7. Sebagian besar 

asam yang ada dalam susu adalah asam laktat. Meskipun demikian keasaman susu 

dapat disebabkan oleh berbagai senyawa yang bersifat asam seperti senyawa-

senyawa pospat kompleks, asam sitrat, asam-asam amino, dan karbondioksida 

yang larut dalam susu. Bila nilai pH susu lebih tinggi dari 6,7 biasanya diartikan 

terkena mastitis dan bila pH di bawah 6,5 menunjukkan adanya bakteri terhadap 

kolostrum (Eniza, 2004). 

2.2 AyurvedaIndia 

KonsepAyurveda pertama kali dipelopori Dhanvantari sekitar 1.500 sebelum 

masehi (SM). Namun, baru sekitar tahun 200 SM,  pengobatanAyurveda 

ditampilkan dalam bentuk tulisan dan menyeluruh. Ayurveda mengajarkan teknik 

operasi, obat-obatan dari tanaman, aroma terapi dan mengajarkan segi gaya hidup 

sehat. Para pakar memperkirakan Ayurveda memiliki sejarah lebih panjang yakni, 

dirintis sekitar tahun 3.000 SM yang mencakup ajaran spiritual dan perilaku. 

Kitab Atreya Samhita salah satu bagian Ayurveda merupakan buku medis tertua di 

dunia (Aggarwal, et al, 2006). 

Setiap orang sebagai manusia pasti pernah sakit. Ada banyak penyebab yang 

menjadikan seseorang itu jatuh sakit. Pada umumnya dalam pengobatan ayurveda 

penyebab penyakit karena tidak seimbangnya unsur-unsur yang ada di dalam 

tubuh yang dikenal dengan unsur Tri Dhosa.Tri dosha berasal dari kata 

Sansekertha (India kuno), yang berakar dari kata Tri dan Dosha. Tri artinya tiga 
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dan Dosha yang asal katanya Dhus, Dhus berarti melemahkan, atau merusak yang 

lain atau bisa juga diterjemahkan merusak keseimbangan dan keharmonisan 

badan. Tubuh menjadi lemah akibat berubahnya atau rusaknya kesehimbangan 

sehingga Raga yang semula sehat menjadi sakit. Tri dosha terdiri dari: Vatta 

(angin atau udara atau akasa), Pitta (Empedu atau panas atau teja) dan Kapha 

(Lendir atau air atau apah atau pertiwi). Tubuh yang sehat ketiga unsur ini selalu 

ada, yang sangat berperanan penting dalam aktifitas tubuh, harus dalam keadaan 

sehat ataupun normal. Kalau keseiimbangan ketiga unsur Tri dosha ini selalu 

berada dalam keadaan seimbang. Kalau terganggu oleh berbagai sebab baik yang 

berasal dari badan diri sendiri maupun dari luar tubuh.  Penyembuhan agar tubuh 

kembali sehat harus mengembalikan keseimbangan ketiga unsur tersebut seperti 

keadaan semula (Aggarwal et al, 2006). 

Keseimbangan Tri Dosaha sangat perlu dijaga dengan cara minum berbagai 

ramuan obat, peluluran, pemijitan, pengurutan, diet makanan dan melakukan 

bermacam-macam gerak, bisa juga dengan pembedahan tergantung kasusnya. 

Prinsip teori Tri dosha ini dapat disejajarkan dengan teori Yin dan Hyang dari 

filsafat China. Yin dapat disimbulkan negatif atau dingin atau perempuan 

sedangkan Hyang simbul kekutan positif atau panas atau lelaki.  Cara kerja unsur 

Tri dosha didalam tubuh untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, dengan 

melepaskan energi atau menyerap energi dan juga bisa menggerakkan energi. Bila 

energi berlebihan didalam tubuh maka menyerap energi yang belebihan tersebut  

(Visarga). Bila timbul kekurangan energi maka tubuh perlu menyeimbangkan 

energi dengan menyerap energi (Adana). Jika disuatu tempat ada kekurangan 

energi maka dengan sistem Tri Dhosaakan menggerakkan energi ke bagian tubuh 
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yang kekurangan energi (viksepa), sehingga tubuh akan selalu berada dalam 

keadaan sehat (Anonimus, 2017.). 

