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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman melinjo (Gnetum gnemon Linn) merupakan tanaman berbiji 

terbuka, buahnya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit serta banyak 

dimanfaatkan pada bagian buah dan daunnya (Lestari dan Muharfiza, 2015). Di 

Indonesia, produksi tanaman sayuran melinjo pada tahun 2014 mencapai 197648 

ton (Badan Pusat Statistik, 2016). Biji melinjo sering dimanfaatkan menjadi 

produk makanan seperti emping, namun tidak dengan kulitnya, padahal kulit 

melinjo berpotensi sebagai pangan fungsional. Menurut Siregar et al. (2009), kulit 

melinjo memiliki komponen fitokimia seperti karotenoid, fenolik, dan flavonoid 

yang berperan sebagai antioksidan terutama pada kulit melinjo merah. Kulit 

melinjo merah memiliki kandungan fenolik, β-karoten, likopen, total karotenoid 

dan vitamin C tertinggi apabila dibandingkan dengan kulit melinjo berwarna hijau 

dan kuning. Total karotenoid yang dimiliki oleh kulit melinjo merah sebesar 

241,22 ppm dan aktivitas antioksidan berdasarkan nilai IC50 oleh Sylvia (2013) 

adalah 1105,91 ppm. Oleh karena itu pemanfaatan kulit melinjo perlu 

dioptimalkan dengan dilakukannya pengembangan produk pangan lebih lanjut. 

Jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan buah tropikal yang banyak 

ditemukan di Indonesia dan tumbuh sepanjang tahun. Jambu biji merupakan buah 

dengan kandungan nutrisi yang tinggi karena mengandung asam askorbat sebesar 

50-300mg/100 g berat buah segar, dimana lebih tinggi tiga hingga enam kali lipat 

dibandingkan dengan jeruk. Kandungan lain yang cukup tinggi terdapat dari 
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golongan karotenoid yaitu likopen sebesar 7,5 mg/100g buah (Tristiyanti et al., 

2013) dan β-karoten berkisar 0,78 hingga 2,93 mg/100g , serta komponen fenolik 

sebesar 4442,9 mg GAE/100g dry matter (Kong et al., 2010). Komponen fenolik 

yang terdapat pada buah jambu biji adalah mirisetin, apigenin, ellagic acid dan 

antosianin. Asam askorbat dan fenolik dikenal sebagai golongan antioksidan 

hidrofilik, sedangkan karotenoid dikenal sebagai antioksidan lipofilik (Thaipong 

et al, 2006).   

Salah satu produk pangan yang sedang berkembang adalah es krim. 

Konsumsi es krim di Indonesia pada tahun 2015 memang masih tergolong rendah 

per kapitanya yaitu 0,6 liter. Di ASEAN, walaupun konsumsi es krim mencapai 2 

liter per kapita/tahun, namun pasar es krim di Indonesia mencapai 158000000 liter 

dan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Eropa dan Amerika sudah bukan 

lagi konsumen terbesar es krim, melainkan saat ini kawasan Asia Pasifik yang 

mampu menguasai pangsa pasar sekitar 30% dari total es krim di dunia, 

sedangkan Amerika sekitar 28% (Euromonitor Internasional, 2015). Hal ini dapat 

terjadi karena faktor cuaca di kawasan Asia yang cenderung panas mendukung 

masyarakat untuk mengonsumsi es krim. Sherbet menjadi pilihan jenis es krim 

pada penelitian ini karena konsumsi lemak oleh masyarakat sudah didapatkan dari 

produk makanan lainnya. Sherbet merupakan jenis es krim dengan kandungan 

lemak yang rendah berkisar 1-2% sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan 

pola makan masyarakat dengan es krim yang dapat membantu menjaga kesehatan 

(Goff dan Hartel, 2013). 

