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Insan Agung Pradana. 0511010043. Effect of Sugar And Citric Acid’s 

Concentration on Quality of Persimmon’s Syrup (Diospyros Kaki L.) 

Supervisor : Ir. Wahono Hadi Susanto, MS  

 

SUMMARY 

 

 Persimmons (Diospyros kaki L.) are the fruit that have good prospects if 

cultivated as a horticultural commodities. Persimmon identical with the cheap 

price and less preferred. One type of persimmon in Batu area which is a type of 

persimmon Junggo. This fruit has advantages, especially the appearance of a very 

interesting fruit, orange of colour when ripe optimal. Junggo persimmon fruit 

weight 170 210 g/fruit or 5-6 fruits/kg, including large and favored by consumers. 

Fruit sugar content from 22.7 to 33.2%, from 0.07 to 0.09% acid content, vitamin 

C / 100 g from 6.31 to 6.86%, and tannin content from 3.85 to 3.93mg / 100 g. 

Junggo persimmon fruit is not fibrous and there are no seeds in the fruit. Making 

syrup is an alternative persimmon processing into products using biotechnology in 

food fermentation, so that the resulting syrup is also durable than beneficial to 

health. This is because the persimmon is a fruit that is rich in fiber, 

phytochemicals, also rich in antioxidants and vitamin C.  

 This study aims to determine the influence of the concentration of sugar 

and citric acidon the quality of persimmon syrup. 

 This research arranged by Randomiza block Design with two factors.  

The first factor is concentrate of sugar (120%, 125%, and 130%) and the 

second factor is concentrate of citric acid (1%, 2%, and  3%) with 3 

replications. The collected data will be analyzed by analysis of variance 

(ANOVA). The result of observation data is using ANOVA (Analysis 

Variance). From the result of test if it shows real different is conducted 

further test by using BNT level 5%. And there is interaction between both, 

and then it will be tested by DMRT (Duncant Multiple Range Test). The best 

treatment choosed by Index of Effectifity. 

 The result of research shows that concentrate of sugar give a 

significant effect (α = 0,05) on vitamin C, sugar reduction, pH, and viscosity. 

The concentrate of citric acid has significant effect on antioxidant activity, 

vitamin C, total acid, pH, and viscosity. The interaction of between 

treatments gives has on organoleptical taste (sweetness and acidity). The best 

treatment in making of persimmon‟s syrup got by the combination 

concentrate sugar 130% and citric acid 2 %. The physical chemical 

characteristic of persimmon‟s syrup such as : 66,92% antioxidant activity; 

4,51 mg/100g vitamin C; 68,99 % sugar reduction; 1,35 % acid total, pH 

2,65; 7,64 dPa-S viscosity, and organoleptical parameter of  taste 4,55 (semi 

like) 

 

Keywords: persimmon‟s syrup, sugar, citic acid, sweetness, acidity 
 

 

 

 



Insan Agung P. 0511010043. PENGARUH KONSENTRASI GULA DAN 

ASAM SITRAT TERHADAP KUALITAS SIRUP KESEMEK (Diospyros 

kaki L.) 
Pembimbing : Ir. Wahono Hadi Susanto, MS 

 

RINGKASAN 

 

 Kesemek (Diospyros kaki L.) merupakan buah yang mempunyai prospek 

yang baik jika dibudidayakan sebagai salah satu komoditas hortikultura. Buah 

kesemek identik dengan harganya yang murah dan kurang disukai. Salah satu 

jenis buah kesemek di  daerah batu yang terkenal yaitu jenis kesemek Junggo. 

Kesemek ini memiliki keunggulan, terutama penampilan buahnya yang sangat 

menarik, berwarna oranye bila telah masak optimal. Bobot buah kesemek Junggo 

170-210 g/buah atau 5-6 buah/kg, termasuk besar dan disukai oleh konsumen. 

Kandungan gula buah 22,7- 33,2%, kandungan asam 0,07-0,09%, kandungan 

vitamin C /100 g 6,31-6,86%, dan kandungan tanin 3,85-3,93 mg/100 g. Buah 

kesemek Junggo tidak berserat dan tidak terdapat biji di dalam buah. Pembuatan 

sirup kesemek merupakan salah satu alternatif pengolahan kesemek menjadi 

produk pangan dengan menggunakan bioteknologi secara fermentasi 

menghasilkan sirup yang awet juga bermanfaat bagi kesehatan. Ini dikarenakan 

kesemek adalah salah satu buah yang kaya akan serat, fitokimia, juga kaya akan 

antioksidan dan vitamin C. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gula dan 

asam sitrat terhadap kualitas sirup kesemek. 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor. Faktor I adalah konsentrasi 

gula yang terdiri dari 3 level (120%;125%;130%). Faktor II adalah konsentrasi 

asam sitrat yang terdiri dari 3 level (1%;1,5%;2%) sehingga diperoleh 9 

kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan 

menggunakan analisa ragam (ANOVA). Dari hasil analisa jika menunjukkan beda 

nyata dilakukan uji lanjut dengan BNT (α = 0,05). Apabila terjadi interaksi antara 

kedua perlakuan dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncant Multiple Range Test). 

Pemilihan perlakuan terbaik dengan Indeks Efektifitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tingkat konsentrasi gula (G) 

memberikan pengaruh beda nyata (α = 0,05) terhadap kadar vitamin C, gula 

reduksi, pH, dan viskositas sedangkan asam sitrat (S) memberikan pengaruh beda 

nyata (α = 0,05) terhadap aktifitas antioksidan, kadar vitamin C, total asam, pH, 

dan viskositas. Interaksi antara keduanya berpengaruh nyata terhadap oragnoleptik 

rasa (asam dan manis). Perlakuan terbaik parameter kimia, fisik dan organoleptik 

didapatkan pada perlakuan tingkat konsentrasi gula 130% dan asam sitrat 2%. 

Nilai perlakuan terbaik sebagai berikut: Aktifitas antioksidan 66,92%; kadar 

vitamin C 4,51 mg/100g; kadar gula reduksi 68,99%; kadar total asam 1,35%; 

nilai pH 2,65; nilai viskositas 7,64 dPas dan tingkat kesukaan rasa 4,55 (agak 

suka). 

 

Kata kunci : sirup kesemek, gula, asam sitrat, kemanisan, keasaman 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kesemek Junggo merupakan nama dari jenis kesemek yang terdapat di daerah 

Batu, Jawa Timur. Kesemek ini memiliki beberapa keunggulan, terutama penampilan 

buahnya yang sangat menarik, berwarna oranye bila telah masak optimal. Dilihat segi 

manfaat kesemek layak disejajarkan dengan buah apel yang sebenarnya. Pakar 

kesehatan senantiasa menyarankan mengkonsumsi buah apel setiap hari untuk 

mencegah penyakit jantung dan membantu membentuk tubuh langsing. Dalam hal 

ini, kesemek bisa menggantikan apel dari segi manfaat bagi kesehatan 

(Anonymous, 2010
 a
). 

Menurut Sutomo (2007), dibandingkan semangka dan apel secara umum 

kandungan vitamin C juga A buah kesemek jauh lebih tinggi. Setiap 100 g 

kesemek mengandung kalori 78 kkal, protein 0,8 g, lemak 0,5 g, karbohidrat 20 g, 

kalsium 6 mg, vitamin A 2.710 SI, vitamin C 11 mg dan vitamin B1 0,05 mg. 

