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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Mengkudu (Morinda citrifolia) 

Mengkudu (Morinda citrifolia) atau keumeudee (Aceh); pace, kemudu, 

kudu (Jawa); cangkudu (Sunda); kodhuk (Madura); tibah (Bali) berasal daerah 

Asia Tenggara, tergolong dalam famili Rubiaceae. Nama lain untuk tanaman ini 

adalah noni (Hawaii), nono (Tahiti), nonu (Tonga), ungcoikan (Myanmar) dan ach 

(Hindi) (Wikipedia, 2016). 

 

Gambar 1. Buah Mengkudu (www.omnur.com, 2016) 

  

Asal usul mengkudu tidak terlepas dengan keberadaan bangsa Polinesia 

yang menetap di Kepulauan Samudra Pasifik. Bangsa Polinesia dipercaya berasal 

dari Asia Tenggara. Pada tahun 100 SM, bangsa yang terkenal berani 

mengembara. Tanpa sebab yang jelas mereka menyeberangi lautan meninggalkan 

tanah air mereka. Ada kesan para pengembara itu di kecewakan oleh suatu hal dan 

maksud menjauhkan diri dari kehidupan sebelumnya. Setelah lama mengembara, 
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mereka sampai di sekitar Polinesia, yaitu kepulauan di sekitar Pasifik Selatan. 

Para petualang tersebut langsung jatuh hati saat melihat indahnya pemandangan, 

kondisi pantai, dan pulaunya. 

Tumbuhan ini berbentuk pohon dengan tinggi 4-8 cm. Batang berkayu, 

bulat, kulit kasar, percabangan monopoidal. Daun tunggal, bulat telur, ujung dan 

pangkal runcing. Panjang 10-40 cm. Bunga majemuk, bentuk bongkol, bertangkai, 

benang sari 5. Buah bongkol, permukaan tidak teratur, berdaging, panjang 5-10 

cm, hijau kekuningan (Syamsuhidayat dan Hutapea,1991). 

Dalam taksonomi tumbuhan, mengkudu diklasifikasikan sebagai berikut 

(Sjabana dan Bahalwan, 2002): 

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi   : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledone 

Anak kelas   : Sympatalae 

Bangsa  : Rubiales 

Suku    : Rubiaceae 

Marga / genus  : Morinda 

Jenis / spesies  : Morinda citrifolia 

Ada berbagai spesies tanaman mengkudu yang memiliki nilai ekonomis, 

yaitu Morinda citrifolia, Morinda officinalis, Morinda angustifolia dan Morinda 

tomentosa. Dari berbagai spesies mengkudu, Morinda citrtifolia adalah spesies 

yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia karena penyebarannya yang luas. 

Morinda citrifolia dibedakan menjadi 2 varietas, yaitu Morinda citrifolia var 
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citrifolia dan Morinda citrifolia var braceata (Dewi, 2012). Mengkudu varietas 

citrifolia adalah jenis mengkudu dengan buah berukuran relatif besar yang 

penyebarannya paling  luas, memiliki nilai ekonomis dan herbal yang tinggi. 

Mengkudu varietas braceata adalah jenis mengkudu dengan buah berukuran relatif 

lebih kecil (Nelson, 2006). Di Indonesia, mengkudu varietas braceata dikenal 

sebagai mengkudu Maluku karena berasal dari Indonesia bagian timur. 

Buah mengkudu mengandung skopoletin, rutin, polisakarida, asam 

askorbat, β-karoten, 1-arginin, proxironin, dan proxeroninase, iridoid, asperolusid, 

iridoid antrakinon, asam lemak, kalsium, vitamin B, asam amino, glikosida, dan 

juga glukosa (Sjabana dan Bahalwan, 2002; Wijayakusuma dan Dalimartha, 

1996). Selain itu juga dikandung senyawa-senyawa seperti, morindon, rubiadin, 

dan flavonoid (Bangun dan Sarwono, 2002). Adapun komposisi zat gizi buah 

mengkudu tiap 100 gram bahan dan komposisi kimia buah mengkudu dalam 100 

gram bagian yang dapat dimakan dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 1 

Komposisi Zat Gizi dalam 100 gram Buah Mengkudu 

 

