
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) termasuk dalam familia

Oxalidaceae merupakan salah satu jenis tanaman asli Indonesia. Belimbing wuluh

banyak ditemui sebagai tanaman pekarangan yang mudah ditanam dan buahnya

dapat dipanen hampir sepanjang tahun. Jumlah buahnya sangat banyak dan bukan

merupakan buah yang musiman. Pada saat ini buah belimbing wuluh yang banyak

tersebut jarang dimanfaatkan atau dikonsumsi secara optimal, sehingga banyak

belimbing wuluh yang terbuang sia-sia tanpa dimanfaatkan.

Pemanfaatan yang terbatas umumnya karena rasa buahnya yang sangat

asam sehingga kurang disukai jika dikonsumsi secara langsung tanpa proses

terlebih dahulu. Selain itu kendala lain adalah umur simpan belimbing wuluh

yang sangat singkat karena mudah rusak setelah dipanen. Menurut Parikesit

(2011), buah belimbing wuluh akan rusak 3-4 hari setelah dipanen. Buah

belimbing wuluh ini bermanfaat untuk mengobati hipertensi, diabetes,

gondongan, jerawat, reumatik, sariawan, gusi berdarah. batuk rejan, demam

(Dalimartha, 2000). Belimbing wuluh memiliki kandungan vitamin C yang cukup

tinggi sehingga dapat mendukung pembuatan effervescent dalam kandungan

vitamin C alami dari buah. Rasa asam yang merupakan ciri khas buah ini dapat

memberikan rasa yang khas pada effervescent. Belimbing wuluh pada penelitian

ini akan dimanfaatkan sebagai bahan utama tablet effervescent.

 



Dalam beberapa tahun terakhir, produk makanan dan minuman yang

disajikan secara praktis lebih banyak dipilih oleh konsumen. Salah satu produk

minuman yang mudah dan praktis penyajiannya adalah dalam bentuk tablet

effervescent, yang tidak memerlukan waktu lama untuk pembuatan minumannya.

Tablet Effervescent adalah tablet minuman yang berbuih jika dilarutkan dalam air.

Komposisi pembuatan effervescent terdiri dari kombinasi natrium bikarbonat,

asam sitrat, dan asam tartrat yang apabila dilarutkan dalam air akan bereaksi dan

membebaskan gas CO2 sehingga menghasilkan buih (Siregar dan Wikarsa, 2010).

Pada pembuatan effervescent diperlukan bahan pengisi yaitu

maltodekstrin. Maltodekstrin berfungsi untuk menambah jumlah padatan terlarut,

melapisi komponen flavor, menambah volume, massa produk, dan mempercepat

pengeringan. Pada penelitian ini jumlah maltodekstrin yang ditambahkan

dibedakan konsentrasinya. Konsentrasi maltodekstrin terbaik digunakan pada

pembuatan serbuk effervescent akan dilakukan analisis dan dipilih penambahan

maltodekstrin dengan karakteristik serbuk terbaik. Pembuatan effervescent dari

sari belimbing wuluh merupakan salah satu alternatif diversifikasi produk bahan

baku utama yaitu belimbing wuluh itu sendiri. Effervescent dari sari buah

belimbing wuluh diharapkan mampu memberikan variasi produk berbahan dasar

belimbing wuluh, meningkatkan jumlah pemanfaatan buah belimbing wuluh agar

tidak terbuang sia-sia dan dapat meningkatkan nilai ekonomis dari buah

belimbing wuluh.

Lidah buaya merupakan tumbuhan dengan daun berduri dengan daging

yang mengandung gel. Lidah buaya mempunyai potensi dikembangkan dalam

bahan baku industri karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di

 



Indonesia tanaman lidah buaya berlimpah. Menurut Sulaeman (2008), lidah buaya

dapat dijadikan sebagai komoditi unggulan karena memiliki banyak manfaat dan

nilai ekonomis yang cukup tinggi. Lidah buaya yang merupakan komoditi yang

mempunyai keunggulan komparatif tersebut belum diusahakan secara optimal.