Kesemek juga kaya akan likopen yang berfungsi sebagai antioksidan pencegah 

kanker, phytochemical lutein, betakaroten dan serat. Kandungan polifenol di 

dalam kesemek dapat menurunkan kolesterol jahat dan mencegah penyakit 

jantung. 

Jika sedang musim, buah kesemek sangat melimpah. Pasar kurang bisa 

menyerap buah karena tidak semua orang menyukainya. Kondisi ini seringkali 

menjadikan harga buah sangat murah. Perlu dilakukan penganekaragaman olahan 

kesemek paska panen agar citarasa, daya tahan serta nilai ekonominya meningkat. 



Sirup buah fermentasi merupakan salah satu produk olahan dengan 

menggunakan metode fermentasi dalam pengolahannya yang dibuat dari larutan 

gula kental dengan rasa dan aroma yang ditentukan oleh buah segarnya yang telah 

difermentasi dalam menghasilkan sirup buah yang memiliki flavor khas. Tujuan 

fermentasi dalam pembuatan sirup ini adalah untuk menghasilkan suatu produk 

(bahan pangan) yang mempunyai kandungan nutrisi, tekstur, biological 

availability yang baik dan juga menurunkan zat anti nutrisinya. Buah segar yang 

biasa digunakan dalam pembuatan sirup adalah buah yang mempunyai warna 

yang menarik, aroma yang kuat dan rasa yang khas.  

Kesemek mempunyai citarasa dan aroma khas, sehingga baik untuk diolah 

menjadi sirup. Kekentalan sirup dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Bielig 

dan Werner (1986), perbandingan jumlah gula, sari buah, asam dan air perlu 

diperhatikan agar diperoleh produk akhir dengan kekentalan yang diinginkan.  

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh konsentrasi gula dan asam sitrat 

terhadap kualitas sirup buah kesemek. Menuru Lutony (1993), gula berfungsi 

sebagai pemanis, menyempurnakan cita rasa, dan juga memperbaiki kekentalan. 

Selain itu, Nicol (1982) menambahkan bahwa sukrosa mempunyai sifat-sifat yang 

menonjol antara lain mempunyai rasa manis yang sangat diinginkan, dapat 

berperan sebagai bulking agent, mempunyai tingkat kelarutan yang tinggi, dan 

pengawet yang baik karena terjadi plasmolisis. Sukrosa akan membentuk flavor 

dan warna pada saat pemanasan, mempunyai daya simpan yang baik, mudah 

dicerna, dan tidak beracun.  

Menurut Winarno (1997), asam sitrat juga dapat bertindak sebagai penegas 

rasa dan warna atau menyelubungi after taste yang tidak disukai. Hal ini 



menyebabkan asam sitrat banyak digunakan dalam industri minuman. Sementara 

Wong (1989) menambahkan bahwa asam sitrat juga berfungsi sebagai kelator 

untuk mengisolasi/memisahkan ion-ion logam yang dapat menyebabkan 

terjadinya reaksi oksidasi, reaksi pencoklatan, dan pembentukan sruktur-struktur 

kompleks. Selain dapat menginaktifkan enzim yang tidak disukai seperti 

polyphenol oxidase yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan 

enzimatis, asam sitrat juga dapat mendenaturasi protein yang terdapat dalam sel 

(sitoplasma).  

Saat ini belum diketahui apakah konsentrasi gula dan asam sitrat 

berpengaruh terhadap kualitas sirup kesemek. Berdasarkan hal tersebut maka 

timbul pemikiran untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh konsentrasi 

gula dan asam sitrat terhadap kualitas sirup kesemek. 

1.2 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gula dan 

asam sitrat terhadap kualitas sirup kesemek. 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini antara lain: 

 Memanfaatkan buah kesemek secara optimal melalui diversifikasi produk 

 Menghasilkan inovasi baru untuk membuat minuman yang sehat dan 

menyegarkan sehingga disukai oleh kosumen 

1.4 Hipotesa 

 Diduga konsentrasi gula dan asam sitrat berpengaruh terhadap kualitas 

sirup kesemek. 



II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kesemek (Diospyros kaki L.) 

Anonymous (2010
b
) menyatakan bahwa kesemek adalah nama sejenis 

buah-buahan dari marga Diospyros. Tanaman ini dikenal pula dengan sebutan 

„buah kaki‟, atau dalam bahasa Inggris dinamai Oriental (Chinese/Japanese) 

persimmon. Nama ilmiahnya adalah Diospyros kaki. („Kaki‟ dalam bahasa 

Jepang, adalah nama zat tanin yang dihasilkan buah ini). Sepintas kesemek mirip 

buah apel, jika sudah matang warna kulitnya kekuningan. Rasanya manis dengan 

tekstur daging renyah seperti papaya mengkal dan berangsur lunak seiring dengan 

matangnya buah. Selain dimakan sebagai buah meja, kesemek cukup potensial 

sebagai bahan baku manisan atau selai (Anonymous, 2010
b
). 

 
Gambar 1. Tanaman dan Buah Kesemek (Anonymous, 2010

c
). 

Klasifikasi ilmiah buah kesemek sebagai berikut (Anonymous, 2010
b
): 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Ericales 

Famili  : Ebenaceae 

Genus  : Diospyros 

Spesies : D. kaki 
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Anonymous (2010
b
) menambahkan bahwa secara umum buah kesemek segar 

mengandung 19,6% karbohidrat, terutama fruktosa dan glukosa, 0,7% protein, 

vitamin A dan kalium. Nilai gizi dalam 100 gram buah kesemek dapat dilihat pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Gizi per 100 gram kesemek 

Prinsip 
Nilai 

Gizi 

Persentase 

AKG 

 
Mineral Nilai Gizi 

Persentase 

AKG 

Energi 70 Kcal 3,5%  Kalsium 8 mg 0,8% 

Karbohidrat 18,59 g 14%  Tembaga 0,113 mg 12,5% 

Protein 0,58 g 1%  Besi 0,15 mg 2% 

TotalFat 0.19g 1%  Magnesium 9 mg 2% 

Kolesterol 0 g 0%  Mangan 0,355 mg 15% 

Dietary Fiber 3,6 g 9,5%  Fosfor 17 mg 4,5% 

Vitamin 
  

 Seng 0,11 mg 1% 

Kolin 7,6 mg 1,5%  Phyto-nutrisi   

Folates 8 mcg 2%  Karoten-α 0 mcg - 

Niacin 0,100 mg 1%  Β-karoten 253 mcg - 

Pyridoxine 0,100 mg 7,5%  Crypto-xanthin-β 1447 mcg - 

Riboflavin 0,020 mg 1,5%  Lutein-zeaxanthin 834 mcg - 

Thiamin 0,030 mg 2,5%  Lycopene 159 mcg - 

Vitamin C 7,5 mg 12,5%  

Provitamin A 81 IU 3%  

Vitamin E 0,73 mg 5%  

Vitamin K 2.6 mcg 2%  

Elektrolit 
  

 

Sodium 1 mg 0%  

Kalium 161 mg 2,5%  

      Ket: AKG (Angka Kecukupan Gizi) 

      Sumber: USDA (Anonymous, 2010
d
) 

2.1.1 Manfaat Kesemek 

Manfaat Kesehatan dari buah kesemek, antara lain (Anonymous, 2010
d
): 

 Buah ini rendah kalori (menyediakan 70 kal/100g) dan lemak namun 

sumber yang kaya serat makanan. 