Komposisi Zat Gizi Satuan       Jumlah 

Energi    Kal 167,00 

Protein   g     0,75 

Lemak g     1,50 

Karbohidrat   g   51,67 

Kalsium mg 325,00 

Natrium mg 335,00 

Kalium mg     1,12 

Fosfor   mg   37,00 

Besi   mg     9,17 

Vitamin A   IU 395,83 

Tiamin  mg     0,70 

Riboflavin  mg     0,33 

Niasin  mg     2,50 

Vitamin C   mg 175,00 

Sumber : Jones (2000) 
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Tabel 2 

Komposisi Kimia Buah Mengkudu dalam 100 gram Bagian  

yang Dapat Dimakan 

 

Komponen Kadar (%) 

Air               89,10 

Protein 2,90 

Lemak 0,60 

Karbohidrat 2,20 

Serat                 3,00 

Abu 1,20 

Lain-lain                 1,00 

Sumber : Jones (2000) 

 

Tanaman mengkudu terutama buahnya memiliki banyak kegunaan antara 

lain: untuk obat tekanan darah tinggi, beri-beri, melancarkan kencing, radang 

ginjal, radang empedu, radang usus, disentri, sembelit, nyeri limpa, limpa 

bengkak, sakit lever, liur berdarah, kencing manis (diabetes melitus), cacingan, 

cacar air, kegemukan (obesitas), sakit pinggang (lumbago), sakit perut (kolik), dan 

perut mulas karena masuk angin, kulit kaki terasa kasar (pelembut kulit), 

menghilangkan ketombe, antiseptik, peluruh haid (emenagog), dan pembersih 

darah. Air perasan buah masak yang diparut digunakan untuk kumur-kumur 

(gargle) pada difteri atau radang amandel. Godogan buah, kulit batang atau akar 

digunakan untuk mencuci luka dan ekzema (Wijayakusuma dkk., 1996). Buah 

mengkudu dapat menghambat pertumbuhan tumor dengan merangsang sistem 

imun yang melibatkan makrofag dan atau limfosit (Hirazumi et al., 1994). 

Permasalahan yang ditemukan dalam pemanfaatan mengkudu sebagai 

pangan fungsional salah satunya adalah bau yang tidak menyenangkan. Selain 

kandungan asam organik seperti asam askorbat yang berfungsi sebagai 

antioksidan, mengkudu mengandung asam kaproat, asam kaprilat dan asam kaprat 
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yang merupakan golongan asam lemak. Asam kaproat dan kaprat dalam buah 

mengkudu menyebabkan bau busuk dan tajam menyengat, terutama pada buah 

matang (Winarti, 2005).  

 

B. Selai 

Selai merupakan bentuk olahan yang dibuat dari cacahan, sisa saringan 

atau gilingan buah, yang dimasak dengan gula hingga campuran pekat 

(Susanto,1993).  Selai terbuat dari 45 bagian berat zat penyusun sari buah dengan 

55 bagian berat gula dan campuran ini dikentalkan sampai mencapai kadar zat 

padat terlarut tidak kurang dari 65% untuk semua jenis selai (Desrosier,1988).  

Pembentukan selai terjadi hanya dalam satu rentang pH yang sempit 

(Susanto,1993). Keasaman (pH) optimum yang dikehendaki dalam pembuatan 

selai berkisar 3,10 – 3,46. Apabila terlalu asam akan terjadi sineresis yakni 

keluarnya air dari gel sehingga kekentalan selai akan berkurang bahkan sama 

sekali tidak terbentuk gel (Fachruddin,1997). 

Menurut Buckle et al. (1985) struktur khusus dari produk selai buah-

buahan disebabkan karena terbentuknya kompleks gel pektin-gula-asam. 