2.3 Golden Milk 

Golden Milk merupakan salah satu produk ramuan dalam bentuk minuman 

dalam penerapan hidup seimbang menurut konsep Ayurveda. Kombinasi dari 

pemanasan bumbu kunyit yang memiliki warna kuning emas bersama dengan 

minyak kelapa (VCO), dan pemanis madu (Mercola, 2016). Golden Milk Ini tidak 

benar-benar susu sama sekali. Awal mula diberi namaGolden Milkadalah karena 

kombinasi dari pemanasan bumbu kunyit yang memiliki warna kuning emas 

bersama dengan santan atau minyak kelapa (Mercola, 2016). Kunyit sendiri 

adalah jenis rempah yang paling terkenal untuk digunakan dalam masakan kari di 

India, sehingga mendapatkan sebutan Goldenspice untuk dirinya sendiri karena 

khasiatnya sebagai makanan yang juga memberikan khasiat kesehatan. 

Golden Milk memiliki potensi untuk mengubah itu karena setiap cangkir 

menyediakan dosis yang sehat. Kurkumin merupakan salah satu produk herbal 

yang paling berperan sebagai antiinflamasi. 

Gambar 1. Produk Golden Milk 

Banyak penyakit kronis dan manfaat dari minuman dari Golden 

Milksebagai antiinflamasi, terutama diet inflamasi (kandungan yang tinggi dalam 
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makanan olahan, gula, dan atau biji-bijian). Ada banyak variasi Golden Milkyang 

dapat mencoba, tetapi kebanyakan dibuat dengan santan (dan beberapa susu nabati 

juga). Memadukan kunyit dengan santan atau minyak kelapa (VCO) tidak hanya 

memberikan rasa creamy tetapi juga manfaat kesehatan tambahan. 

Minyak kelapa memiliki manfaat kesehatan yang sama dan berguna untuk 

membuat pasta kunyit.“Pasta emas” memungkinkan konsumen untuk cepat 

menyiapkan secangkir Golden Milk setiap kali ingin minum produk ini. Sebagai 

manfaat tambahan, kandungan kunyit yang larut dalam lemak, sehingga 

penggunaan minyak kelapa membantu untuk meningkatkan manfaatnya.Pasta 

kunyit bertindak sebagai starter untuk berbaur cangkir sempurna Golden Milk. Ini 

mencakup tidak hanya kunyit dan minyak kelapa tetapi juga lada hitam, yang 

telah ditemukan untuk meningkatkan bioavailabilitas kurkumin. Setelah membuat 

pasta kunyit, Anda siap untuk membuat Golden Milk. Resep yang mengikuti, juga 

dari Berita Dampak Kesehatan, sederhana dan dapat cocok dengan selera 

(Klenner, 2015) 

Alternatif lain yang sedikit berbeda pada Golden Milk, resep yang 

mengikuti, dapat digunakan jahe dan atau menggunakan rimpang kunyit langsung 

bukan bubuk (Klenner, 2015). Golden Milk memiliki rasa dan sensasi yang 

berbeda. Banyak orang menikmatinya terutama selama musim gugur dan musim 

dingin tapi itu hanya sebagai lezat dan menenangkan di musim panas 

(Mercola,2016) 

2.4 Kunyit 

Kunyitatau kunir (Curcuma domestica) termasuk salah satu tanaman 

rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Penyebaran tanaman ini sampai 
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ke Malaysia, Indonesia, Asia Selatan, Cina Selatan, Taiwan, Filipina, Australia 

bahkan Afrika.Tanaman ini tumbuh dengan baik di Indonesia (Agoes, 2010). 

