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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan buah-buahan hortikultura, 

salah satunya adalah buah melon.  Melon termasuk dalam golongan tanaman buah 

semusim yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae dan salah satu tanaman buah-

buahan yang disukai masyarakat.  Cita rasa buahnya manis, khas, dan beraroma 

harum, selain itu melon memiliki kandungan gizi seperti vitamin dan mineral 

yang tinggi.  Produksi buah melon mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), pada tahun 2009 produksi buah melon 

mencapai 85.861 ton dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2013 

produksinya mencapai 125.474 ton. 

 Kandungan zat gizi dalam 100 g dari bagian buah melon yang dapat 

dimakan adalah air 93 ml, protein 0.6 g, lemak 0.1 g, karbohidrat 6 mg, serat, 0.4 

mg, vitamin A 2.4 IU, vitamin B 0.045 mg, vitamin B2 0.065 mg, vitamin C 30 

mg, kalsium 17 mg, zat besi 0.4 mg,  niasin 1 mg, riboflavin 0.065 mg, 

nikotianida 0.5 mg, dan thiamin 0.045 mg.  Selain kandungan gizi yang tinggi, 

melon juga memiliki khasiat untuk membantu sistem pembuangan karena 

memiliki kandungan serat (Siswanto, 2010). 

 Buah-buahan segar biasanya memiliki umur simpan yang tidak lama, oleh 

karena itu sebagian besar buah-buahan diolah menjadi berbagai macam bentuk 

produk.  Beberapa jenis produk dari pengolahan buah-buahan yang umumnya 
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dibuat antara lain adalah jelly, sari buah, buah kaleng, serta manisan.  Hal ini 

selain bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dari buah-buahan juga untuk 

meningkatkan cita rasa dan memberikan variasi yang berbeda dalam 

mengkonsumsi buah-buahan.   

 Manisan buah adalah produk berbahan dasar buah-buahan dengan 

menggunakan gula sebagai pengawet utamanya dan perendaman gula dilakukan 

selama 24 jam atau lebih (Muaris, 2003).  Manisan memiliki bentuk yang lebih 

menarik, lebih awet, volume serta bobot yang lebih kecil sehingga memudahkan 

pengangkutan.  Manisan dikelompokkan menjadi empat yaitu manisan basah, 

manisan larutan gula kental menempel pada buah, manisan kering gula utuh, dan 

manisan kering. Menurut Suprapti (2003), manisan kering memiliki struktur yang 

plastis, dapat langsung dikonsumsi, dan kadar air yang rendah.  

 Kendala yang dihadapi dalam pembuatan manisan kering adalah tekstur 

buah yang lunak. Oleh sebab itu perlu adanya penanganan dengan melakukan 

perendaman dalam larutan kapur Ca(OH)2.  Perendaman dalam larutan kapur 

bertujuan untuk mempertahankan tekstur buah terhadap suhu pemanasan serta 

memperbaiki tekstur buah yang lunak (Utami, 2005).  Perendaman buah dengan 

kapur sirih dengan konsentrasi yang tinggi dapat meninggalkan rasa pahit pada 

manisan dan gatal di lidah yang disebabkan adanya sisa-sisa Ca(OH)2 (Pratiwi, 

2007). 

  Penggunaan kapur sirih dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memperbaiki tekstur buah melon yang lunak, dan  dapat menghasilkan produk 

manisan kering yang memiliki karakteristik warna, tekstur, aroma dan rasa yang 

dapat diterima oleh panelis.  
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1.2  Rumusan Masalah 

 Buah melon memiliki kadar air yang tinggi, sehingga mudah mengalami 

kerusakan.  Pengolahan buah melon menjadi produk manisan kering dilakukan 

untuk meningkatkan pemanfaatan buah melon dan memperpanjang umur simpan.  

Tekstur dari buah melon yang lunak menjadi salah satu kendala dalam pembuatan 

manisan kering, oleh karena itu perlu dilakukan perendaman buah melon dengan 

larutan kapur sirih.  Proses perendaman ini diharapkan dapat memperkuat tekstur 

dari buah melon dan memperbaiki penampakan dari manisan kering buah melon. 

1.3  Tujuan 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan diversifikasi produk 

melon (Cucumis melo L.) menjadi manisan kering. 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan konsentrasi kapur sirih yang terbaik untuk perendaman buah 

melon   (Cucumis meloL.)  dalam pembuatan manisan kering. 

2.  Mempelajari karakteristik manisan kering melon. 

 

 

 

 

 

 

 

 


