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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pepino merupakan tanaman subtropis yang berasal dari pegunungan 

Andes di Amerika Selatan. Buah pepino terkenal di negara Amerika Selatan 

seperti di Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Pepino pertama kali 

didatangkan ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pepino terdiri dari dua 

jenis, yaitu pepino ungu dan pepino putih. Pepino saat ini banyak dibudidayakan 

di Indonesia, terutama pepino ungu. Budidaya pepino dilakukan di Dieng atau di 

daerah dataran tinggi di Jawa Tengah (Bajaj, 1997; Husnah et al., 2009). 

Pepino merupakan buah yang memiliki banyak manfaat. Pepino berkhasiat 

untuk mencegah penyakit seperti kanker, penyakit jantung atau diabetes yang 

disebabkan oleh free radical oxidative stress (Wang et al., 2012). Manfaat 

tersebut berkaitan dengan kandungan yang dimiliki oleh pepino. Pepino 

mengandung senyawa yang berperan sebagai antioksidan sehingga dapat 

menangkal radikal bebas. Pepino telah menunjukkan kemampuan untuk 

menangkal radikal bebas atau menunjukkan kemampuan sebagai antioksidan. 

Pepino mengandung senyawa fenolik, flavonoid, asam askorbat, dan karotenoid. 

Senyawa-senyawa tersebut merupakan antioksidan (Sudha et al., 2011; Turker et 

al., 2011; Husnah et al., 2009).  

Pepino memiliki rasa seperti kombinasi antara timun dengan melon (Park, 

2012). Pepino biasanya dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dikonsumsi 
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dalam bentuk olahan, namun hal ini kurang disukai karena pepino memiliki rasa 

yang agak hambar. Produk olahan pepino masih terbatas, yaitu berupa sari buah 

atau manisan. Produk olahan pepino yang masih terbatas menyebabkan buah ini 

kurang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. 

Minuman serbuk merupakan salah satu produk olahan yang digemari oleh 

masyarakat karena kepraktisan dalam mengkonsumsinya. Minuman serbuk dapat 

dikonsumsi dengan penambahan air. Metode spray drying merupakan metode 

yang banyak digunakan dalam pembuatan minuman serbuk. Metode spray drying 

dapat menghasilkan produk akhir berkualitas baik, mudah disimpan, mudah 

dibawa, dan dapat digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas (Phisut, 

2012). Dalam penelitian ini, pemanfaatan pepino menjadi minuman serbuk 

diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan dari pepino dan menganalisis 

potensinya sebagai sumber antioksidan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pepino merupakan komoditas pertanian yang banyak terdapat di 

Indonesia, namun pemanfaatannya masih rendah sehingga buah ini belum dikenal 

luas oleh masyarakat Indonesia. Pepino merupakan komoditas pertanian yang 

lunak sehingga mudah rusak (Melodi, 2005). Pepino telah diketahui memiliki 

kemampuan untuk menangkal radikal bebas atau memiliki kemampuan sebagai 

antioksidan (Sudha et al., 2011). Rasanya yang agak hambar menyebabkan pepino 

kurang disukai oleh konsumen jika dikonsumsi dalam bentuk buah segar. Belum 

ada penelitian mengenai pemanfaatan pepino sebagai minuman serbuk dengan 
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metode spray drying. Selain itu, belum diketahui aktivitas antioksidan dari 

minuman serbuk pepino. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini didasarkan atas dua tujuan. Tujuan tersebut terbagi menjadi 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan buah pepino 

(Solanum muricatum Aiton) menjadi minuman serbuk dan meneliti potensi buah 

pepino sebagai sumber antioksidan. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan konsentrasi maltodekstrin terbaik dalam pembuatan serbuk 

pepino berdasarkan karakteristik fisik dan kimia;  

2. menentukan konsentrasi serbuk pepino dan gula pasir terpilih berdasarkan 

stabilitas dan penilaian organoleptik; 

3. menguji aktivitas antioksidan dari serbuk dan minuman pepino terpilih;  

4. menganalisis proksimat dari minuman pepino terpilih; 

5. menentukan kandungan serat dari minuman pepino terpilih. 

	  