 Kesemek mengandung banyak manfaat kesehatan nutrisi nabati polifenolik 

flavonoid antioksidan seperti katekin dan gallocatechins serta penting anti 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa


tumor betulinic senyawa asam. Catechin dikenal memiliki anti infeksi, 

anti-inflamasi dan komponen anti-hemorrhagic (mencegah perdarahan dari 

pembuluh darah kecil). 

 Kesemek segar mengandung senyawa antioksidan seperti vitamin A, beta 

karoten lycopene,  lutein dan zeaxanthin cryptoxanthin. Senyawa ini 

berfungsi sebagai agen perlindungan terhadap radikal bebas dan Reactive 

Oxygen Species (ROS) yang berperan dalam proses penuaan dan berbagai 

penyakit. 

 Zeaxanthin, satu diet karotenoid penting, secara selektif diserap ke dalam 

lutea makula retina di mata di mana ia berpikir untuk menyediakan fungsi 

penyaringan dan pelindung cahaya antioksidan, dengan demikian, 

membantu mencegah Age Related Macular Disease (ARMD) pada orang 

tua. 

 Buah ini juga baik sumber dari vitamin C, antioksidan kuat yang lain 

(terutama kesemek Cina dan Amerika asli, menyediakan 80% dari DRI 

atau Dietary Reference Intake). Konsumsi rutin makanan kaya vitamin C 

membantu tubuh menjadi resistan terhadap agen penular dan berbahaya, 

radikal bebas pro-inflamasi. 

 Buah ini banyak terdapat vitamin B-kompleks berharga seperti asam folat, 

piridoksin (vitamin B-6), thiamin dan lain-lain. Vitamin ini bertindak 

sebagai kofaktor untuk berbagai fungsi enzimatik metabolisme dalam 

tubuh. 

 Kesemek buah segar juga mengandung jumlah mineral yang sehat seperti 

kalium, mangan (15% dari DRI), tembaga (12% dari DRI) dan 



fosfor. Mangan merupakan kofaktor untuk enzim superoxide dismutase, 

yang merupakan pemulung sangat ampuh radikal bebas. Tembaga adalah 

kofaktor untuk enzim penting, termasuk sitokrom c-oksidase dan 

superoksida dismutase (mineral lain berfungsi sebagai kofaktor untuk 

enzim ini adalah mangan dan seng). Tembaga juga dibutuhkan untuk 

produksi sel darah merah. 

2.1.2 Kesemek Junggo-Batu Malang 

Dalam penelitian ini bahan baku utama pembuatan sirup kesemek adalah 

buah kesemek jenis Junggo dari Batu Malang. Baswarsiati, Suhardi, dan 

Rahmawati (2006) menyatakan bahwa salah satu produk hortikultura spesifik 

lokasi yang tumbuh di dataran tinggi Batu adalah kesemek atau persimmon 

(Diospyros kaki L.). Kesemek Junggo memiliki beberapa keunggulan, terutama 

penampilan buahnya yang sangat menarik, berwarna oranye bila telah masak 

optimal. Bila sudah matang, buah berwarna merah seperti tomat dan lunak. 

Ukuran buah besar, 200-300 g/buah, rasa buah manis-kelat, kandungan air cukup, 

buah optimal rasanya renyah, daya simpan buah lebih dari 14 hari. Rasa kelat atau 

sepat dapat dihilangkan dengan beberapa cara. Produktivitas kesemek 400-500 

kg/pohon/tahun, berbuah hanya sekali setahun dari tanaman yang rata-rata sudah 

tua.  

Menurut Singh (1980), kesemek berasal dari Cina dan Jepang, banyak 

dijumpai di daerah subtropik dan dataran tinggi daerah tropik. Di daerah tropik 

umumnya dijumpai pada ketinggian di atas 1000 m dpl. Di Jawa, tanaman 

kesemek tumbuh baik pada ketinggian 1000-1500 m dpl dengan curah hujan 

tinggi. Kesemek menyukai daerah beriklim sejuk dan lembab. Kesemek asal 



Junggo Batu sejak tahun 1983 telah diekspor ke Singapura. Potensi dan volume 

ekspor buah kesemek asal Junggo-Batu yang diperoleh dari satu dusun Junggo 

berkisar antara 30-40 ton/musim. Menurut eksportir, buah kesemek asal Junggo-

Batu lebih disukai oleh konsumen Singapura dibandingkan dengan buah kesemek 

dari daerah lain di Jawa karena rasanya lebih manis, renyah, kandungan air 

banyak, buah berukuran besar, dan berwarna merah-jingga menarik (Baswarsiati, 

Suhardi, dan Rahmawati, 2006). 

Verheij dan Coronel (1992) menyebutkan bahwa buah kesemek dapat 

dimakan sebagai buah segar maupun olahan untuk selai, jelly, ice cream, sale, 

buah kering, dan lainnya. Selain itu, dapat digunakan untuk bahan pewarna 

pakaian, kertas, atau bahan kerajinan, dan dapat pula digunakan sebagai obat 

penurun tekanan darah tinggi. Baswarsiati, Suhardi, dan Rahmawati (2006) 

menjelaskan bahwa bobot buah kesemek Junggo 170-210 g/buah atau 5-6 

buah/kg, termasuk besar dan disukai oleh konsumen. Lingkar buah kesemek 

berkisar antara 21-23 cm, lebar 7,5-8,5 cm, dan panjang 8-8,5 cm. Pada pangkal 

buah terdapat kelopak bunga yang terdiri atas empat kelopak. Pangkal buah agak 

cekung ke dalam dan ditutupi dengan kelopak bunga yang berwarna hijau 

kecoklatan. Bagian ujung buah agak meruncing sehingga bentuk buah secara 

keseluruhan menarik. Kandungan gula buah 22,7- 33,2%, kandungan asam 0,07-

0,09%, kandungan vitamin C /100 g 6,31-6,86%, dan kandungan tanin 3,85-3,93 

mg/100 g. Buah kesemek Junggo tidak berserat dan tidak terdapat biji di dalam 

buah (Baswarsiati, Suhardi, dan Rahmawati, 2006). 

 

 



2.2 Sirup 

Menurut SNI (1994), sirup didefinisikan sebagai larutan gula pekat 

(sakarosa : High Fructose Syrup dan atau gula inversi lainnya) dengan atau tanpa 

penambahan bahan tambahan makanan yang diijinkan. Definisi sirup yang lain 

yaitu sejenis minuman ringan berupa larutan kental dengan citarasa beraneka 

ragam, biasanya mempunyai kandungan gula minimal 65 % (Satuhu, 1994). 

Sedangkan menurut Cruess (1979), sirup didefinisikan sebagai produk yang 

dibuat dengan cara melarutkan gula tebu atau sirup jagung, atau kombinasi 

keduanya dalam air, dengan menambahkan bahan penambah cita rasa pada larutan 

tersebut.  