Klasifikasi tanaman sebagai berikut (Hapsoh dan Hasanah, 2011):  

Divisio   : Spermatophyta  

Sub divisio  : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledoneae  

Ordo   : Zingiberales  

Famili   : Zingiberaceae  

Genus   : Curcuma  

species  : Curcuma domestica 

Kunyit merupakan jenis temu-temuan yang mengandung zat aktif seperti 

minyak atsiri dan senyawa kurkumin. Kandungan bahan kimia yang sangat 

berguna adalah kurkumin yaitu suatu senyawadiarilhatanoid yang memberi warna 

kuning. Komposisi kimia kunyit sendiri yaitu kadar air 6,0%, protein 8,0%, 

karbohidrat 57,0%, serat kasar 7,0%, bahan mineral 6,8%, minyak volatil 3,0%, 

kurkumin 3,2%, bahan non volatil 9,0% dengan lemak kunyit mencapai 9 g/100 g, 

dan minyak atsiri 3-5% (Bintang dan Nataamijaya, 2005) 

Secara empiris banyak digunakan sebagai obat magh, penurun kolesterol, 

diare, nyeri haid, sakit kuning, dan obat luka. Golongan senyawa aktif yang 

berperan di dalam kunyit adalah kurkuminoid, Komponen inilah yang memberi 

warna kuning yang bersifat antioksidan. Kadar zat antioksidan seperti kurkumin 

beserta turunannya dalam rempah khususnya kunyit juga diketahui cukup tinggi. 

Berbagai penelitian telah membuktikan khasiat kurkumin dalam pengobatan 

terutama sebagai antiheptoksik dan antikolesterol, serta obat tumor dan kanker 

(Peschel et al., 2007). 
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Gambar 2. Struktur kimia Kurkumin 

Khasiat kunyit diantaranya sebagai antioksidan, anti karsinogen, anti 

alzeimerdan juga anti kanker (Depkes RI, 1995). Senyawa dalam kunyit memiliki 

sifat anti-jamur dan antibakteri. Kunyit dalam sistem kedokteran atau pengobatan 

Cina dan Indiadigunakan sebagai agen antiinflamasi untuk mengobati berbagai 

macam kondisi, termasuk perut kembung, sakit kuning, haid kesulitan, kencing 

berdarah, perdarahan, sakit gigi, memar, nyeri dada, dan kolik.  

Pada suatu penelitian, sepuluh relawan yang sehat dikonsumsi 500 mg 

kurkumin per hari selama 7 hari, tingkat kolesterol darah konsumen teroksidasi 

oleh 33%, tapi kolesterol total mereka turun 11.63%, dan HDL (High Density 

Lipoprotein)meningkat 29% (Soni dan Kuttan, 1992). Efek penurun kolesterol 

kunyit ini adalah hasil dari konstituen aktif, kurkumin kari rempah-rempah, yang 

penelitian mengungkapkan molekul yang berkomunikasi dengan gen dalam sel-sel 

hati, mengarahkan mereka untuk meningkatkan produksi mRNA (messenger 

Ribonucleid Acid) yang mengarahkan penciptaan reseptor LDL (Low Density 

Lipoprotein). Dengan reseptor LDL lebih, sel-sel hati dapat menghapus LDL 

kolesterol  berlebih dari tubuh. LDL reseptor mRNA meningkat tujuh kali lipat 

dalam sel-sel hati diperlakukan dengan kurkumin pada konsentrasi 10 mikrometer, 
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dibandingkan dengan sel yang tidak diobati. (Sel-sel hati yang ditemukan 

mentolerir kurkumin pada tingkat hingga 12 mikroM selama 24 jam) (Peschel et 

al., 2007). 

Kunyit telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas baik di 

perkotaan maupun di pedesaan terutama dalam rumah tangga karena berbagai 

macam kegunaannya. Diantara semua genus Curcuma, kunyit merupakan jenis 

yang paling banyak kegunaannya. Bagian dari kunyit yang terutama dimanfaatkan 

adalah rimpangnya. Manfaat kunyit antara lain sebagai bahan bumbu dalam 

berbagai masakan, bahan pembuat ramuan untuk mengobati berbagai jenis 

penyakit pada manusia, bahan baku industri jamu dan kosmetika, bahan 

penunjang industri teknik dan kerajinan, mencegah serangan penyakit pada hewan 

dan desinfektan untuk mengawetkan benih yang disimpan.Kunyit dapat 

digunakan sebagai obat dalam maupun luar. Kunyit sebagai obat luar berfungsi 

untuk mengobati eksim, bengkak dan rematik, bengkak karena digigit serangga 

atau gatal-gatal karena ulat bulu, dan memperlancar air susu ibu. Sedangkan 

sebagai obat dalam, kunyit digunakan untuk mengobati berbagai gangguan 

kesehatan, seperti panas dalam, demam, diare, gusi bengkak, kencing manis. 

kencing batu, hepatitis dan untuk membersihkan rahim baik pada wanita yang 

baru melahirkan maupun setelah mendapat haid (Sinaga, 2009). 

