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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) umumnya dapat tumbuh pada 

daerah dengan ketinggian 0-1.200 m di atas permukaan laut, yaitu di pegunungan 

dengan hawa lembap atau di dataran rendah yang relatif kering. Untuk produksi 

melinjo yang optimal, melinjo dapat ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 

kurang dari 400 m di atas permukaan laut. Produksi melinjo di Indonesia pada 

tahun 2014 menurut Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura 

(2015) mencapai 197.647 ton dengan luas lahan 15.383 hektar. 

 Bagian dari pohon melinjo seperti biji melinjo dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan makanan. Hasil olahan pangan dari biji melinjo contohnya adalah emping. 

Emping melinjo merupakan salah satu komoditi pengolahan hasil pertanian yang 

memiliki nilai tinggi. Produksi emping di Indonesia sudah banyak diekspor ke 

negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan hingga ke 

negara-negara di Eropa dan Amerika (Bank Indonesia, 2008). Di Indonesia, 

produksi emping melinjo tertinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang yaitu 

mencapai 156 ton per bulan (Kementrian Perindustrian, 2009). Tingginya 

produksi emping menghasilkan limbah yaitu kulit melinjo. Dalam pembuatan 

emping, digunakan melinjo yang sudah matang dan kulit melinjo tidak 

diikutsertakan di dalamnya. Hal ini sangat disayangkan karena kulit melinjo 

memiliki nilai fungsional yang dapat bermanfaat. Beberapa penelitian 

membuktikan bahwa kulit melinjo memiliki karakteristik fungsional yang berguna 
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bagi tubuh, contohnya seperti antioksidan, anti asam urat, dan anti kanker (Lim, 

2012), dengan komponen fitokimia seperti karotenoid, fenolik dan flavonoid 

(Cornelia et al., 2009). 

 Berdasarkan penelitian Cornelia et al., (2009), kulit melinjo merah 

memiliki aktivitas antioksidan IC50 sebesar 28,43 mg. Analisis kandungan total 

karotenoid pada ekstrak kulit melinjo merah mengunakan metode 

spektrofotometri menujukkan jumlah total karotenoid tertinggi terdapat pada kulit 

melinjo merah dengan jumlah 241,22 ppm. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi 

dibanding dengan kulit melinjo hijau dan kuning. Total fenolik yang terkandung 

dalam ekstrak kulit melinjo merah juga merupakan yang paling tinggi dibanding 

kulit melinjo hijau dan kuning, yaitu sebanyak 0,386 mgGAE/g. Kandungan β-

karoten dan likopen dalam kulit melinjo merah juga paling tinggi yaitu 185,275 

ppm dan 12,13 mg/100g.  Kulit melinjo mengandung senyawa oligoresveratrol 

yang memiliki gugus fenol terkonjugasi dengan ikatan rangkap olefenik. Senyawa 

ini diteliti memiliki potensi untuk mencegah kanker kulit. Penelitian-penelitian 

tersebut telah menunjukkan bahwa kulit melinjo memiliki karakteristik fungsional 

yang bermanfaat (Universitas Negeri Yogyakarta, 2008). 

 Dalam industri pangan, fermentasi dilakukan untuk menghasilkan produk 

pangan yang memiliki nilai gizi dan karakteristik tertentu seperti aroma, rasa, 

tekstur, dan warna. Cider merupakan salah satu produk hasil fermentasi. Cider 

adalah minuman sari buah yang mengalami proses fermentasi dan mengandung 

alkohol 2,5%-8,0% (Caturryanti et al., 2008). Pengembangan cider di Indonesia 

masih tergolong kurang. Apabila jika lebih dikembangkan lagi, cider dapat 

membantu diversifikasi produk pangan di Indonesia. 
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 Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih menjadi pro dan kontra 

bagi kelompok masyarakat tertentu. Penelitian Utina (2012) tentang alkohol dan 

pengaruhnya terhadap kesehatan mental menyebutkan bahwa, konsumsi minuman 

beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan perubahan perilaku seseorang, 

contohnya menjadi individu yang pemarah. Namun kenyataannya banyak 

penelitian telah dilakukan untuk melihat manfaat dari konsumsi minuman 

beralkohol yang tepat. Dalam artikel online Harvard T.H. Chan School of Public 

Health (2016), disebutkan bahwa konsumsi minuman beralkohol secara tepat 

dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Proses fermentasi yang terjadi 

dalam pembuatan cider dapat meningkatkan aktivitas antioksidan yang 

bermanfaat bagi tubuh. 

 Dalam penelitian Yeniwati (2008), pemanfaatan kulit manggis pada 

pembuatan minuman cider ternyata dapat meningkatkan aktivitas antioksidan 

yang dimiliki kulit manggis. Pernyataan ini diperkuat dengan penilitian Yudista 

(2009) yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan buah bit pada pembuatan 

minuman cider juga mampu meningkatkan aktivitas antioksidan yang ada di 

dalam buah bit. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, kulit melinjo 

akan dimanfaatkan dalam pembuatan minuman cider agar nilai fungsional kulit 

melinjo dapat meningkat. 

 Pembuatan cider dengan berbahan dasar kulit melinjo akan dilihat apakah 

dapat meningkatkan aktivitas antioksidan yang ada pada kulit melinjo. Fermentasi 

sari kulit melinjo diharapkan dapat meningkatkan nilai fungsional kulit melinjo. 

Untuk mendapatkan cider dengan nilai fungsional dan karakteristik sensori yang 

optimum, maka perlu ditentukan waktu fermentasi dan konsentrasi gula yang 
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tepat. Penentuan faktor dan level penelitian dilakukan berdasarkan tinjauan 

pustaka dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian Pebrijusna (2015), variasi 

konsentrasi gula yang digunakan dalam pembuatan cider labu siam adalah 30%, 

40%, dan 50%, dengan waktu fermentasi 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Penelitian 

Yudista (2009) dalam pembuatan cider bit menggunakan variasi konsentrasi gula 

15%, 20%, dan 25%, dengan waktu fermentasi mencapai 14 hari. Dari pustaka 

tersebut kemudian dilakukan percobaan pada beberapa level tertentu sehingga 

didapatkan variasi konsentrasi gula 30%, 35%, dan 40%, dengan waktu fermentasi 

3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Analisis antioksidan akan dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan aktivitas antioksidan yang terjadi pada kulit melinjo sebelum dan 

setelah fermentasi.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pembuatan minuman cider dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidannya. Pada penelitian ini, pemanfaatan kulit 

melinjo dalam pembuatan minuman cider akan mempengaruhi karakteristik cider. 

Oleh sebab itu, perlu diketahui waktu fermentasi dan konsentrasi gula yang 

optimum terhadap karakteristik fungsional cider kulit melinjo.  

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk pemanfaatan kulit melinjo 

merah pada pembuatan minuman cider. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus, yaitu: 
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1) Mempelajari pengaruh waktu fermentasi dan konsentrasi gula terhadap 

minuman cider kulit melinjo.  

2) Menentukan waktu fermentasi dan konsentrasi gula yang optimal berdasarkan 

aktivitas antioksidan dan karakeristik minuman cider kulit melinjo.   




