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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Solanum merupakan salah satu genus yang paling besar dalam famili 

Solanaceae karena mencakup 1250 hingga 1700 spesies (Weese dan Bohs, 2007). 

Pada tumbuhan genus Solanum yang berbentuk bulat dan berwarna kuning seperti 

Solanum xanthocarpum, Solanum indicum L. dan Solanum lycopersicum var. 

cerasiform dinyatakan terdapat aktivitas antioksidan, β-karoten, polifenol, fenolik 

dan flavonoid pada buahnya (Kumar dan Pandey, 2014; Calani, et al., 2010; Noor, 

et al., 2014).  Buah terong asam (Solanum ferox L.) juga termasuk genus Solanum 

yang memiliki buah berwarna kuning atau oranye sehingga Solanum ferox L. juga 

dapat berpotensi memiliki aktivitas antioksidan, mengandung flavonoid dan 

fenolik (Brissenden, 2007). Menurut Lim (2013), Solanum ferox L. juga 

mengandung vitamin C, tokoferol dan β-karoten yang dapat berperan sebagai 

antioksidan.  

Masyarakat pada umumnya hanya memanfaatkan buah terong asam 

dengan menambahkannya ke dalam makanan tradisional. Kuliner Melayu Riau 

menggunakan buah terong asam sebagai bahan yang ditambahkan dalam 

pembuatan ikan tapah asam pedas (Supriani, 2014). Buah terong asam berfungsi 

sebagai pemberi cita rasa yang khas pada makanan dan dapat dijadikan sambal, 

manisan dan saus (Lim, 2013). Pemanfaatan buah terong asam yang masih 

terbatas ini menyebabkan perlu dilakukannya diversifikasi produk menggunakan 

buah terong asam. 
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Salah satu produk olahan yang dapat menggunakan buah terong asam 

sebagai bahan baku adalah minuman sari buah. Minuman sari buah merupakan 

minuman ringan yang dibuat dari sari buah dengan air minum dengan atau tanpa 

penambahan gula dan bahan tambahan makanan yang diizinkan (Badan 

Standarisasi Nasional, 1995). Menurut Badan Pusat Statistik, konsumsi minuman 

sari buah dalam kemasan meningkat sebesar 33.11%  dari tahun 2007 hingga 2011 

(Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2012).  

Buah terong asam mengandung enzim polifenol oksidase (PPO) yang 

dapat mempengaruhi warna dan nutrisi minuman sari buah yang dihasilkan. 

Daging buah terong asam yang berwarna kuning akan menghasilkan minuman 

sari buah berwarna coklat gelap jika enzim PPO tidak diinaktivasi. Oksidasi yang 

disebabkan oleh enzim PPO dapat menyebabkan antioksidan pada buah terong 

asam menurun (Nicoli, et al., 2000). Warna dan nutrisi minuman sari buah 

termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas minuman sari buah 

sehingga enzim PPO perlu diinaktivasi (Lisiadi, 2011). Salah satu cara untuk 

menginaktivasi enzim PPO adalah blansir. Blansir merupakan proses pemanasan 

yang bertujuan untuk menginaktivasi enzim, melunakkan jaringan dan 

mengurangi kontaminasi mikroorganisme. Metode blansir yang umumnya 

digunakan adalah blansir dengan uap dan blansir dengan air panas (Fellows, 

1990). Metode blansir yang akan dilakukan pada buah terong asam untuk 

menginaktivasi enzim PPO adalah blansir dengan uap dan blansir dengan air 

panas. Metode blansir dan jenis bahan mempengaruhi waktu blansir yang 

diperlukan sehingga dilakukan penelitian optimasi blansir terhadap buah terong 

asam. 
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Minuman sari buah dapat dibuat dengan atau tanpa penambahan gula. 

Menurut Fachruddin (2002), konsentrasi gula yang ditambahkan pada pembuatan 

sari buah berkisar 11% - 15%. Menurut Koswara (2006), konsentrasi gula yang 

ditambahkan pada pembuatan minuman sari lidah buaya sekitar 10 - 15%. 

Konsentrasi gula yang digunakan pada pembuatan minuman sari buah tergantung 

jenis buah yang digunakan. Minuman sari buah yang telah dibuat dapat langsung 

diminum maupun disimpan. Penyimpanan dapat menyebabkan perubahan mutu 

minuman sari buah. Penurunan mutu minuman sari buah dapat mengakibatkan 

minuman sari buah tidak aman dikonsumsi oleh konsumen. Pada penelitian ini 

dilakukan pembuatan minuman sari buah menggunakan buah terong asam dengan 

konsentrasi gula yang bervariasi. Konsentrasi gula terpilih akan dilakukan 

penyimpanan pada suhu refrigerator selama enam minggu untuk mengetahui 

perubahan mutu minuman sari buah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Buah terong asam berpotensi memiliki aktivitas antioksidan, mengandung 

flavonoid dan fenolik, tetapi pemanfaatan terong asam masih terbatas sehingga 

dilakukan pembuatan minuman sari buah terong asam. Buah terong asam 

memiliki enzim PPO yang dapat mempengaruhi warna dan nutrisi minuman sari 

buah yang dihasilkan sehingga enzim PPO perlu diinaktivasi. Salah satu cara yang 

umum untuk menginaktivasi enzim PPO adalah blansir. Metode blansir yang 

umum digunakan adalah blansir dengan air panas dan blansir dengan uap. Waktu 

blansir yang dibutuhkan setiap jenis buah bervariasi sehingga perlu dilakukan 

penelitian tentang optimasi blansir pada buah terong asam.  
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Gula umumnya ditambahkan pada pembuatan minuman sari buah. 

Konsentrasi gula yang ditambahkan tergantung dari rasa buah yang digunakan 

sehingga dilakukan penelitian terhadap konsentrasi gula yang ditambahkan pada 

minuman sari buah terong asam. Penyimpanan minuman sari buah umumnya 

dilakukan di suhu refrigerator. Penyimpanan minuman sari buah dapat 

mempengaruhi mutu minuman sari buah sehingga perlu dilakukan penelitian 

terhadap perubahan mutu minuman sari buah selama penyimpanan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian adalah membuat minuman sari buah terong 

asam.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan aktivitas antioksidan, total flavonoid dan total fenolik sari 

buah terong asam; 

2. menentukan optimasi metode dan waktu blansir buah terong asam; 

3. menentukan konsentrasi gula yang ditambahkan pada proses pembuatan 

minuman sari buah terong asam; dan 

4. mengetahui perubahan mutu minuman sari buah terong asam selama 

penyimpanan. 