2.5 Kayu Manis 

Tanaman Cinnamomum burmanni merupakan jenis tanaman berumur 

panjang yang menghasilkan kulit. Kulit ini di Indonesia diberi nama kayu manis 

dan termasuk dalam jenis rempah-rempah. Pohon tinggi bisa mencapai 15 meter, 

batang berkayu dan bercabang-cabang, daun tunggal lanset warna daun muda 
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merah pucat setelah tua berwarna hijau, perbungaan bentuk malai tumbuh diketiak 

daun buah muda berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam, akar tunggang 

(Rismunandar dan Paimin, 2001).  

Berdasarkan Roy dan Helly(2009)penggolongan dan tata nama tumbuhan. 

Tanaman kayu manis termasuk ke dalam klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom :Plantae 

Divisi   :Gymnospermae 

Subdivisi  :Spermatophyta 

Kelas  :Dicotyledonae 

Sub kelas :Dialypetalae 

Ordo  :Policarpicae 

Famili  :Lauraceae 

Genus  :Cinnamomum 

Spesies :Cinnamomum burmannii 

Kulit kayu manis merupakan hasil utama dari kayu manis, produk ini berupa 

potongan kulit yang dikeringkan. Produksi kayu manis sangat sederhana, yaitu 

cukup dengan penjemuran. Sebelum dijemur, kulit dikikis atau dibersihkan dari 

kulit luar, kemudian dibelah menjadi berukuran lebar 3–4 cm. Selanjutnya kulit 

yang sudah bersih ini dijemur dibawah terik matahari selama 2–3 hari, kulit 

dinyatakan kering kalau bobotnya sudah susut sekitar 50%. Kulit bermutu rendah 

karena kadar airnya masih tinggi, kadar air tinggi diakibatkan oleh kurangnya 

waktu penjemuran selain kadar air masih tinggi, mutu kulit dipengaruhi oleh 

kebersihan tempat penjemuran. Demi menghasilkan mutu kulit yang baik, 

penjemuran sebaiknya dilakukan di bawah sinar matahari penuh (Rimunandar dan 

Paimin, 2001). Kandungan lemak dalam kayu manis yang baik mencapai 4mg/g 

(Widiyanti, 2012).  
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Minyak atsiri yang berasal dari kulit komponen terbesarnya ialah 

sinamaldehida 60–70% ditambah dengan eugenol, beberapa jenis benzilbenzoat, 

phelandrene, felanidindan lain–lainnya. Kadar eugenol rata–rata 80–90% 

(Hariana, 2007). Kulit kayu manis juga masih banyak mengandungkomponen 

misalnya: damar, pelekat, tanin, zat penyamak, gula, kalsium, oksalat, dua jenis 

insektisida cinnzelanin dan cinnzelanol, kumarindan sebagainya (Rimunandar dan 

Paimin, 2001). 

Tanaman kayu manis dapat diolah menjadi bermacam-macam produk 

seperti bubuk, dan minyak oleoresin untuk industri pangan maupun kesehatan. 

disamping itu, minyak oleoresin dari kayu manis bersifat anti cendawan sehingga 

dapat digunakan sebagai pengawet dan berhasiat untuk obat antirematik, peluruh 

keringat (diaphoretic), peluruh kentut (carminatif), magh, vertigo, tekanan darah 

tingg, dan menghilangkan rasa sakit (Sedarnawati et al, 2008). 

