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Kembangkan Citarasa Pangan Khas Indonesia yang
Melezatkan pun Menyehatkan
Konsumsi pangan dewasa ini tidak hanya untuk pemenuh gizi tubuh, tetapi juga
berfungsi sebagai pemberi kepuasan sensori dan penjaga kebugaran. Mengingat pangan
bukanlah obat, maka asupan pangan harusnya dapat dinikmati karena memiliki kelezatan
melalui rasa, aroma dan penampakannya yang baik. Pemahaman akan citrarasa perlu
ditingkatkan agar diperoleh pemahaman yang utuh dan kemanfaatan yang optimal. Apalagi,
Indonesia memiliki biodiversitas alam dan ragam budaya yang menyimpan beribu potensi
ingredien dengan citarasa unik dan kearifan lokal yang dapat memberikan nilai lebih bagi
pangan, tidak hanya dari segi citarasanya tetapi juga berkhasiat bagi kesehatan. Demikian
disampaikan oleh Guru Besar Kimia Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), Hanny Wijaya, saat
menjelaskan isi orasi ilmiah berjudul Citarasa: Dari Pangan Lezat Menuju Khasiat bagi
Kesehatan.
Sulit membayangkan produk pangan tanpa citarasa atau flavor. Saat ketersediaan
pangan bukan lagi kendala dan konsumen mempunyai hak penuh memilih, maka citarasa
pangan merupakan salah satu penentu diterima atau tidaknya produk pangan oleh konsumen.
Hasil studi menunjukkan, hingga saat ini parameter sensori masih menjadi prioritas dalam
menentukan pilihan dibandingkan khasiat. Bagi industri pangan, tentu saja parameter yang
satu ini harus menjadi perhatian penuh bila menginginkan produknya dapat bersaing di pasar.
Sayangnya, menurut peraih doktor dari Universitas Hokkaido Jepang ini, dewasa ini
citarasa yang kurang disukai, seperti pahit, acrid, dan sepet sering menjadi penciri senyawa
fisiologis aktif yang berguna bagi kesehatan sehingga timbul konotasi dalam masyarakat
bahwa kelezatan pangan berkorelasi negatif terhadap kesehatan. Fenomena yang dilematis.
Adakah yang salah dengan fungsi pangan kedua yang terkait erat dengan atribut cita rasa?
Senyawa pencita rasa ternyata juga banyak yang memiliki berbagai kemampuan
fisiologis aktif, yang berkhasiat bagi kesehatan dan diharapkan nantinya dimanfaatkan lebih
lanjut dalam pengembangan pangan fungsional. “Pemahaman kimia yang memadai
memberikan peluang penanganan ingredien pangan yang lebih tepat dalam pemanfaatan

kedua fungsi pangan ini,” ujar peraih penghargaan Perempuan Peneliti Berprestasi Indonesia
ini.
Rempah unik asal Sumatera yang dikenal dengan nama andaliman (Zanthoxylum
acanthopodium DC.) sebagai contoh. Buah andaliman menyimpan potensi sebagai ingredien
yang memberi citarasa sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Peran kesehatan andaliman erat
kaitannya dengan citarasa uniknya yaitu aroma “sitrusi” dan sensasi trigeminal “bergetar”
(tingling sensation) yang dilaporkan juga mampu mengobati sakit gigi dan rasa sakit lain yang
disebabkan kelainan saraf trigeminal. Genus Zanthoxylum ini dilaporkan berpotensi mengatasi
rematik, disentri atau sakit pencernaan serta berbagai gangguan kesehatan lainnya dengan
berperan sebagai antiinflammatori, analgesik, antibiotik, hepatoprotektif, hingga imunostimulan.
Peraih beberapa Indonesian Innovations Awards (Kemenristek-BIC) ini menyebutkan
ingredien fungsional “asli” Indonesia lain yang tidak kalah menarik untuk dilirik adalah tempe
semangit. Khasiat tempe kedele bagi kesehatan sudah mendunia. Namun perannya sebagai
ingredien pemberi citarasa secara tradisional belum banyak dikenal. Tempe semangit dan
tempe bosok merupakan tempe terfermentasi lanjut yang secara tradisional telah dimanfaatkan
etnik Jawa dalam melezatkan berbagai hidangan dengan aroma dan rasa yang khas. Keunikan
citarasa dan khasiatnya bagi kesehatan sudah dikenal secara turun temurun dan saat ini bukti
ilmiahnya sudah mulai digarap.
Selanjutnya, penulis pada sejumlah jurnal dan buku ini menekankan bahwa hilirisasi dan
komersialisasi hasil penelitian perguruan tinggi diperlukan agar manfaat penelitian dapat
dirasakan oleh dunia nyata. Menjawab tantangan tersebut, telah dicoba pengembangan
beberapa penemuan produk pangan fungsional sederhana yang menggabungkan sisi citarasa
dan khasiat menjadi suatu inovasi yang menyentuh pengguna langsung, walau dalam bentuk
yang sangat sederhana. Seperti halnya Cajuputs Candy® atau permen kayu putih dan minuman
fungsional berbasis daun kumis kucing, yang selain memberikan manfaat kesehatan juga
memiliki cita rasa khas dan disukai.
“Awalnya memang sempat ragu apakah banyak orang menyukai permen yang
dikembangkan karena memiliki rasa dan aroma kayu putih yang kuat. Namun di luar dugaan,
ternyata tidak sedikit masyarakat yang menggemarinya, termasuk para tamu maupun kolega
di manca negara,” ujarnya sembari menjelaskan inspirasinya untuk memanfaatkan minyak
atsiri kayu putih karena khasiat dan keintiman terhadap aroma dengan “nuansa hangat
kekeluargaan” yang dirasakan sejak masih kecil.
Gagasan yang muncul hampir dua dekade silam dengan berlandaskan keinginan untuk

