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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minuman merupakan salah satu produk yang sudah banyak beredar di 

dipasaran. Sejalan dengan perkembangan teknologi, produk minuman terus 

mengalami pengembangan dan inovasi. Salah satu produk minuman yang sedang 

menjadi tren adalah minuman jeli. Minuman jeli memiliki ciri khas yang berbeda 

dari produk minuman pada umumnya, terutama dari segi tekstur. Minuman ini 

memiliki viskositas diantara jeli dengan minuman cair (Winarto, 2007). Minuman 

jeli yang beredar di pasaran umumnya dibuat dengan basis buah. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini akan dibuat minuman jeli berbasis sayur, sehingga dapat 

menjadi suatu tren dan inovasi baru di industri pangan. 

Pare putih merupakan salah satu jenis sayuran yang mudah ditemukan di 

Indonesia. Pada pare putih terkandung vitamin A dan vitamin C. Selain itu, pare 

putih juga memiliki komponen hipoglikemik yang berfungsi untuk menurunkan 

kadar gula darah (Lee et al., 2009). Selain itu, pare juga memiliki komponen yang 

bersifat sebagai antikosidan. Namun, pemanfaatan sayuran ini masih tergolong 

rendah dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh rasanya yang pahit, sehingga 

konsumen cenderung tidak menyukainya (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). Oleh 

sebab itu, perlu dilakukan adanya pengembangan produk untuk mengolah pare, 

sehingga konsumen dapat memanfaatkan nilai gizi yang terdapat pada pare.  

Tomat apel adalah salah satu jenis sayuran yang cukup dikenal dan banyak 

ditemukan di pasaran, serta sangat disukai oleh masyarakat karena rasa dan 
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aromanya yang khas. Selain itu, dari segi nutrisinya, tomat juga mengandung 

vitamin A dan vitamin C. Tomat apel merupakan jenis tomat yang umumnya 

dikonsumsi sebagai juice  (Agoes dan Lisdiana, 1994).  

Pembuatan minuman jeli dapat menjadi salah satu alternatif  yang dapat 

dilakukan untuk mengolah pare. Mengingat gaya hidup masyarakat sekarang yang 

cenderung sibuk oleh berbagai aktifitas, maka konsumen cenderung memilih 

produk pangan yang praktis dan mudah dikonsumsi, tetapi juga memiliki rasa 

yang nikmat dan kandungan gizi yang baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

dilakukan pengembangan produk minuman jeli berbasis sayur dengan 

mengkombinasikan pare putih dengan tomat apel. Penerimaan konsumen pada 

produk ini sangat dipengaruhi oleh faktor formulasi produk. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya studi untuk mentukan formulasi yang tepat. Pada penelitian ini 

dilakukan penentuan perbandingan konsentrasi antara pare putih dengan tomat 

apel, serta konsentrasi pemanis untuk menghasilkan karakteristik minuman jeli 

yang dapat diterima secara organoleptik. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Dewasa ini, konsumsi pare putih masih tergolong rendah. Hal ini 

disebabkan  rasanya yang pahit dan aromanya yang langu, sehingga pare putih 

kurang disukai dan masyarakat cenderung enggan untuk mengkonsumsinya. Pare 

putih memiliki beberapa kandungan nutrisi yang dapat dimanfaatkan. Tomat apel 

merupakan jenis sayuran yang memiliki rasa dan aroma khas yang disukai 

masyarakat. Sayuran ini juga umum dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya 

pengaplikasian metode perlakuan awal, serta pengkombinasian antara pare putih 
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dengan tomat apel diharapkan dapat menutupi rasa dan aroma pare, sehingga 

konsumsi buah pare dapat lebih ditingkatkan. Penentuan perbandingan konsentrasi 

antara pare putih dengan tomat apel, serta konsentrasi pemanis perlu dilakukan 

untuk menghasilkan minuman jeli berbasis sayur dengan karakteristik 

organoleptik yang dapat diterima konsumen.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan penelitian dapat dibedakan atas 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuat produk 

minuman jeli berbasis sayur.  

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Menentukan metode perlakuan awal yang tepat untuk mengurangi rasa pahit 

pada pare. 

2.  Mengetahui pengaruh perbandingan konsentrasi pare putih dengan tomat apel 

dan konsentrasi pemanis terhadap karakteristik minuman jeli berbasis sayur 

yang dihasilkan. 
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