Mekanisme pembentukan gel dari pektin-gula-asam air adalah bahwa dalam satu 

substrat buah-buahan asam, pektin, adalah koloid yang bermuatan negatif. Gula 

yang ditambahkan pada proses ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan 

pektin-air yang ada, juga menghilangkan kemantapan pektin. Pektin akan 

mengalami penggumpalan dan membentuk serabut halus, struktur ini mampu 

menahan cairan. Kadar pektin dalam jumlah yang banyak dapat menentukan 

tingkat kontinuitas dan kepadatan serabut-serabut yang terbentuk. 
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Menurut Buckle et al. (1985), stabilitas mikroorganisme dari selai dan 

produk serupa (jeli, marmalade, sirup buah-buahan dan sebagainya) dikendalikan 

oleh sejumlah faktor, yaitu: 

1. Kandungan gula yang tinggi, biasanya dalam kisaran padatan terlarut antara 

65-75%. 

2. Keasaman (pH) rendah, biasanya dalam kisaran 3,1-3,5. 

3. Nilai aw sekitar 0,75-0,83. 

4. Suhu tinggi selama pendidihan atau pemasakan (105
0
C - 106

0
C), kecuali jika 

diuapkan secara vakum dan dikemas pada suhu rendah. 

5. Tegangan oksigen rendah selama penyimpanan (misalnya jika diisikan ke 

dalam wadah hermetis dalam keadaan panas). 

Selai yang bermutu baik mempunyai ciri-ciri warna yang cemerlang, 

distribusi buah merata,tekstur lembut,cita rasa buah alami, tidak mengalami 

sineresis dan kristalisasi selama penyimpanan (Cross,1984). 

Tabel 3 

Kriteria Mutu Selai Buah 

 

Syarat Mutu Standard 

Kadar air maksimum 35% 

Kadar gula minimum 55% 

Kadar pektin maksimum 0,7% 

Padatan tak terlarut 0,5% 

Serat buah Positif 

Kadar bahan pengawet 50 mg/kg 

Asam asetat Negatif 

Logam berbahaya (Hg, Pb) Negatif 

Rasa & Bau Normal 

Sumber: SII. No.173 Tahun 1978 
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Tabel 4 

Standar Mutu Selai Berdasarkan SNI 3746:2008 

 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan 

- Aroma 

-Warna 

-Rasa 

 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Serat buah - Positif 

Padatan terlarut % Fraksi massa min 65 

Cemaran logam 

- Timah (5n)* 

 

mg/kg 

 

maks 250,08* 

Cemaran arsen mg/kg maks 1,0 

Cemaran mikroba 

- Angka lempeng total 

- Bakteri coliform 

-Staphylococcus aureus 

- Clostrodium 

- Kapang/khamir 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

maks. 1 x 10
3 

< 3 

maks. 2 x 10
3 

< 10 

maks. 2 x 10
5 

*) dikemas dalam kaleng 

Sumber : BSN, 2008 

 

Beberapa aspek penting seperti mutu buah-buahan, prosedur pemasakan 

dan pengemasan, konsentrasi asam yang ditambahkan juga dapat memberikan 

pengaruh yang nyata pada mutu akhir dan stabilitas produk terhadap 

mikroorganisme. Kerusakan utama yang sering terjadi pada produk-produk selai 

dan jeli menurut Buckle et al. (1985) adalah: 

1. Terbentuknya kristalisasi karena kadar padatan terlarut yang berlebih dan 

gula yang tidak cukup melarut. 

2. Gel kaku karena kadar gula yang rendah. 

3. Gel kurang padat dan menyerupai sirup karena kadar gula yang tinggi. 

4. Pengeluaran air dari gel (sineresis) karena terlalu banyak asam. 

Dalam produksi selai tidak ada penambahan warna atau karakteristik rasa 

karena rasa tergantung pada kualitas buah dan jenis buah yang digunakan 

misalnya buah segar, buah beku, buah yang dihancurkan atau jus buah. 
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Kematangan buah juga mempengaruhi rasa karena buah yang lebih matang akan 

kehilangan struktur pada saat proses pemanasan dan kurang beraroma 

(Addina,2012) 

 

C. Bahan Pembuatan Selai Mengkudu 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat selai mengkudu antara lain: 

1. Gula 

Gula merupakan senyawa kimia yang termasuk karbohidrat dengan rasa 

manis dan sering digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan 

biasanya digunakan untuk menyatakan sukrosa yang diperoleh dari bit atau gula 

tebu (Buckle et al, 1985). Jenis gula yang umumnya dikenal masyarakat adalah 

sukrosa. Sukrosa dikenal sebagai gula pasir dan banyak digunakan dalam industri 

makanan termasuk selai. Gula pasir dapat digunakan dalam bentuk kristal halus, 

kristal kasar maupun cair (Suryani et al, 2004).  