Menurut Satuhu (1994), berdasarkan bahan baku, sirup dibedakan menjadi 

tiga, yaitu sirup esens, sirup glukosa, dan sirup buah-buahan. Sirup esens adalah 

sirup yang cita rasanya ditentukan oleh esens yang ditambahkan. Sirup glukosa 

adalah sirup yang mempunyai rasa manis saja, biasanya digunakan sebagai bahan 

baku industri minuman. Sirup buah adalah sirup yang aroma dan rasanya 

ditentukan oleh bahan dasarnya, yakni buah segar. Menurut anonymous (2010
d
), 

sirup buah adalah produk yang dibuat dari saribuah yang telah disaring dengan 

penambahan pemanis yaitu gula. Sirup buah biasanya mempunyai total padatan 

terlarut minimal 65
0
 Brix, sehingga dalam penggunaannya tidak langsung 

diminum tetapi perlu diencerkan terlebih dahulu (Goel, 1975). 

Berdasarkan Tressler dan Woodroof (1976), proses pembuatan sirup buah 

terdiri atas 2 tahap, yaitu pembuatan saribuah dan pembuatan sirup gula. 

Kemudian saribuah dan sirup gula dimasak dengan cara dipanaskan sambil 

dilakukan pengadukan. Pemasakan dihentikan setelah total padatan terlarut sirup 



buah mencapai 65
0 

Brix, kemudian dilakukan pembotolan. Pada saat pemasakan 

dapat ditambahkan bahan tambahan makanan untuk memperbaiki warna, cita rasa, 

aroma, dan daya simpan dari sirup buah, misalnya penambahan asam sitrat 

(Tressler dan Joslyn, 1961). 

Sirup tergolong jenis minuman ringan. Tapi lebih berupa cairan kental 

yang terbuat dari larutan gula. Untuk menambah kelezatan dan sedapnya aroma 

biasanya orang masih memberi bahan penambah rasa, zat pewarna, serta berbagai 

zat lain yang menarik selera (Haryoto, 1998). Cruess (1979) berpendapat bahwa 

sirup merupakan produk yang berasal dari sari buah yang kemudian ditambah 

gula, air, asam dan bahan pengawet. Sedangkan menurut Standart Industri 

Indonesia (1986) sirup adalah larutan pekat (sukrosa, gula invert, dan high 

fructose syrup) dengan atau tanpa penambahan bahan makanan yang diijinkan.  

Selain sebagai produk minuman yang langsung dapat dikonsumsi, sirup 

juga dapat digunakan dalam makanan, minuman, industri permen dan juga 

sebagai pemanis, bahan pengawet alami yang dapat menurunkan aW dan juga 

sebagai pembawa cita rasa yang menyenangkan pada obat dalam dunia kesehatan 

(Bakri dkk, 2002). Berdasarkan kepekatan gulanya, minuman ringan dibagi 

menjadi dua yaitu minuman siap minum (limun) dan minuman yang masih 

memerlukan pengenceran sebelum diminum (sirup). Sirup biasanya diencerkan 

dengan air dengan perbandingan 1:8 sebelum diminum (Suryati dan Wuri, 1986).  

Syarat mutu sirup berdasarkan SNI dapat dilihat pada Tabel 2.  



 

2.3 Bahan Tambahan 

2.3.1 Gula (Sukrosa) 

Gula sebagai Pemanis 

Menurut istilah umum, gula biasa disebutkan untuk setiap jenis 

karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis. Pemanis sendiri jenisnya  

bermacam-macam. Menurut Lutony (1993), berdasarkan kemampuan 

menghasilkan energi, pemanis dibedakan menjadi 2, yaitu pemanis nutritif dan 

pemanis non nutritif. Pemanis nutritif adalah jenis pemanis yang jika dikonsumsi 

akan menghasilkan sejumlah energi atau kalori di dalam tubuh. Jenis pemanis ini 

dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu pemanis nutritif alami dan pemanis 

nutritif sintetis. 



Pemanis nutritif alami merupakan jenis pemanis yang dapat menghasilkan 

sejumlah energi dan terdapat secara alami dalam bahan tertentu, contohnya madu, 

laktosa, gula tebu (sukrosa), gula aren, dan gula buah-buahan (fruktosa). Pemanis 

nutritif sintetis merupakan jenis pemanis yang bisa menghasilkan sejumlah kalori 

tetapi tidak terdapat secara alamiah dalam bahan tertentu. Pemanis ini diproduksi 

secara sintetis (buatan), contohnya adalah aspartam (Lutony, 1993). 

Pemanis non nutritif adalah jenis pemanis yang apabila dikonsumsi tidak 

akan dapat menghasilkan kalori. Jenis pemanis ini juga dibedakan menjadi 2, 

yaitu pemanis non nutritif alami dan pemanis non nutritif sintetis. Pemanis non 

nutritif alami contohnya steviosida dan rebausida yang terdapat pada tanaman 

stevia. Pemanis non nutritif sintetis contohnya sakarin dan siklamat (Lutony, 

1993). 

Gula memegang peranan dan fungsi yang sangat besar dalam industri 

minuman. Gula berfungsi sebagai pemanis, menyempurnakan rasa asam, citarasa 

lain, dan juga karena memperbaiki kekentalan (Lutony, 1993). Menurut Nicol 

(1979), sukrosa dapat memperbaiki aroma dan cita rasa dengan cara membentuk 

keseimbangan yang lebih baik antara keasaman, rasa pahit dan rasa asin, ketika 

digunakan pada pengkonsentrasian larutan. Aroma dan cita rasa akan menjadi 

lebih menonjol dengan memperhatikan tingkat kemanisan yang digunakan 

(Pancoast dan Junk, 1980). 

Gula terdapat dalam berbagai bentuk yaitu sukrosa, glukosa, fruktosa, dan 

dekstrosa. Jenis gula yang biasa dipakai dalam pembuatan sirup adalah sukrosa, 

tetapi bisa juga digunakan jenis gula yang lain (Tressler dan Woodroof, 1976). 

Winarno (1997) menambahkan bahwa sukrosa termasuk jenis disakarida yang 



terdiri dari glukosa dan fruktosa yang membentuk ikatan glikosidik. Rumus 

bangun sukrosa dapat dilihat pada Gambar 2. 

  

Gambar 2. Rumus Bangun Sukrosa (Winarno, 1997) 

Menurut Anonymous (2006), sukrosa atau biasa disebut dengan gula pasir 

(sakarosa) merupakan suatu disakarida (glukosa dan fruktosa) yang memiliki 

rumus molekul C12H22O11, dan memiliki nama kimiawi β-D-fruktofuranosil α-D-

glukopiranosida. Selain sukrosa, dikenal pula gula anggur (dextrose), gula buah 

(fruktose), sirup gula, maltodekstrin, maltosa dan gula susu (laktosa) (Suprayatmi, 

1996). Gula pasir mempunyai sifat sedikit higroskopis dan mudah larut dalam air, 

semakin tinggi suhu maka kelarutan gula semakin besar (Kumalaningsih dkk, 

2005).   

Menurut Nicol (1982), sukrosa mempunyai sifat-sifat yang menonjol 

antara lain mempunyai rasa manis yang sangat diinginkan, dapat berperan sebagai 

bulking agent, mempunyai tingkat kelarutan yang tinggi, dan pengawet yang baik. 

Sukrosa akan membentuk flavor dan warna pada saat pemanasan, mempunyai 

daya simpan yang baik, mudah dicerna, dan tidak beracun. Selain itu, sukrosa juga 

murah, tidak berwarna, mempunyai kemurnian yang tinggi baik dari sifat kimia 

maupun mikrobiologi. 



