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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Minuman boba (bubble drink) merupakan salah satu jenis minuman kekinian 

yang saat ini banyak bermunculan di tengah masyarakat Indonesia. Minuman 

boba pertama kali ditemukan di Taiwan pada tahun 1980 dalam bentuk zhen zhu 

nai cha yang artinya teh susu mutiara dalam bahasa indonesia atau lebih dikenal 

dengan boba milk tea / bubble tea (Veronica dan Ilmi, 2020). Selama bertahun-

tahun, minuman teh susu boba asli telah berkembang dengan lebih banyak variasi 

dan kombinasi. Blog internet menggambarkan boba lebih dari sekedar minuman 

teh beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah minuman penutup (Min, Green 

dan Kim, 2017). Namun sejak beberapa tahun terakhir, kedai minuman boba terus 

bermunculan di masyarakat Indonesia, dan sangat digemari oleh masyarakat 

Indonesia terutama di kalangan anak muda. 

Tekstur boba yang kenyal menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar 

minuman manis. Bahan utama boba adalah tepung tapioka atau tepung singkong. 

Tapioka tidak mempunyai rasa, namun rasa manis pada boba diperoleh dari gula 

atau madu yang sengaja ditambahkan sebelum disajikan (Tinambunan, Syahra dan 

Hasibuan, 2020). Menurut Rahmawati (2019), pada boba yang biasanya hanya 

digunakan sebagai topping hanya mengandung karbohidrat dan kalori. Pada 50 

gram boba  terkandung energi sebanyak  181  kkal. Saat ini bubble tea 

dikembangkan dengan menambahkan susu sehingga berubah nama menjadi 

bubble milk tea (Veronica dan Ilmi, 2020).  
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Di Indonesia boba (tapioca pearl) digunakan sebagai isian minuman modern 

seperti milk tea, smoothie, teh, kopi, jus yang dapat ditemukan pada kedai- kedai 

minuman di pusat perbelanjaan dengan nama dan brand tersendiri, misalnya 

Chatime, Quickly Bubble Tea, Calais-Artisan Bubble Tea & Coffee, Presotea,  

Thai tea, Xie Xie Boba, Xi Bo Ba, Kam-sia Boba, dan sebagainya (Ambarita, 

2018). 

Sementara pada minuman tradisional Indonesia, boba sebagai isian minuman 

sudah dilakukan sejak lama namun lebih dikenal dengan nama pacar cina atau biji 

mutiara. Pacar cina atau biji mutiara ini sering ditemukan pada minuman 

sekoteng, es campur, es doger, kolak, bubur sumsum, dan  bubur mutiara. Tidak 

seperti isian pada minuman modern yang cenderung berbentuk bulat dan 

berdiameter sama, mutiara tapioka dalam minuman  tradisional lebih bervariasi 

dalam hal bentuk dan diameternya. Biji mutiara atau pacar cina dalam minuman 

tradisional Indonesia bisa ditemukan dalam bentuk persegi panjang. Selain 

digunakan sebagai isian minuman, saat ini boba juga dikembangkan ke dalam 

makanan seperti Boba Pan dari Ban Ban Cheese Tea yang merupakan roti french 

toast yang dilumuri dengan real cream cheese dan boba,  Boba Cake, kue kering 

boba, pancake boba, es krim boba dan lain lain (Wahyu dan Aprilia, 2019). 

Boba (tapioca pearl) yang digunakan untuk isian minuman milk tea 

kebanyakan penggemarnya adalah kalangan anak-anak hingga remaja. Fase 

remaja merupakan fase dimana seseorang ingin mencoba hal-hal yang baru, 

termasuk pada minuman. Minuman milk tea merupakan minuman ringan dengan 

rasa yang manis dan dengan kalori yang tinggi serta sering ditambahkan zat 

pewarna. Mengonsumsi makanan dan minuman manis dan berkalori tinggi yang 
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berlebihan dapat mengakibatkan berat badan berlebih atau obesitas (Qoirinasari, 