Fungsi utama dari penambahan gula dalam pembuatan selai adalah untuk 

mengawetkan bahan baku selama beberapa jangka waktu agar dapat dikonsumsi 

karena pada konsentrasi tinggi dapat mencegah pertumbuhan bakteri, ragi dan 

kapang. Selain itu penambahan gula dalam pembuatan selai juga bertujuan untuk 

memperoleh tekstur, penampakan dan flavor yang ideal. (Fachruddin, 1997). 

Selain itu dalam pembuatan selai gula berperanan penting sebab berkaitan dengan 

pembentukan gel pektin di dalamnya. 
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2. Pektin 

Pektin adalah golongan substansi yang terdapat dalam sari buah yang 

membentuk larutan koloidal dalam air dan berasal dari protopektin selama proses 

pematangan buah. Dalam kondisi yang cocok, pektin dapat membentuk suatu gel 

(Desrosier et al,1988).  

Pektin termasuk kelompok polisakarida yang heterogen dengan berat 

molekul yang tinggi. keberadaan pektin dalam bahan pangan berperan terutama 

dalam tekstur dan konsistensi buah-buahan serta sayuran terutama dalam sifatnya 

yang dapat membentuk gel atau thickening agent. Sifat inilah yang banyak 

digunakan baik dalam industri pangan maupun non pangan (Susanto dan 

Saneto,1994). Komponen utama dari molekul pektin adalah asam D-galakturonat, 

terdapat pula D-galatosa, L-arabinosa dan L-rhamnosa dalam jumlah yang 

bervariasi. 

Pektin diperlukan untuk membentuk gel (kekentalan) pada produk selai. 

Jumlah pektin yang ideal untuk pembentukan selai berkisar 0,75%-1,5%. Semakin 

besar konsentrasi pektin semakin keras gel yang terbentuk. Pektin biasa 

ditambahkan murni ke dalam bubur buah sebanyak 5-10 gram/Kg (Fachruddin, 

1997). 

 

3. Asam Sitrat 

Asam disamping sebagai bahan pengawet, asam juga digunakan sebagai 

penambah rasa, untuk mengurangi rasa manis, memperbaiki sifat koloidal dari 

makanan yang mengandung pektin, memperbaiki tekstur dari jeli, membantu 

ekstraksi pektin dan pigmen dari buah-buahan dan lainnya (Winarno,et al, 2008). 
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Asam yang biasa digunakan dalam pembuatan selai adalah asam sitrat, asam tartat 

dan asam malat (Fachruddin,1997). Asam sitrat alami dari buah dapat ditemukan 

pada jeruk nipis.  

Penambahan asam bertujuan untuk mengatur pH dan menghindari 

pengkristalan gula. Keasaman optimum yang sesuai pada pembuatan selai 

berkisar antara 3,10-3,46. Apabila terlalu asam akan terjadi sineresis yakni 

keluarnya air dari gel sehingga kekentalan selai akan berkurang bahkan sama 

sekali tidak terbentuk gel (Fachruddin, 1997). 

 

4. Jeruk Nipis 

Jeruk nipis atau sering disebut Jeruk Mipis (Sunda), jeruk pecel (Jawa) 

dan jeruk dhurga (Madura), bukanlah tanaman asli Indonesia. Dari sejumlah 

ekspidisi Nikolai Ivanovich Vavilov (1887-1942) seorang ahli botani Soviet 

menemukan tiga sentrum daerah asal suku jeruk-jerukan (Rutaceae), yaitu dataran 

Cina, India dan Indo-Malaya.  

Jeruk nipis diduga berasal dari kawasan Asia Tenggara, terutama dataran 

Cina. Dari kawasan ini kemudian menyebar luas ke berbagai negara di dunia, 

termasuk ke wilayah Indonesia. Dewasa ini jeruk nipis telah ditanam di berbagai 

daerah di seluruh wilayah nusantara, sehingga seolah-olah merupakan tanaman 

lokal (asli) Indonesia. 

