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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Buah mengkudu (Morinda citrifolia) merupakan buah yang banyak 

dijumpai di daerah tropis. Buah mengkudu masih dianggap sebagai suatu 

komoditas pinggiran. Pinggiran ini dalam arti masih disepelekan, belum 

dilirik untuk diusahakan secara intensif. Menurut data statistik produksi 

hortikultura tahun 2014 di Indonesia, luas panen mengkudu mencapai 

739.906 pohon dengan produksi sebesar 8.577.347 Kg (Badan Pusat Statistik, 

2014). 

Buah mengkudu dapat dimanfaatkan menjadi produk minuman 

fungsional dalam berbagai bentuk  jus (sari buah), serbuk minuman cepat 

larut (serbuk instan), serta dalam bentuk teh herbal (teh celup) mengkudu 

yang selama ini banyak beredar di pasaran. Daun mengkudu dapat digunakan 

sebagai tepung dan bahan pengawet ikan. Selain buah dan daun, akar dan biji 

mengkudu juga sangat berpotensi untuk dikembangkan. Akar mengkudu 

dapat digunakan sebagai bahan obat maupun pewarna karena mengandung 

senyawa morindon dan morindin yang dapat memberikan warna merah dan 

kuning, dan biasa digunakan sebagai pewarna kain batik (Lemmens dan 

Buyapraphatsara, 2003). Menurut John dan Wadsworth (2002), biji 

mengkudu mengandung minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

kosmetik, minyak gosok, dan bahan pembuat lilin.  
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Buah mengkudu yang disebut dengan nama noni plant atau Indian 

mulberry oleh masyarakat dunia, semakin populer dan dipercaya mengandung 

khasiat untuk pengobatan tradisional. Waha (2001) menyatakan bahwa buah 

mengkudu memiliki khasiat-khasiat yang telah terbukti secara ilmiah; yaitu : 

(1) meningkatkan daya tahan tubuh, (2) menormalkan tekanan darah, (3) 

melawan tumor dan kanker, (4) menghilangkan rasa sakit, (5) sebagai anti 

peradangan dan anti alergi, (6) anti bakteri, (7) mengatur siklus suasana hati 

(mood) dan energi tubuh. Buah mengkudu banyak digunakan sebagai 

tanaman obat yang dimanfaatkan masyarakat karena mengandung beberapa 

zat aktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh seperti alkaloid, flavonoid, 

saponin, scopoletin, terpenoid dan antrakuinon (Heinicke, 1994). 

Buah mengkudu mengandung asam askorbat yang memiliki fungsi 

sebagai antioksidan yang dapat menetralisir radikal bebas, yaitu partikel-

partikel berbahaya yang dapat merusak materi genetik dan merusak sistem 

kekebalan tubuh. Selain kandungan asam organik seperti asam askorbat yang 

berfungsi sebagai antioksidan, mengkudu mengandung asam kaproat, asam 

kaprilat dan asam kaprat yang merupakan golongan asam lemak. Asam 

kaproat dan kaprat dalam buah mengkudu menyebabkan bau busuk dan tajam 

menyengat, terutama pada buah matang. Untuk menetralisir bau tidak sedap 

tersebut dapat ditambahkan aroma (essence), asam sitrat dan madu (Pohan 

dan Antara 2001), atau dicampur dengan teh dan gula.  

Buah mengkudu dengan beberapa kegunaannya yang baik untuk 

tubuh dapat dipakai sebagai bahan utama produk olahan pangan. Maka dari 

itu, mengkudu berpotensi dikembangkan sebagai pangan fungsional. Selain 
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banyak manfaat yang terkandung di dalam buahnya, mengkudu juga 

mempunyai kendala sehingga kurang diminati oleh masyarakat, seperti 

berbiji banyak dan berbau tidak menyenangkan. Salah satu solusi dari 

kendala tersebut sekaligus alternatif untuk mempertahankan mutu, 

memperpanjang daya guna dan meningkatkan nilai ekonomis dari mengkudu 

tersebut bisa dilakukan dengan diolah menjadi selai. Dilihat dari 

kegunaannya, selai dapat digunakan sebagai pelengkap makanan untuk segala 

umur. Selai pada umumnya diolesi dengan roti sebagai sarapan atau 

kudapan/snack. 

Selai buah merupakan salah satu produk pangan semi basah yang 

cukup dikenal dan disukai oleh masyarakat. Food & Drug Administration 

(FDA) mendefinisikan selai sebagai produk olahan buah-buahan, baik berupa 

buah segar, buah beku, buah kaleng maupun campuran ketiganya dalam 

proporsi tertentu terhadap gula (sukrosa) dengan atau tanpa penambahan air. 