Kekentalan dari sukrosa berbanding lurus dengan konsentrasi dan 

berbanding terbalik dengan suhu. Semakin tinggi konsentrasi sukrosa dalam 

larutan, kekentalannya akan semakin meningkat, sedangkan semakin tinggi 

temperatur, kekentalan akan semakin turun. Kekentalan sangat berpengaruh 

terhadap tekstur produk yang dihasilkan, contohnya mouthfeel atau rasa di mulut 

yang lembut pada produk minuman ringan (Nicol, 1982). Karakteristik dari 

sukrosa dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Karakteristik Sukrosa 

Karakteristik Keterangan 

Densitas dan fase 1,587g/cm
3
 

Kelarutan dalam air 200 g/100ml (25
0
C) 

Titik leleh 186
0
C (459,15 K) 

Indeks refraktometer 1,5376 

Berat molekul 342,34g/mol 

Kenampakan  Padatan berwarna putih 

Sumber : Anonymous (2006) 

Gula sebagai Pengawet 

 Menururt Winarno (1997), sukrosa sebagai pengawet banyak digunakan 

khususnya pada selai, jelly, sari buah, manisan, susu kental manis dan lain 

sebagainya. Penambahan gula pada kadar yang tinggi dapat menyerap dan 

meningkatkan air sehingga tidak bebas lagi digunakan oleh mikroorganisme dan 

aW bahan menjadi rendah. (Sudarmadji, 1982) menambahkan bahwa, Industri 

makanan biasanya menggunakan sukrosa dalam bentuk kristal halus maupun 

kasar dan dalam jumlah yang banyak digunakan dalam bentuk cairan sukrosa 

(sirup).  



Apabila gula ditambahkan ke dalam bahan makanan dalam konsentrasi  

yang tinggi (paling sedikit 40 %) padatan terlarut sebagian dari air yang ada 

menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme dan aW dari bahan 

pangan berkurang sedangkan pada konsentrasi mencapai 65 % gula akan 

menyebabkan sel-sel mikroorganisme  yang terdapat dalam bahan pangan akan 

mengalami dehidrasi atau plasmolisis (Buckle, dkk, 1987).  

Mekanisme gula sebagai bahan pengawet yaitu menghasilkan tekanan 

osmosis yang tinggi sehingga cairan sel mikroorganisme terserap keluar, 

akibatnya menghambat sitoplasma menurun sehingga terjadi plasmolisis yang 

menyebabkan kematian sel (Winarno, 1997). 

Ada beberapa mekanisme dalam pengendalian aW dengan tujuan untuk 

mengawetkan makanan, diantaranya (Anonymous, 2010
g
):  

1.  Gangguan pada senyawa penyusun dinding sel 

2.  Destruksi atau kerusakan fungsi material genetik  

3.  Peningkatan permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan kehilangan 

komponen penyusun sel  

4.  Menginaktivasi enzim  

Oleh karena itu salah satu cara untuk mengawetkan pangan adalah dengan 

menurunkan aW bahan tersebut. Beberapa cara pengawetan pangan yang 

menggunakan prinsip penurunan aW bahan misalnya dengan penambahan gula.  

Anonymous (2010
g
) menjelaskan bahwa gula tidak hanya digunakan dalam 

makanan karena rasanya yang manis, tetapi juga karena hasil reaksi yang terjadi 

selama pemanasan berupa karamel dan produk Maillard. Karamel diperoleh dari 

pemanasan gula secara langsung tanpa adanya bahan tambahan ataupun air. 



Karamel yang dihasilkan berwarna coklat hingga hitam dan memiliki rasa yang 

lezat. Produk Maillard dihasilkan dari pemanasan gula dan protein. Ini merupakan 

reaksi yang sangat kompleks, menghasilkan berbagai cita rasa yang khas seperti 

flavor roti, cookies, dan lain-lain. (Anonymous, 2010
g
).  

Anonymous (2010
g
) menyebutkan bahwa gula dapat mengikat air secara 

efisien. Oleh karenanya penambahan gula ke dalam sebuah produk akan 

memberikan efek pengawetan karena air tidak lagi tersedia untuk pertumbuhan 

organisme pembusuk. Mekanisme pengikatan air oleh gula hampir sama dengan 

pemakaian garam dimana pengikatan air dipengaruhi oleh osmosis. Osmosis 

adalah peresapan air melalui sebuah membran tipis, dan itu terjadi setiap kali ada 

dua larutan berbeda konsentrasi (kepekatan) antara sebuah membran. Air akan 

mengalir dari larutan kurang pekat ke larutan yang lebih pekat melewati 

membran. Membran biasanya terdapat pada dinding sel darah merah, pembuluh 

darah kapiler, atau pada bakteri. Bakteri pada dasarnya merupakan segumpal kecil 

protoplasma mirip jeli yang terbungkus dalam dinding sel yang berfungsi sebagai 

membran. Sedangkan protoplasma didalamnya merupakan berupa air dengan 

bermacam-macam bahan terlarut didalamnya (Anonymous, 2010
g
). 

2.3.2 Asam Sitrat  

Asam sitrat dipakai untuk meningkatkan rasa asam (mengatur tingkat 

keasaman) pada berbagai pengolahan minuman, produk air susu, selai, jeli, dan 

lain-lain. Asam sitrat berfungsi sebagai pengawet pada keju, dan pada sirup 

digunakan untuk mencegah proses kristalisasi dalam madu, gula-gula (termasuk 

fondan) dan juga untuk mencegah pemucatan berbagai makanan, misalnya buah-

buahan kaleng dan ikan. Penggunaan maksimum dalam minuman adalah sebesar 3 



gram/ liter sari buah (Hui, 1992).  Menurut Wong (1989), asam sitrat biasanya 

ditambahkan pada bahan makanan yang kandungan asamnya rendah. Penurunan 

pH akan mempengaruhi suhu dan waktu pemasakan sehingga menjadi lebih 

rendah. 

 

Gambar 3. Rumus Bangun Asam Sitrat (Anonymous, 2010f) 

Asam sitrat digunakan sebagai bahan pemberi derajat keasaman cukup 

baik karena kelarutannya dalam air tinggi. Asam sitrat dapat digunakan sebagai 

“Flavoring Agent”, menurunkan pH dan sebagai “Chelating Agent”. Pada proses 

pengalengan dapat menggunakan asam sitrat untuk menurunkan pH sampai 4, 

atau lebih rendah (Furia, 1972). 

Pada temperatur kamar, asam sitrat berbentuk serbuk kristal berwarna 

putih. Serbuk kristal tersebut dapat berupa bentuk anhydrous (bebas air), atau 

bentuk monohidratyang mengandung satu molekul air untuk setiap molekul asam 

sitrat. Bentuk anhydrous asam sitrat mengkristal dalam air panas, sedangkan 

bentuk monohidrat didapatkan dari kristalisasi asam sitrat dalam air dingin. 

Bentuk monohidrat tersebut dapat diubah menjadi bentuk anhydrous dengan 

pemanasan di atas 74 °C (Anonymous, 2010
f
). 