Dalam sistematik tumbuhan (taksonomi), jeruk nipis diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 
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Sub-divisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Dicotyledonae (biji berkeping dua) 

Ordo  : Rutales 

Famili  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Species : Citrus aurantifolia Swingle 

Morfologi tanaman jeruk nipis memiliki susunan tubuh yang terdiri atas 

pohon atau batang, daun, bunga, buah dan akar. Daging buah berwarna putih 

kehijauan, sangat asam, mengandung banyak vitamin C dan asam sitrat. Secara 

umum jeruk nipis termasuk tanaman tahunan (perennial) yang masa 

reproduksinya terjadi berulang-ulang. 

Dewasa ini belum banyak jenis atau varietas jeruk nipis hasil mutasi alam 

atau rekaya manusia sebagaimana terjadi pada jenis-jenis jeruk lainnya. Meskipun 

demikian berkat kemajuan teknologi di bidang pertanian, telah dihasilkan jeruk 

nipis tanpa biji (non-biji). Oleh karena itu, ragam plasma nutfah jeruk nipis dapat 

dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu terdiri atas : 

a. Jeruk nipis berbiji 

Ciri-ciri jeruk nipis berbiji antara lain buahnya berukuran kecil, berbiji dan 

habitus tanaman relatif kecil (pendek). 

b. Jeruk nipis non-biji 

Ciri-ciri jeruk nipis non-biji antara lain buahnya berukuran lebih besar 

daripada jeruk nipis berbiji, tidak mengandung biji (triploid) dan habitus tanaman 

relatif besar. 
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Jeruk nipis adalah sejenis tanaman perdu yang banyak tumbuh di 

Indonesia. Di dalam buah jeruk nipis terkandung banyak senyawa kimia yang 

bermanfaat seperti asam sitrat, asam amino (triptofan dan lisin), minyak atsiri 

(limonen, linalin asetat, geranil asetat, fellandren, sitral, lemon kanfer, kadinen, 

aktialdehid dan anildehid), vitamin A, B1 dan C (Geugeut dkk, 2010). Jeruk nipis 

memiliki potensi besar untuk didayagunakan dalam tatanan kehidupan manusia. 

Sari buah jeruk nipis mengandung asam sitrat 7% dan minyak atsiri “Limonen” 

(Rukmana,2004). Asam sitrat berfungsi sebagai pelarut dinding sel, bioflavanoid 

berfungsi sebagai penghambat terbentuknyamembran sel, dan terpene siklik 

berfungsi sebagai pengikat lipid pada dinding sel (Khotimah, 2002). 

Tabel 5 

Komposisi Zat Gizi dalam 100 gram Buah Jeruk Nipis 

 

Komposisi Zat Gizi Satuan Jumlah 

Energi    Kal   37,00 

Protein   g     0,80 

Lemak g     0,10 

Karbohidrat   g   12,30 

Kalsium mg   40,00 

Fosfor   mg   22,00 

Besi   mg     1,00 

Vitamin A   IU     0,00 

Tiamin  mg     0,04 

Vitamin C   mg   27,00 

Sumber : Hariana (2006) 

5. Daun Pandan 

Pandan wangi (atau biasa disebut pandan saja) adalah jenis tumbuhan 

monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang 

khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia 

dan negara-negara Asia Tenggara lainnya (Anonim, 2016). 
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Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi 

selokan yang teduh. Akarnya besar dan memiliki akar tunggang yang menopang 

tumbuhan ini bila telah cukup besar. Daunnya memanjang seperti daun palem dan 

tersusun secara roset yang rapat, panjangnya dapat mencapai 60 cm. Beberapa 

varietas memiliki tepi daun yang bergerigi. Dalam pembuatan selai mengkudu, 

daun pandan yang digunakan adalah daun pandan yang tidak bergerigi dan 

beraroma harum. Daun pandan berfungsi sebagai penambah aroma dalam 

masakan khususnya pada pembuatan selai mengkudu. 