mengatasi kebingungan mencari oleh-oleh khas Indonesia yang murah meriah, cukup enak,
dan berkhasiat yang dapat dibuktikan secara ilmiah hingga muncullah permen cajuputs ini dan
akhirnya diganjar sejumlah penghargaan dari dalam dan luar negeri. Penghargaan itu di
antaranya Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL) dari enam kementerian Republik
Indonesia (2012) serta pengakuan sebagai ASEAN Food Product pada ajang 13th ASEAN Food
Conference di Singapura pada 2013 lalu. "Kalau ada permen pelega tenggorokan komersial
yang membawa citarasa Switzerland, maka Cajuputs Candy membawa khasiat dan cita rasa
Indonesia untuk lebih dikenal oleh dunia," ujarnya.
Selain permen kayu putih dan minuman kumis kucing, ada pula upaya pendekatan
teknologi pengolahan yang mampu mempertahankan citarasa positif produk pangan fungsional
sesuai aslinya, namun memiliki efisiensi proses yang lebih baik dan ramah lingkungan, seperti
teknologi Quick Tempeh atau tempe cepat. Teknologi tepat guna ini adalah teknologi yang tidak
hanya memberikan “flavor friendly” tetapi juga “economical and environmental friendly”.
Cakupan penelitian pun tidak hanya sebatas lingkup laboratorium dan perolehan paten, tetapi
hingga tahap komersialisasi, kerja sama implementasi dengan industri terkait serta aplikasi di
masyarakat pengguna seperti halnya pengrajin tempe.
Menurut Dosen Teladan (1992) dan Dosen Berprestasi II IPB (2004) ini, perkembangan
ilmu pengetahuan tentang pentingnya peran atribut citarasa dalam mengontrol nafsu makan
(pemilihan makanan, kepuasan makan, dll) sangat diperlukan sehingga pada tataran lanjut
dapat digunakan dalam pengaturan makan (gizi dan diet) dan menjaga kesehatan lahir batin.
Perbaikan asupan pangan bagi manusia usia lanjut (manula) dengan peningkatan atribut
citarasa dan pemanfaatan flavor enhancer juga menjadi lahan yang perlu diperhatikan,
mengingat populasi manula dunia semakin meningkat. Fakta keterkaitan erat antara citarasa
dengan kualitas psikologi seseorang (emosi, rasa bahagia, dll) nampaknya menjadi tren
penelitian dalam pengembangan produk pangan fungsional yang tidak hanya menyehatkan
tetapi juga “membahagiakan”.
“Citarasa dan khasiat pangan seharusnya seperti satu keping koin yang saling
melengkapi karena pangan bukanlah obat. Banyak bahan pangan berpotensi sebagai
ingredien obat, namun sebagai pangan harus tetap memenuhi fungsinya sebagai pemuas
citarasa selain pemenuhan gizi,” jelasnya. Lebih dari itu, esensi dasar dalam hingar bingar
dunia teknologi pangan adalah menjawab tantangan global bahwa walau banyak yang
mempunyai nasib baik berkelimpahan pangan namun nyatanya masih ada ratusan juta
penghuni dunia ini yang tidak berkecukupan pangan. Terpenuhinya kebutuhan pangan adalah

hak asasi manusia, apalagi bila mampu menyediakan pangan yang lezat dan menyehatkan.
Untuk itu, lanjutnya, pemahaman ilmiah yang utuh dan pengembangan teknologi yang tepat
guna dari sisi citarasa dan khasiat pangan harus ikut serta dalam menjawab tantangan global
pemenuhan hak asasi manusia dengan terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas.
Belajar citarasa pangan ibarat melakukan window shopping (cuci mata di pertokoan).
Banyak hal yang menarik untuk dilihat, diketahui, dipelajari dan dipahami. Tentunya tidak perlu
semua dibeli karena tidak semua yang ditawarkan sesuai kebutuhan setiap pembeli dan tidak
semua yang diinginkan perlu dibeli sekaligus. Namun, potensi dan peluang yang bisa
dikembangkan dalam citarasa pangan Indonesia harus terus dilakukan, termasuk dalam tingkat
teknologi pangan yang paling sederhana dan langsung bermanfaat bagi masyarakat.