Anonymous (2010
e
) menjelaskan bahwa secara kimia, asam sitrat bersifat 

seperti asam karboksilat lainnya. Jika dipanaskan di atas 175 °C, asam sitrat 

terurai dengan melepaskan karbon dioksida dan air. Amiruddin et. al (1993) 

menambahkan bahwa asam sitrat adalah senyawa organik berbentuk serbuk 
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berwarna putih, berasa asam dan terdapat dalam buah-buahan seperti nanas yang 

digunakan untuk menetralkan basa dalam minuman segar dan dapat dibuat dengan 

fermentasi gula. Asam sitrat tidak hanya menurunkan pH tetapi juga mengikat 

unsur logam (Cu) pada sistem enzim. Dengan terikatnya ion Cu maka aktivitas 

enzim terhambat sehingga reaksi browning oleh enzim terhambat (Apandi, 1994). 

Asam Sitrat sebagai Pengawet 

Menurut Anonymous (2008), keasaman merupakan salah satu cara yang 

telah lama dianut untuk mengklasifikasikan bahan pangan berdasarkan risiko 

keamanan pangannya. Hal ini terkait dengan daya tumbuh mikroba pembusuk 

pada keasaman tertentu. Tolok ukur untuk menyatakan keasaman adalah nilai pH. 

Karena peranan asam (pH) terhadap daya hambat pertumbuhan mikroba 

pembusuk, maka makanan dibagi menurut tingkat keasamannya yaitu : 

1. Makanan berasam rendah (pH tinggi) yang mempunyai pH di atas 4,5 

2. Makanan asam yang mempunyai pH antara 4,0 – 4,5 

3. Makanan yang berasam tinggi (pH) rendah yang mempunyai pH di bawah 4,0. 

Mikroba yang berspora pada umumnya tidak dapat hidup dan berkembang 

biak pada pH di bawah 4,0 dan mikroba berspora yaitu Clostridium botulinum 

tidak dapat hidup di bawah pH 4,6. Untuk makanan jenis ini, proses 

pengalengannya harus dilakukan dengan ketat mengikuti prosedur baku yang telah 

ada.  

Keberadaan asam ke dalam bahan pangan dapat dibagi dalam 3 golongan 

yaitu: 



 Asam alami yang terdapat pada bahan pangan dan pada umumnya adalah 

asam organik misalnya asam tartarat dan asam dari buah-buahan misalnya 

asam sitrat. 

 Asam yang dihasilkan melalui proses fermentasi misalnya asam laktat dan 

asam asetat. 

 Asam-asam sintetik yang seringkali sengaja ditambahkan ke dalam bahan 

pangan, misalnya asam malat, asam fosfat dan asam adipat. 

Anonymous (2008) menjelaskan bahwa jumlah asam yang cukup akan 

menyebabkan denaturasi protein bakteri, oleh karena itu beberapa mikroba sensitif 

terhadap asam. Asam yang dihasilkan oleh salah satu mikroba selama fermentasi 

biasanya akan menghambat perkembangbiakan mikroba lainnya. Oleh karena itu 

fermentasi dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dengan cara melawan 

bakteri terutama bakteri proteolitik atau mikroba pembusuk lainnya. Selain itu 

asam yang dikombinasikan dengan panas akan menyebabkan panas tersebut lebih 

efektif terhadap mikroba. 

Asam sitrat dapat berfungsi sebagai pengawet karena pada pH rendah 

(kurang dari 4.6) mikroorganisme berbahaya seperti Clostridium botulinum akan 

sulit untuk tumbuh dan berkembang (Wong, 1989). Menurut Winarno (1997), 

asam sitrat juga dapat bertindak sebagai penegas rasa dan warna atau 

menyelubungi after taste yang tidak disukai. Hal ini menyebabkan asam sitrat 

banyak digunakan dalam industri minuman. 

Asam sitrat merupakan suatu asidulan yaitu senyawa kimia yang bersifat 

asam yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan untuk berbagai tujuan. 

Asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa dan warna atau menyelubungi rasa 



yang tidak disukai. Sifat asam dari senyawa ini dapat mencegah pertumbuhan 

mikroba dan bertindak sebagai pengawet. Senyawa ini bersifat sinergis terhadap 

antioksidan, mencegah ketengikan dan browning (Winarno, 1997). 

Senyawa asam dalam bahan makanan dapat dihasilkan dengan 

menambahkan langsung asam ke dalam makanan, misalnya asam sitrat dan asam 

malat. Jumlah asam yang cukup banyak akan menyebabkan denaturasi protein 

bakteri, sehingga asam dapat dijadikan bahan pengawet selain sebagai penambah 

cita rasa, aroma, dan warna (Winarno, et al., 1980). Menurut Hanafiah (1978) 

asam berdisosiasi di dalam sel mikroorganisme yang mengganggu pH sitoplasma 

dan akan menyebabkan denaturasi protein mikroba sehingga metabolisme dalam 

selnya akan terhambat bahkan merusak inti selnya. Pemberian asam 

menonaktifkan enzim dehidrogenasi yang diperlukan mikroba dalam metabolisme 

karbohidrat, asam lemak, dan lain-lain (Hanafiah, 1978) 

Asam Sitrat sebagai Pengikat Logam 

Asam sitrat bersifat “Chelating Agent” yaitu dapat mengikat atau 

mencengkram logam-logam bivalen seperti Mn, Mg dan Fe yang sangat 

dibutuhkan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologis, karena itu reaksi-

reaksi biologis dapat dihambat dengan penambahan asam sitrat (Winarno dan 

Aman, 1974). 

Keasaman asam sitrat didapatkan dari tiga gugus karboksil COOH yang 

dapat melepas proton dalam larutan. Jika hal ini terjadi, ion yang dihasilkan 

adalah ion sitrat. Sitrat sangat baik digunakan dalam larutan penyangga untuk 

mengendalikan pH larutan. Ion sitrat dapat bereaksi dengan banyak ion logam 

membentuk garam sitrat. Selain itu, sitrat dapat mengikat ion-ion logam dengan   
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pengkelatan, sehingga digunakan sebagai  pengawet dan penghilang kesadahan air 

(Anonymous, 2010
f
). 

Menurut Wong (1989), asam sitrat juga berfungsi untuk 

mengisolasi/memisahkan ion-ion logam yang dapat menyebabkan terjadinya 

reaksi oksidasi, reaksi pencoklatan, dan pembentukan sruktur-struktur kompleks. 

Selain itu asam sitrat juga dapat menginaktifkan enzim yang tidak disukai seperti 

polyphenol oxidase yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan 

enzimatis. 

Asam Sitrat sebagai Cita Rasa 

Asam sitrat adalah asam hidroksi trikarboksilat (C6H8O7), yang diperoleh 

dari ekstraksi buah-buahan, terutama jeruk. Asam sitrat biasanya ditambahkan 

pada sirup minuman, jam dan  jelly untuk menembah cita rasa dan sebagai bahan 

pengawet (Frazeir dan Westhoff, 1979). 

Penambahan asam sitrat diperlukan untuk memperkuat cita rasa produk. 

Menurut Astawan dan Yuni (2001), asam sitrat ditambahkan untuk menimbulkan 

rasa tarty (menggigit). Selain itu juga terdapat fungsi pengawetan berdasarkan 

prinsip pengasaman walaupun hal ini tidak dominan. Sedangkan menurut 

Winarno (1997), selain sebagai penguat cita rasa, asam sitrat juga berfungsi 

sebagai pengatur pH sehingga mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh 

mikroorganisme. 