 

6. Vanili 

Vanili (Vanilla planifolia) adalah tanaman penghasil bubuk vanili yang 

biasa dijadikan pengharum makanan. Bubuk ini dihasilkan dari buahnya yang 

berbentuk polong. Tanaman vanili dikenal pertama kali oleh orang-orang Indian 

di Meksiko, negara asal tanaman tersebut. Nama daerah dari vanili adalah Panili 

atau Perneli (Anonim, 2016).  

 

D. Cara Pembuatan Selai 

Secara umum, proses pengolahan selai terdiri atas tiga tahap, yaitu 

persiapan bahan, pemasakan dan pengisian (pengemasan). Berikut ini akan 

diuraikan tahap-tahap pembuatan selai buah : 

 

1. Tahap Persiapan 

Sortasi bahan baku dilakukan untuk memilih bahan baku dengan kualitas 

yang diinginkan. Sortasi dapat dilakukan secara manual dengan memisahkan 
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antara bahan baku yang cacat dengan yang bagus. Setelah mendapatkan buah 

yang bagus, dilakukan pengupasan dan pemotongan bahan baku. Proses 

pencucian buah dilakukan setelahnya. Pemotongan buah bertujuan untuk 

memisahkan bagian buah yang tidak dapat dimakan dan bagian buah yang dapat 

dimakan. Bagian buah yang tidak dapat dimanfaatkan seperti biji dan bagian 

tengah buah dibuang. Buah yang sudah dipotong-potong dapat langusng 

dihancurkan dengan blender, namun apabila tidak ada blender dapat pula 

dihancurkan dengan parutan. Untuk beberapa jenis buah yang kurang berair, pada 

saat blender dapat ditambahkan air secukupnya. Penghancuran dilakukan sampai 

terbentuk bubur buah (Suryani et al, 2004). 

 

2. Tahap Pemasakan 

Pemasakan bertujuan membuat campuran gula dan bubur buah menjadi 

homogen, menghasilkan cita rasa yang baik dan untuk memperoleh struktur gel. 

Hancuran buah mula-mula dipanaskan sesaat, kemudian ditambahkan gula secara 

merata. Pemanasan diteruskan dan asam sitrat ditambahkan sambil diaduk hingga 

mendidih. Setelah mendidih, bubur buah dapat ditambah pengawet apabila 

dibutuhkan. Titik akhir pemanasan dapat diketahui dengan spoon test, yaitu 

dengan mencelupkan sendok ke dalam selai, kemudia diangkat. Apabila selai 

meleleh dan tidak lama dan terpisah menjadi dua bagian, berarti selai telah 

terbentuk dan pemanasan diberhentikan (Suryani et al, 2004). 
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3. Tahap Pengemasan 

Pemasukan selai ke dalam wadah sebaiknya dilakukan cepat agar tidak 

terjadi pengerasan di dalam wajan. Kemasan yang umum digunakan untuk wadah 

selai adalah botol yang terbuat dari gelas dan tertutup rapat. Pengisian selai ke 

dalam botol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengisian panas (hot filling) 

dan pengisian dengan proses pasteurisasi (Suryani et al, 2004). 

Pada pengisian panas, botol yang digunakan untuk wadah selai disterilkan 

terlebih dahulu dengan merebus botol atau memanaskannya dalam uap air 

(mengukus) sampai suhu 100
0
C selama 30 menit. Tutup botol yang akan 

digunakan pun juga harus disterilkan terlebih dahulu. Sterilisasi botol sebaiknya 

dilakukan sesaat sebelum proses pengisian untuk mencegah tercemar kembali 

oleh udara dari luar sebelum proses pengisian. Pengisian selai ke dalam botol 

dilakukan pada saat selai bersuhu 88-92
0
C. Apabila jumlah selai yang dibuat 

sedikit sebaiknya pengisian dengan cara ini (Suryani et al, 2004). 