Hingga saat ini sebagian besar tanaman lidah buaya diolah menjadi makanan dan

minuman atau diekspor dalam bentuk pelepah segar ke negara lain sehingga

diperlukan adanya upaya untuk mengolah lidah buaya menjadi produk pangan

fungsional agar dapat diperoleh nilai jual yang lebih tinggi.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan

tanaman lidah buaya berkembang sebagai bahan baku industri farmasi dan

kosmetika, serta sebagai bahan makanan dan minuman kesehatan. Setiap bagian

tanaman lidah buaya mempunyai nilai jual dan nilai ekonomis bagi lidah buaya.

Lidah buaya memiliki kandungan zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral,

vitamin, polisakarida, dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Kandungan mineral, vitamin, dan enzim dalam daging lidah buaya bermanfaat

untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lidah buaya memiliki banyak khasiat

seperti anti inflamasi, anti jamur, anti bakteri, membantu proses regenerasi sel,

menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes, mengontrol tekanan

darah, menurunkan kadar kolestrol LDL, dan menstimulasi kekebalan tubuh

terhadap serangan penyakit kanker (Rostita, 2008).

Di Amerika dan di Australia, produk minuman lidah buaya dikonsumsi

sebagai minuman diet. Produk minuman ini mempunyai nilai kalori rendah (4

kkal/100 g gel) sehingga sangat sesuai bagi mereka yang sedang menjalani diet,

terutama orang yang mempunyai masalah dengan berat badan. Daging lidah

 



buaya memiliki kandungan serat yang mampu sebagai pencahar yang baik untuk

membantu kegiatan usus besar. Kandungan senyawa kimia pada lidah buaya yang

bermanfaat bagi tubuh yaitu serat pangan. Serat pangan yang terkandung berupa

pektin, hemiselulosa, glukomanan, asemanan. Selain senyawa-senyawa tersebut

lidah buaya juga mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh.

Lidah buaya memiliki kandungan serat yang cukup banyak di dalamnya (Rostita,

2008). Banyaknya kandungan zat gizi vitamin dan serat pada lidah buaya

bermanfaat bagi tubuh diharapkan dapat menambahkan nilai gizi pada

effervescent.

Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan effervescent campuran

belimbing wuluh dan lidah buaya. Dilihat dari kandungan belimbing wuluh dan

lidah buaya diharapkan akan memberikan nilai gizi lebih pada vitamin dan serat

pada minuman. Pada penelitian akan dilakukan analisis pengaruh penambahan

lidah buaya terhadap karakteristik effervescent.

1.2 Perumusan Masalah

Indonesia menghasilkan buah belimbing wuluh dalam jumlah banyak

namun karena ada keterbatasan umur simpan dan rasa asam maka buah belimbing

wuluh harus dibuat produk makanan atau minuman yang bisa bertahan lama.

Selama ini belimbing wuluh biasanya hanya dibuat pikel, manisan, dan bahan

tambahan pada pembuatan sambal. Belimbing wuluh masih jarang dimanfaatkan

menjadi bahan baku sumber pangan karena kurangnya variasi makanan atau

minuman yang terbuat dari belimbing wuluh.

 



Minuman effervescent umumnya hanya memiliki kandungan vitamin C

tanpa adanya kandungan lain yang dapat meningkatkan nilai gizi vitamin dan

serat pada effervescent. Pada pembuatan effervescent belimbing wuluh dengan

penambahan jus lidah buaya diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dan

gizi pada minuman effervescent yang tidak hanya mengandung vitamin C saja

namun memiliki kandungan lebih pada vitamin dan serat menjadi minuman

fungsional.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah menghasilkan

effervescent belimbing wuluh dengan penambahan lidah buaya yang memiliki

karakteristik dan formulasi yang sesuai dengan kesukaan konsumen.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah

1. Menentukan konsentrasi bahan pengisi maltodekstrin yang sesuai untuk

pembuatan effervescent.

2. Menentukan konsentrasi penambahan lidah buaya yang sesuai untuk

pembuatan effervescent.

3. Menentukan formulasi terbaik yang didasarkan pada parameter uji pada

karakteristik terbaik untuk pembuatan effervescent campuran belimbing

wuluh dan lidah buaya.

 



 