Kesehatan merupakan salah satu masalah yang cukup serius di Indonesia, 

banyak penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Pada konsentrasi yang 
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tinggi, radikal bebas dapat menjadi penyebab penyakit kronis dan degeneratif 

seperti kanker, penuaan dini, autoimun, pulmonary disease, kardiovaskular dan 

neurodegeneratif. Radikal bebas merupakan senyawa yang reaktif, tidak stabil dan 

memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan, elektron tersebut dapat 

bereaksi mengoksidasi berbagai substrat organik seperti lipid, protein, dan DNA 

sehingga menyebabkan kerusakan. Polusi udara dan air, obat-obat tertentu, asap 

rokok, alkohol serta radiasi merupakan beberapa komponen yang dapat 

terdekomposisi menjadi radikal bebas (Pham-Huy et al., 2008; Astuti, 2008). 

Untuk menurunkan aktivitas radikal bebas tersebut, diperlukan antioksidan 

sebagai senyawa yang mampu menunda dan memperlambat terjadinya proses 

oksidasi (Astuti, 2008). Perlu adanya keseimbangan antara antioksidan dengan 

radikal bebas sehingga fungsi fisiologis tubuh tetap berjalan dengan baik, apabila 

terlalu banyak radikal bebas di dalam tubuh atau dikenal dengan istilah stress 

oskidatif, hal ini dapat memicu munculnya sejumlah penyakit. Maka dari itu 

tubuh memerlukan jumlah antioksidan yang cukup untuk menangkal radikal bebas 

(Lobo et al., 2010). Antioksidan bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan 

yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi. 

Selain itu, kulit melinjo juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami 

karena mengandung zat warna alami yaitu karotenoid yang cukup tinggi. Sejak 

ditemukannya pewarna sintetis, penggunaan zat pewarna alami semakin menurun. 

(Handayani dan Rahmawati, 2012). Pada beberapa pewarna sintetis seperti 

tartrazine dan alleura red, memiliki efek samping yang kurang baik apabila 

mengonsumsinya melebihi ambang batas dan dalam jumlah yang besar. Padahal 

pewarna alami dapat digunakan untuk menggantikan pewarna sintetis yang lebih 
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aman bagi kesehatan. Namun, pewarna alami lebih mudah memudar saat diolah 

dan disimpan, karena pewarna alami umumnya tidak stabil (Putra, et al., 2014). 

Beberapa senyawa karotenoid yang dapat disintesa menjadi pewarna makanan 

adalah β-karoten, canthaxantin, bixin dan xantofil. Zat warna alami ini memiliki 

sifat tahan terhadap panas. 

Pada penelitian ini, dilakukan pemanfaatan kulit melinjo merah dengan 

buah jambu biji merah dalam pembuatan sherbet. Sherbet memiliki kandungan 

lemak yang rendah sehingga relatif lebih kasar teksturnya, salah satu faktor yang 

dapat menyebabkan crumbly body adalah jumlah penstabil yang tidak tepat (Goff 

dan Hartel, 2013). Penstabil pada komposisi yang tepat dapat memberikan  tekstur 

yang lembut pada sherbet (Clarke, 2012). Maka, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui konsentrasi penstabil yang tepat untuk sherbet.    

 

1.2 Perumusan Masalah 

Salah satu cara untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kulit 

melinjo dan jambu biji adalah dengan menjadikannya produk makanan seperti 

sherbet. Sari kulit melinjo memiliki karakteristik rasa yang agak sepat dan aroma 

yang kurang dapat diterima sehingga perlu dilakukan peningkatan pada rasa dan 

aromanya melalui penambahan sari buah jambu biji. Namun, rasio sari kulit 

melinjo dengan sari buah jambu biji dan konsentrasi penstabilnya dapat 

mempengaruhi karakteristik sherbet. Oleh karena itu, perlu dilakukan penentuan 

rasio dan konsentrasi penstabil yang optimal untuk mendapatkan sherbet yang 

memiliki aktivitas antioksidan dan dapat diterima secara organoleptik. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan kulit melinjo 

merah dan buah jambu biji merah dalam pembuatan sherbet. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu: 

1) Mempelajari pengaruh rasio sari kulit melinjo merah dengan sari buah 

jambu biji merah dan konsentrasi penstabil terhadap aktivitas antioksidan 

dan karakteristik sherbet. 

2) Menentukan rasio dari sari kulit melinjo merah dengan sari buah jambu 

biji merah dan konsentrasi penstabil yang optimal dalam pembuatan 

sherbet berdasarkan aktivitas antioksidan dan penerimaan secara 

organoleptik. 

  