Pada pengisian dengan proses pasteurisasi, wadah yang akan digunakan 

harus dibersihakan terlebih dahulu, tetapi tidak perlu disterilkan. Selai yang 

diisikan juga tidak harus dalam keadaan panas. Pengisian dilakukan sampai batas 

± 1 cm dari permukaan botol dan ditutup rapat. Selanjutnya dilakukan proses 

pasteurisasi dengan mengukus botol-botol yang telah berisi selai sampai suhu 

82
0
C selama 30 menit. Pengisian dengan cara ini memiliki kelemahan yaitu 

kadang terjadi perubahan warna dan aroma selai (Suryani et al, 2004). 
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E. Vitamin C dan Antioksidan 

1. Vitamin C 

Vitamin C merupakan senyawa yang sangat mudah larut dalam air, 

mempunyai sifat asam dan sifat pereduksi yang kuat. Vitamin C yang ada di alam 

terutama adalah L-asam askorbat. D-asam askorbat hanya memiliki 10% aktivitas 

vitamin C. Vitamin C mempunyai rumus empiris C6H8O6 dalam bentuk kristal 

putih, tidak berwarna, tidak berbau (Almatsier, 2005). 

Vitamin C mempunyai banyak fungsi dalam tubuh, sebagai koenzim atau 

kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang kuar kemampuan reduksinya dan 

bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi (Almatsier, 2005). 

Sumber vitamin C berasal dari sayuran dan buah-buahan. Kekurangan vitamin C 

dapat menyebabkan penyakit salah satunya skorbut. Skorbut dalam bentuk berat 

sekarang jarang terjadi, karena  sudah diketahui cara mencegah dan 

mengobatinya. Tanda-tanda awal antara lain lelah, lemah, napas pendek, kejang 

otot, tulang dan persendian sakit karena kurang nafsu makan, kulit menjadi 

kering, kasar dan gatal, warna merah kebiruan dibawah kulit, pendarahan gusi, 

kedudukan gigi menjadi longgar, mulut dan mata kering dan rambut rontok. 

Disamping itu luka sukar sembuh, terjadi anemia, kadang-kadang jumlah sel 

darah putih menurun, serta depresi dan timbul gangguan saraf. 

 

2. Antioksidan 

Antioksidan adalah suatu senyawa kimia yang ada dalam kadar tertentu 

mampu menghambat atau memperlambat kerusakan lemak dan minyak akibat 

proses oksidasi. Sistem antioksidan tubuh sebagai mekanisme perlindungan 
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terhadap serangan radikal bebas, secara alami telah ada dalam tubuh kita. Ada dua 

macam antioksidan, yaitu antioksidan internal dan eksternal. Antioksidan internal 

yaitu antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri, disebut antioksidan primer. 

Secara alami tubuh mampu menghasilkan antioksidan sendiri, tetapi kemampuan 

ini pun ada batasnya. Sejalan bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk 

memproduksi antioksidan alami pun akan semakin berkurang. Hal inilah yang 

menyebabkan stress oksidatif, yaitu suatu keadaan dimana jumlah radikal bebas 

melebihi kapasitas kemampuan netralisasi antioksidan (Winarti, 2010) 

Antioksidan  dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu antioksidan primer, 

sekunder dan tersier. Antioksidan primer ini bekerja untuk mencegah 

pembentukan senyawa radikal bebas baru. Ia mengubah radikal bebas yang ada 

menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya, sebelum radikal bebas ini 

sempat bereaksi. Contoh antioksidan ini adalah enzim SOD (Super Oksidase 

Dismutase) yang berfungsi sebagai pelindung hancurnya sel-sel dalam tubuh serta 

mencegah proses peradangan karena radikal bebas. Antioksidan sekunder tidak 

dihasilkan oleh tubuh, tetapi berasal dari makanan seperti vitamin A, beta karoten, 

vitamin C, vitamin E, selemium flavonoid, dll. Antioksidan ini berfungsi 

menangkap senyawa serta mencegah rekasi berantai. Antioksidan tersier berfungsi 

untuk memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

Contoh enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel adalah metionin sulfoksidan 

reduktase. Adanya enzim-enzim perbaikan DNA ini berguna untuk mencegah 

penyakit kanker (Winarti, 2010). 
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F. Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis, yaitu 

kesadaran atau pengenalan alat indra yang berasal dari benda tersebut. 

Pengindraan dapat juga berarti reaksi mental (sensation) jika alat indra mendapat 

rangsangan (stimulus). Reaksi atau kesan yang ditimbulkan karena adanya 

rangsangan dapat berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, menyukai atau 

tidak menyukai akan benda penyebab rangsangan. 