Pemanfaatan buah menjadi produk selai dapat mendatangkan keuntungan 

cukup besar. Aneka selai buah yang beredar dipasaran antara lain selai apel, 

belimbing, belimbing wuluh, cempedak, ceremai, jambu biji, kacang tanah, 

nanas, pepaya, pisang, sirsak, stroberi, ubi jalar dan jeruk (Fachruddin, 1997). 

Selai adalah bahan makanan yang kental atau semi padat, terbuat 

dari campuran 45 bagian berat buah-buahan dan 55 berat gula (Astawan dkk, 

1991). Pengentalan selai dilakukan sampai dicapai kadar zat padat paling 

sedikit 65 % untuk semua jenis selai. Pembentukan gel terjadi hanya dalam 

satu rentang pH yang sempit. Asam, pektin dan gula merupakan faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan selai.  Asam berperan dalam 
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menurunkan pH bubur buah sehingga  terbentuk  struktur  gel  yang  baik  dan  

mencegah  terjadinya  kristalisasi gula (Fatonah, 2002). Keberadaan pektin 

dalam bahan pangan berguna untuk membentuk gel atau thickening agent, 

sehingga pektin dapat membantu proses pengentalan selai. Buah mengkudu 

memiliki kandungan pektin sebesar 0,8047% sehingga dapat digunakan 

dalam pembuatan selai (Simarmata, 2014). 

Penambahan asam diperlukan untuk mengendalikan struktur selai 

(Desrosier,1998). Asam yang umum ditambahkan dalam pembuatan selai 

adalah asam sitrat. Menurut Winarno et al (1984), asam sitrat yang termasuk 

asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa, warna atau dapat 

menyelubungi after taste yang tidak disukai. Asam sitrat digunakan sebagai 

pemberi derajat keasaman yang cukup baik karena asam sitrat mempunyai 

efek ganda terhadap pencegahan fenolase yaitu tidak saja menurunkan pH, 

tetapi juga sebagai chelating agent unsur Cu dalam enzim (Apandi, 1984). 

Salah satu asam sitrat alami yang terkandung dari buah adalah jeruk nipis. 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia S.) mengandung unsur-unsur 

senyawa kimia yang bemanfaat, seperti asam sitrat, asam amino, minyak 

atsiri, damar, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang 

vitamin B1 dan C. Kemudahan dalam mendapatkan jeruk nipis merupakan 

keuntungan tersendiri dalam penggunaannya sehari-hari. Jeruk nipis dapat 

diperoleh secara bebas di pasar tradisional, toko buah dan swalayan lainnya 

dengan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, penambahan air perasan 

jeruk nipis dalam pembuatan selai mengkudu merupakan salah satu cara 
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mengurangi bau yang tidak menyenangkan, karena air jeruk nipis 

mengandung asam sitrat yang mampu menetralisir bau tidak sedap tersebut.  

Pada penelitian pendahuluan yang dilakukan, peneliti membuat 

selai mengkudu dengan konsentrasi air perasan jeruk nipis 6%. Dari segi 

pengamatian organoleptik, selai mengkudu yang dihasilkan memiliki rasa, 

warna dan tekstur yang bisa diterima oleh beberapa panelis agak terlatih. 

Selain itu, penambahan konsentrasi tersebut mampu menghilangkan sedikit 

bau tidak sedap yang dimiliki oleh buah mengkudu. Berdasarkan latar 

belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian 

air perasan jeruk nipis yang ditambahkan pada pembuatan selai mengkudu 

agar dapat diperoleh selai mengkudu dengan karakteristik terbaik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

pemberian perasan air jeruk nipis terhadap mutu selai mengkudu, baik secara 

objektif maupun subjektif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian perasan air jeruk nipis pada selai mengkudu, baik secara  mutu 

objektif maupun mutu subjektif. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 
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a. Membuat selai mengkudu dengan beberapa konsentrasi air perasan jeruk 

nipis. 

b. Menentukan mutu organoleptik, meliputi: warna, aroma, rasa, tekstur dan 

daya terima konsumen secara keseluruhan pada selai mengkudu. 

c. Mengetahui derajat keasaman (pH) pada selai mengkudu. 

d. Mengetahui total padatan terlarut pada selai mengkudu. 

e. Menganalisis kadar vitamin C pada selai mengkudu. 

f. Menganalisis kapasitas antioksidan pada selai mengkudu. 

g. Menentukan konsentrasi air perasan jeruk nipis yang tepat pada pembuatan 

selai mengkudu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

informasi kepada masyarkat mengenai selai mengkudu sehingga dapat 

dikembangkan sebagai industri rumah tangga yang dapat membantu 

meningkatkan pendapatan keluarga dan nilai ekonomis dari mengkudu 

tersebut. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan 

terutama pengetahuan tentang selai mengkudu dan hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pemberian perasan air jeruk 

nipis terhadap mutu selai mengkudu. 
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