Minyak oleoresin dari kayu manis sama dengan bubuknya, umumnya 

digunakan dalam industri makanan, pemberi rasa dan aroma dalam industri 

makanan, minuman, farmasi, rokok dan kosmetika. Kayumanis berbau wangi dan 

berasa manis sehingga dapat dijadikan bahan pembuat sirup dan rasa pedas 

sebagai penghangat tubuh. Kayu dari batang kayumanis dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan seperti bahan bangunan, meubel, dan kayu bakar.Sedarnawati 

dan Hanny (2008), telah memperkenalkan minuman kesehatan yang dikenal 

dengan Cinna-ale (kayumanis-jahe). Minuman kesehatan ini terdiri dari rempah-

rempah asli Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa minuman ini 

berpotensi sebagai antioksidan dan antimikroba. Nama Cinna-ale berasal dari 

nama latin kayumanis (Cinnamomum burmanii) dan jahe (Zingiber officinale). 
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Selain Cinna-ale juga telah tersedia minuman Teh-Kayumanis yaitu minuman 

penyegar yang memiliki khasiat bagi kesehatan. 

2.6 Madu 

Madu adalah zat manis alami yang dihasilkan lebah dengan bahan baku 

nektar bunga. Diperlukan dua faktor untuk menghasilkan madu. Pertama, bunga 

yang nektarnya merupakan bahan baku pembuatan madu. Kedua, serangga yaitu 

lebah yang merupakan tenaga ahlinya. Nektar adalah senyawa kompleks yang 

dihasilkan kelenjar tanaman dalam bentuk larutan gula. Perubahan nektar menjadi 

madu dimulai ketika lebah pekerja membawa nektar ke sarangnya. Nektar yang 

berhasil dibawa pulang diberikan kepada lebah pekerja lainnya untuk dicampur 

dengan air liur dan dihilangkan airnya (Sarwono, 2001). 

Lebah madu menghasilkan madu yang dibuat dari nektar (senyawa 

kompleks yang dihasilkan kelenjar tanaman dalam bentuk larutan gula) sewaktu 

musim tumbuhan berbunga. Sewaktu nektar dikumpulkan oleh lebah pekerja dari 

bunga, bahan tersebut masih mengandung air tinggi (80%) dan juga gula (sukrosa 

tinggi). Setelah lebah mengubah nektar menjadi madu, kandungan air menjadi 

rendah dan sukrosa di ubah menjadi fruktosa (gula buah; levulosa) dan glukosa 

(dekstrosa) (Sihombing, 1997). 

Nilai pH madu berada pada kisaran 3,2-4,5, keasaman madu adalah faktor 

signifikan yang menyebabkan madu bersifat antibakteri. Sifat antibakteri madu 

membantu mengatasi infeksi pada luka, sedangkan antiinflamasinya dapat 

mengurangi nyeri serta meningkatkan sirkulasi yang berpengaruh pada proses 

penyembuhan. Madu juga merangsang tumbuhnya jaringan baru, mempercepat 
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penyembuhan, dan mengurangi timbulnya parut atau bekas luka pada kulit 

(Rostita dan Qanita, 2007). 

Madu juga mengandung enzim – enzim seperti diastase, glukosa oksidase, 

katalase serta vitamin A, betakaroten, vitamin B kompleks lengkap, vitamin C, D, 

E dan K. Selain itu juga dilengkapi mineral berupa kalium besi, magnesium, 

fosfor, tembaga, mangan, natrium dan kalsium. Bahkan terdapat hidrogen 

peroksida yang dihasilkan oleh glukosa oksidase dan inhibin (Hamad, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandungan gizi dalam madu yang terdiri dari asam amino, karbohidrat, 

protein, serta beberapa jenis vitamin dan mineral adalah zat gizi yang mudah 

diserap sel-sel tubuh. Asam amino bebas dalam madu mampu membantu 

penyembuhan penyakit, juga sebagai bahan pembentukan neurotransmitter atau 

senyawa yang berperan dalam mengoptimalkan fungsi otak. Madu juga 

mengandung zat antibiotik yang berguna untuk mengalahkan kuman patogen 

penyebab penyakit infeksi (Rostita dan Qanita, 2007).  

Zat-zat atau senyawa yang terkandung dalam madu sangat kompleks dan 

kini telah diketahui tidak kurang dari 181 macam zat atau senyawa dalam madu. 

Sumber : (Sihombing, 2005) 
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Mungkin di masa yang akan datang dapat ditemukan lagi senyawa lain bila 

penelitian terus dilakukan oleh para peneliti dalam bidang peternakan madu 

(Sihombing, 2005).  