2.3.3  Air  

 Air adalah komponen utama dalam minuman. Air yang dikonsumsi 

umumnya mengandung cemaran dan beberapa senyawa kimia. Hal ini 
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menyebabkan penurunan tingkat kualitas dan membentuk rasa serta bau yang 

tidak dikehendaki pada produk akhir (Thormer dan Manning, 1976). Air dapat 

digunakan untuk keperluan industri pangan dan memberi hasil yang positif bila 

diketahui kualitasnya (Kumalaningsih, 1990). 

 Menurut Susanto (1993), secara umum persyaratan air untuk industri 

pangan adalah tidak berasa, tidak berwarna, tidak, berbau, mempunyai pH di 

kisaran netral serta memenuhi persyaratan bakteriologis, yaitu tidak mengganggu 

kesehatan dan tidak menyebabkan kebusukan bahan pangan yang diolah. Air 

berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan berbagai senyawa yang ada 

dalam bahan makanan. Untuk beberapa bahan berfungsi sebagai pelarut (Winarno, 

1997). 

2.4   Antioksidan 

Antioksidan pangan merupakan suatu substansi yang berfungsi sebagai 

penghambat radikal  bebas dengan cara menghambat pembentukan radikal bebas 

yang berpotensi untuk autooksidasi (Giese, 1996). 

Antioksidan dapat berfungsi dengan 2 cara : 

1. Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas lemak untuk 

membentuk kembali molekul lemak. Dengan demikian jika antioksidan 

diberikan maka akan memperlambat proses autooksidasi.  

2. Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas untuk membentuk 

hidroperoksida dan sebuah radikal bebas antioksidan. Radikal bebas 

antioksidan ini lebih stabil daripada radikal bebas lemak karena struktur 

resonansi elektron dalam cincin aromatik antioksidan. Dengan demikian akan 

menghentikan reaksi oksidasi berantai.  



Oleh karena itu antioksidan dapat meningkatkan umur simpan produk. 

Konsekuensinya pembuatan antioksidan dalam pangan menjadi penting untuk 

industri. Harus diingat pula bahwa antioksidan harus ditambahkan pada level 

tertentu, tidak hanya aturan resmi, tetapi karena efek peroksida yang dapat terjadi 

(Kochkar dan Rossell, 1990). 

2.4.1 Sumber Antioksidan 

 Menurut Kumalaningsih (2006) berdasarkan sumbernya antioksidan dapat 

dibedakan menjadi 3, yaitu : 

1. Antioksidan yang dibuat oleh tubuh kita sendiri berupa enzim antara lain 

superdioksida dimutase, glutathione peroksidase, peroksidasi, dan katalase. 

2. Antioksidan alami yang dapat diperoleh dari tanaman atau hewan yaitu 

tokoferol, vitamin C, β-karoten, flavonoid, dan senyawa fenolik.  

3. Antioksidan sintetik yang dibuat dari bahan kimia yaitu Butylated 

Bydroxyanisole (BHA), Butylated Hydroxytoluene (BHT), Tertiary 

Butylhydroquinone (TBHQ), Propyl Gallate (PG), dan Nordihydroguaiaretic Acid 

(NDGA) yang ditambahkan pada makanan untuk mencegah kerusakan makanan. 

 Antioksidan pada kunyit termasuk golongan senyawa fenolik. Senyawa 

fenolik merupakan senyawa yang memiliki sifat antioksidan yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan. Senyawa fenolik dapat berupa flavonoid, turunan asam 

simarat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik. Senyawa fenolik bersifat 

polar dan larut dalam air. Tumbuh-tumbuhan yang termasuk dalam senyawa 

fenolik cenderung mempunyai aroma dan rasa yang menyegarkan, misalnya jahe, 

bawang putih, kunyit, teh, dan lain sebagainya (Kumalaningsih, 2006).  



 Menurut Pratt (1992) senyawa antioksidan tumbuhan pada umumnya 

adalah senyawa fenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam 

sinamat, kumarin, dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid 

yang memiliki aktifitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katesin, 

dan kalkon. Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, 

asam klorogenat, dan lain-lain. Senyawa antioksidan alami polifenolik ini adalah 

multifungsional dan dapat bereaksi sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas,  

pengkelat logam, dan peredam terbentuknya singlet oksigen. 

2.4.2 Beberapa Senyawa Antioksidan Pada Buah Kesemek 

Karotenoid 

 Pigmen karotenoid terdapat pada buah kesemek. Beberapa pigmen 

karotenoid memberi kenampakan merah, kuning, atau oranye. Keterkaitan antara 

klorofil dengan karotenoid pada kulit buah kesemek dan pada daging buah 

kesemek menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan ketuaan dan saat 

panen buah kesemek. Buah kesemek yang telah tua memiliki kulit bewarna 

kuning, kemerah-merahan atau oranye, tergantung pada kultivarnya (Pitodjo dan 

Puspita, 2007). Di Mascio, Kaiser, dan Sies (1989) menyebutkan bahwa Lycopene 

atau yang sering disebut sebagai α-carotene adalah suatu karotenoid pigmen 

merah terang, suatu fitokimia yang banyak ditemukan dalam buah tomat dan 

buah-buahan lain yang berwarna merah. Pada penelitian makanan dan 

phytonutrien yang terbaru, lycopene merupakan objek paling populer. Karotenoid 

ini telah dipelajari secara ekstensif dan ternyata merupakan sebuah antioksidan 

yang sangat kuat dan memiliki kemampuan anti-kanker. Nama lycopene diambil 

dari penggolongan buah tomat, yaitu Lycopersicon esculantum. 



Lycopene merupakan suatu antioksidan yangt sangat kuat. Kemampuannya 

mengendalikan singlet oxygen (oksigen dalam bentuk radikal bebas) 100 kali 

lebih efisien daripada vitamin E atau 12500 kali dari pada gluthation. Singlet 

oxygen merupakan pro-oksidan yang terbentuk akibat radiasi sinar ultra violet dan 

dapat menyebabkan penuaan dan kerusakan kulit. Selain sebagai anti skin aging, 

lycopene juga memiliki manfaat untuk mencegah penyakit cardiovascular, 

kencing manis, osteoporosis, infertility, dan kanker (kanker kolon, payudara, 

endometrial, paru-paru, pankreas, dan terutama kanker prostat). Ini semua 

diakibatkan banyaknya ikatan rangkap dalam molekulnya (Di Mascio, Kaiser, dan 

Sies,1989). Sebagai antioksidan, lycopene dapat melindungi DNA, di samping sel 

darah merah, sel tubuh, dan hati. 

Flavonoid 

 Pitodjo dan Puspita (2007) menyatakan bahwa flavonoid adalah pigmen 

yang antara lain berupa antosianin yaitu pigmen yang memberikan tampilan 

warna ungu, biru, atau merah. Antoxantin yaitu pigmen yang memberikan warna 

kuning atau putih.; serta tanin pigmen yang tidak bewarna atau bewarna coklat. 

Tanin (C14H20O9), terdapat pada buah kesemek. Tanin memiliki peranan sebagai 

penyebab timbulnya rasa sepat (astringen) pada buah kesemek. Tanin 

mengandung asam gallic, phlorglucin, serta komponen yang lain. Asam gallic 

bebas ditemukan pada buah kesemek yang belum masak, baik pada kesemek 

varietas sepat maupun yang tidak sepat. Sementara, beta D-glucogallin tidak 

menyebabkan buah berasa sepat. Oleh karena itu, keberadaan beta D-glucogallin 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi varietas yang astringen dan nonastringen 

(Nakabayashi, 1971). 