Simanjuntak dan Kusdalinah, 2018). Gaya hidup remaja saat ini yang jarang 

melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menggunakan gadget juga dapat 

memicu terjadinya obesitas dan tubuh juga dapat terpapar radikal bebas yang 

didapat dari paparan radiasi barang elektronik seperti televisi, handphone, 

komputer yang sangat dekat kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja yang 

merupakan pelajar dan pada umumnya menggunakan alat elektronik untuk 

menunjang aktivitas belajar dan pergaulan. Selain itu, faktor internal yang dapat 

menghasilkan radikal bebas yaitu dari metabolisme tubuh. Penyakit yang 

disebabkan oleh radikal bebas bersifat kronis, artinya, penyakit tersebut mungkin 

memerlukan waktu beberapa tahun untuk terwujud atau menumpuk. Penyakit 

yang sering dikaitkan dengan radikal bebas antara lain serangan jantung, kanker, 

katarak, dan penurunan fungsi ginjal. Untuk mencegah penyakit kronis akibat 

radikal bebas diperlukan antioksidan (Fakriah dkk., 2019). Menurut Sriyanti, 

Damayanthi, dan Anwar (2019) menyebutkan bahwa kandungan antioksidan 

seperti antosianin yang merupakan kelompok  flavonoid memiliki efek dalam 

bidang kesehatan yaitu dapat meningkatkan antioksidan tubuh, memperbaiki 

profil lipid, memperbaiki status oksidatif, efek anti inflamasi, serta menurunkan 

berat badan. 

Bunga telang merupakan salah satu bunga yang kaya akan antioksidan jenis 

flavonoid. Menurut (Cahyaningsih, Yuda dan Santoso, 2019) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa bunga telang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat 

dengan nilai IC 50 sebesar 87,86 ppm. Bunga telang (Clitoria ternatea L), sering 

disebut sebagai butterfly pea merupakan bunga yang spesial dengan kelopak 
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tunggal berwarna biru. Tanaman telang tergolong tanaman merambat dan sering 

dijumpai di pinggir pekarangan, persawahan atau perkebunan. Bunga pinang 

(Telang) diketahui memiliki banyak nama misalnya teleng di Jawa, butterfly pea 

atau blue pea (Inggris), Mazerion Hidi (Arab) (Budiasih, 2017). Bunga telang 

memiliki potensi sebagai obat dan memiliki berbagai macam potensi 

farmakologis. Hal ini juga didukung dengan penelitian Marpaung, (2020) yang 

mengungkapkan bahwa komponen bioaktif yang terdapat dalam bunga telang 

yaitu flavonoid glikosida, antosianin, flavon, flavonol, asam fenolat, senyawa-

senyawa terpenoid, alkaloid, dan senyawa-senyawa peptida siklik. Senyawa 

bioaktif tadi bisa berguna menjadi antioksidan, antidiabetes, antiobesitas, 

antikanker, antiinflamasi, antibiotik dan melindungi jaringan hati.  

Berdasarkan potensi dan warna yang dimiliki bunga telang, maka ekstrak 

bunga telang berpotensi dimanfaatkan sebagai zat pewarna alami boba yang kaya 

akan antioksidan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

ingin dijawab pada penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh penambahan 

ekstrak bunga telang (Clitoria ternatea L) terhadap karakteristik boba ? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Menganalisis pengaruh penambahan ekstrak bunga telang  (Clitoria ternatea 

L) terhadap karakteristik boba. 
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2. Tujuan Khusus 

1. Menentukan  mutu organoleptik  meliputi  rasa,  tekstur,  warna,  aroma  

dan penerimaan keseluruhan boba bunga telang yang dihasilkan. 

2. Menentukan perlakuan terbaik pembuatan boba dengan penambahan 

ekstrak bunga telang. 

3. Mengetahui kandungan kapasitas antioksidan pada boba bunga telang. 

4. Mengetahui kadar air dan karbohidrat pada boba bunga telang. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai boba dengan menggunakan bahan 

campuran ekstrak bunga telang sehingga dapat dikembangkan sebagai 

industri rumah tangga dan dapat diterima oleh masyarakat. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan 

terutama pengetahuan tentang boba dan hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai Pengaruh Penambahan Ekstrak Bunga 

Telang (Clitoria ternatea L) terhadap karakteristik boba. 

 

 

 

 

 