Komposisi madu ditentukan oleh dua faktor, yakni komposisi nektar asal 

madu bersangkutan dan faktor-faktor eksternal tertentu. Jenis tanaman sebagai 

sumber utama nektar dan polen mengakibatkan komponen madu berbeda. 

Berbagai tumbuhan di Indonesia dapat mejadi sumber nektar dan polen, namun 

penelitian tentang hal ini masih sangat terbatas (Sihombing, 1997). Perbedaan 

komposisi madu yang berasal dari berbagai negara disebabkan oleh perbedaan 

cuaca, topografi, tumbuhan, lebah madu yang menghasilkan madu, cara 

pengolahan, dan penyimpanan (Sihombing, 2005). 

Produk lebah madu selain madu diantaranya pollen dan royal jelly. Pollen 

merupakan pakan lebah madu yang mengandung protein, lemak dan karbohidrat 

(Sihombing, 2005). Sedangkan royal jelly juga merupakan bahan pakan lebah 

madu yang mengandung protein dan vitamin (B1, B2, B6, B12, C, A dan K). 

royal jelly atau biasa disebut susu ratu merupakan makanan larva-larva calon ratu 

atau makanan ratu seumur hidupnya. Bahan ini dihasilkan dari tepung sari 

tanaman oleh tawon pekerja dan diolah dengan bantuan kelenjar pharyngen atau 

kelenjar salivary yang terletak pada lebah pekerja yang masih muda. Royal jeli 

mengandung gizi yang lebih lengkap dan mengandung zat antibiotik yang dapat 

mencegah pertumbuhan jamur dan mikroorganisme 

Madu secara umum berkhasiat untuk menghasilkan energi, karena 

kandungan utama madu adalah karbohidrat tinggi dan merupakan gula sederhana 

yang mudah dicerna sehingga baik dikonsumsi oleh orang dewasa maupun bayi. 
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Selain itu madu juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan 

stamina, sedangkan royal jelly dan propolis bermanfaat sebagai antimikrobia 

(Radiati, 2003). 

2.7 Virgin Coconut Oil (VCO) 

Virgin Coconut Oil (VCO) adalah minyak yang dihasilkan dari buah kelapa 

segar. Yang mana dalam prosesnya memanfaatkan santan kelapa yang telah 

diparut kemudian diproses lebih lanjut, VCO dapat dihasilkan tidak hanya 

menggunakan proses panas yang tinggi, Banyak alternatif lain yang dapat 

digunakan dalam pembuatan minyak kelapa ini. VCO bermanfaat bagi kesehatan 

tubuh, hal ini disebabkan VCO mengandung banyak asam lemak rantai menengah 

(Medium Chain Fatty Acid / MCFA) (Hapsari,2007). 

VCO juga memiliki sejumlah sifat fisik yang menguntungkan. Di antaranya, 

memiliki kestabilan secara kimia, bisa disimpan dalam jangka panjang dan tidak 

cepat tengik, serta tahan terhadap panas. Komponen utama dari VCO adalah asam 

lemak jenuh dan memiliki ikatan ganda dalam jumlah kecil, VCO relatif tahan 

terhadap panas, cahaya dan oksigen. Kandungan paling besar dalam minyak 

kelapa adalah asam laurat (Hapsari, 2007) 

VCO sendiri banyak digunakan sebagai bahan baku dalam industri farmasi, 

makanan, dan kosmetika.Suatu penelitian diperoleh bahwa dengan mengonsumsi 

minyak kelapa murni di dalam masakan sehari-hari akan meningkakan ketahanan 

tubuh terhadap penyakit-penyakit mematikan.Hasil pengujian secara in vitro telah 

membuktikan bahwa VCO memiliki aktivitas sebagai antifungi, antibakteri, 

antiviral serta sebagai antiprotozoa. VCO mengandung hampir 10% asam lemak 

tak jenuh yang terdiri dari asam oleat dan asam linoleat. Asam lemak tak jenuh 
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sangat rentan terhadap reaksi oksidasi. Hal ini menyebabkan ketengikan minyak 

yang mengakibatkan penurunan kualitas VCO yang dihasilkan. Kualitas dari VCO 

yang dihasilkan, termasuk kandungan asam lemak tak jenuhnya, sangat 

tergantung pada metode pembuatan yang digunakan (Kamariah, 2008).