Kesadaran, kesan dan sikap terhadap rangsangan adalah reaksi psikologis 

atau reaksi subyektif. Pengukuran terhadap nilai / tingkat kesan, kesadaran dan 

sikap disebut pengukuran subyektif atau penilaian subyektif. Hal tersebut 

dikatakan penilaian subyektif karena hasil penilaian atau pengukuran sangat 

ditentukan oleh pelaku atau yang melakukan pengukuran. Jenis penilaian atau 

pengukuran yang lain adalah pengukuran atau penilaian suatu dengan 

menggunakan alat ukur dan disebut penilaian atau pengukuran instrumental atau 

pengukuran obyektif. 

Pengukuran obyektif hasilnya sangat ditentukan oleh kondisi obyek atau 

sesuatu yang diukur. Demikian pula karena pengukuran atau penilaian dilakukan 

dengan memberikan rangsangan atau benda rangsangan pada alat atau organ 

tubuh (indra), maka pengukuran ini disebut juga pengukuran atau penilaian 

subyektif atau penilaian organoleptik atau penilaian indrawi. Yang diukur atau 

dinilai sebenarnya adalah reaksi psikologis (reaksi mental) berupa kesadaran 

seseorang setelah diberi rangsangan, maka disebut juga penilaian sensorik. 
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Pengujian organoleptik mempunyai macam-macam cara. Cara-cara 

pengujian itu dapat digolongkan dalam beberapa kelompok. Salah satunya adalah 

uji penerimaan. Kelompok uji penerimaan disebut juga acceptance test. Uji 

penerimaan menyangkut penilaian seseorang akan suatu sifat atau kualitas suatu 

bahan yang menyebabkan menyenangi. Jika pada uji perbedaan, panelis 

mengemukakan kesan adanya perbedaan tanpa disertai kesan senang atau tidak, 

maka pada uji penerimaan, panelis mengemukakan kesan yang berhubungan 

dengan kesukaan atau tanggapan senag atau tidaknya terhadap sifat sensorik atau 

kualitas yang dinilai (Sukarto, 1985). 

Dalam kelompok uji penerimaan ini termasuk uji kesukaan (hedonik) dan 

uji mutu hedonik. Dalam uji kesukaan (hedonik) panelis diminta tanggapan 

pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya ketidaksukaan. Disamping panelis 

mengemukakan tanggapan senang, suka, atau sebaliknya, mereka juga 

mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik, 

misalnya : sangat suka, suka, agak tidak suka, atau tidak suka. Dalam menganalisa 

skala hedonik ditransformasikan kedalam skala numerik yang kemudian 

dilakukan analisis statistik (Sukarto, 1985). 

Uji mutu hedonik menyatakan kesan baik atau buruk. Kesan baik buruk 

ini disebut kesan mutu hedonik. Skala hedonik pada uji mutu hedonik sesuai 

dengan tingkat mutu hedonik. Jumlah tingkat skala juga bervariasi tergantung dari 

rentang mutu yang diinginkan dan sensitivitas antar skala (Sukarto, 1985). 

Untuk melaksanakan suatu penilaian pada pengujian indrawi diperlukan 

panel yang harus bertindak sebagai instrumen atau alat. Orang yang menjadi 
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penguji disebut panelis. Panelis harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat 

sebagai instrumen, yaitu : 

1. Panelis harus mempunyai kecakapan (sensitivitas) yang normal dalam arti 

organ-organ panca indra masih bekerja normal. 

2. Seorang panelis umurnya yang lebih tua biasanya konsentrasinya lebih baik 

dan relatif lebih stabil dalam pengambilan kesimpulan dibandingkan dengan 

orang yang umurnya lebih muda. 

3. Memiliki waktu untuk melakukan penilaian. 

4. Memiliki kepekaan yang baik (tidak dalam kondisi kenyang atau lapar, tidak 

merokok, tidak sedang sakit, tidak sedang mengonsumsi obat dan alkohol). 

Dalam penilaian organoleptik dikenal 7 macam panel, yaitu panel 

perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak 

terlatih, panel konsumen dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel tersebut 

didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik (Rahayu, 

2001). 