2.5   Pembuatan Sirup 

Secara garis besar, proses pembuatan sirup buah terdiri dari beberapa 

tahap, yaitu tahap persiapan bahan, pencampuran dan pemanasan, pengisian dan 

penutupan botol, pasteurisasi, dan pendinginan.  

2.5.1   Persiapan Bahan 

Bahan utama dalam pembuatan sirup buah adalah buah, gula pasir dan 

pasir, sedangkan bahan tambahan adalah asam sitrat. 

1. Pembuatan Sirup Gula 

Dalam pembuatan sirup buah, gula ditambahkan dalam bentuk sirup gula. 

Sirup gula terdiri dari dua komponen utama yaitu gula dan air. Menurut Bielig dan 

Werner (1986), sirup gula atau disebut juga sirup sederhana dapat dibuat dengan 2 

cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Cara dingin dilakukan dengan mencampur 

atau melarutkan gula dan air pada suhu ruang. Cara panas dilakukan dengan 

melarutkan gula dan air sambil dipanaskan. Pemanasan berfungsi untuk 

mempercepat proses pelarutan dan mengurangi jumlah mikroorganisme.  

Pembuatan sirup gula biasanya dilakukan dengan cara panas sambil 

dilakukan pengadukan untuk mempercepat proses pelarutan. Pemanasan 

dihentikan saat konsentrasi sirup gula mencapai 65
0 

Brix (Campbell, 1950). 

2. Pembuatan Saribuah 

Sirup buah dapat dibuat dari berbagai macam buah, tetapi biasanya buah 

yang digunakan adalah jenis buah yang mempunyai aroma yang kuat, rasa yang 

khas, dan warna yang menarik, contohnya mangga, nenas, sirsak, markisa, dan 

jeruk (Satuhu, 1994). Keadaan buah yang digunakan sangat menentukan dalam 

pembuatan sirup buah. Buah yang akan dijadikan sirup dipilih yang bermutu baik, 



belum membusuk dan sudah cukup tua (Haryoto, 1998). Buah yang telah matang 

akan memberikan warna, aroma, dan rasa yang mantap pada sirup. Saribuah 

diperoleh dari ekstraksi buah segar. Buah yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan saribuah harus melalui beberapa tahap perlakuan pendahuluan.  

Tahapan dalam pembuatan saribuah adalah sortasi, pencucian, 

pembuangan bagian yang tidak terpakai (cacat/busuk), pemotongan, blansing, 

ekstraksi saribuah, dan penyaringan (Haryoto, 1998). 

Sortasi merupakan perlakuan penting yang pertama kali dilakukan dalam 

proses pembuatan saribuah. Sortasi bertujuan untuk memisahkan antara buah yang 

baik dan buah yang jelek atau busuk (Bielig dan Werner, 1986). Sortasi dilakukan 

dengan memilih buah yang telah matang penuh dan masih dalam kondisi baik 

(tidak busuk), tidak masalah bila buah terlampau matang (Haryoto, 1998). 

Pencucian dilakukan dengan air bersih agar buah terbebas dari segala 

kotoran yang melekat, seperti tanah, debu, sisa pestisida, dan lain-lain (Haryoto, 

1998; Tressler dan Joslyn, 1961). Perlakuan selanjutnya adalah pembuangan 

bagian yang tidak terpakai. Perlakuan ini bertujuan untuk membuang bagian yang 

tidak dikehendaki, misalnya bagian-bagian yang cacat atau busuk (Haryoto, 

1998). Tahap ini merupakan operasi penting untuk menjaga kualitas saribuah yang 

diperoleh. Menurut Tressler dan Joslyn (1961), pencemaran dengan sedikit buah 

yang cacat/busuk dapat memberikan karakteristik flavor yang menyimpang pada 

keseluruhan saribuah. 

Pemotongan bertujuan untuk mengecilkan ukuran buah supaya proses 

blansing dapat merata dan memudahkan dalam proses penghancuran buah 



(Haryoto, 1998). Pemotongan biasanya dilakukan dengan menggunakan pisau 

stainless steel.  

Perlakuan selanjutnya adalah blansing. Menurut Harris dan Karmas 

(1989), blansing bertujuan untuk menginaktivasi enzim dalam bahan, sehingga 

perubahan-perubahan selama pengolahan dan penyimpanan akibat aktivitas enzim 

dapat dihindari. Blansing juga berfungsi untuk melunakkan jaringan buah 

sehingga proses penghancuran bahan dapat dilakukan dengan lebih mudah. 

Menurut Jelen (1985), blansing juga dilakukan untuk mencuci permukaan 

potongan, melepaskan gula di permukaan bahan, menghilangkan air dari jaringan 

bahan, dan mencegah penyusutan bahan. Menurut Jelen (1985), waktu dan suhu 

pemblansingan sangat dipengaruhioleh komposisi kimia dan karakteristik tekstur 

bahan. Hal ini menyebabkan waktu dan suhu blansing untuk setiap jenis buah 

berbeda-beda. Untuk buah-buahan dengan tekstur yang keras, blansing dilakukan 

dengan cara mengukus atau merebus buah dalam air mendidih selama 3-5 menit 

pada suhu 70
0 

C (Jagtiani et al., 1988). Untuk mengetahui kecukupan perlakuan 

blansing dapat dilakukan dengan tes yang menguji adanya enzim peroksidase 

dalam bahan. 

Setelah semua proses diatas selesai dilakukan, buah siap diekstrak untuk 

diambil saribuahnya. Menurut anonymous (2010
e
), proses ekstraksi saribuah dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu metode panas, metode dingin, dan 

menggunakan alat. Metode panas merupakan cara yang paling mudah, tapi 

biasanya digunakan untuk buah-buahan yang memiliki jaringan bahan yang lunak, 

seperti strawberry dan blackberry. Metode dingin antara lain dengan cara 

fermentasi dan penggunaan enzim pektolitik. Metode yang lain adalah 



menggunakan alat, salah satunya menggunakan juice extractor. Dengan juice 

extractor akan langsung diperoleh saribuah dengan ampas yang terpisah. 

3. Fermentasi 

Fermentasi merupakan sebuah proses metabolis yang dilakukan oleh 

mikroorganisme untuk memperoleh energi dengan mengubah gula saat 

fermentasi, kebanyakan gula diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Fermentasi 

pada bahan pangan berjalan karena adanya mikroba melakukan kegiatan 

(metabolisme) yang menghasilkan suatu zat atau produk akhir yang dapat 

memberikan perubahan-perubahan pada bahan pangan itu, baik perubahan fisik 

maupun kimia (Sahlin, 1990). 

Beberapa tujuan fermentasi makanan menurut Steinkraus (1995) dalam 

Haard et al., (1999) yaitu (1) meningkatkan kualitas bahan pangan dengan 

pembentukan flavor, aroma dan perubahan tekstur, (2) pengawetan pangan akibat 

terbentuknya asam laktat, alkohol, asam asetat dan fermentasi alkalin, (3) 

peningkatan nilai biologi dengan pembentukan protein, asam amino esensial, 

asam lemak esensial dan vitamin, (4) detoksifikasi selama proses fermentasi dan 

(5) penurunan waktu pemasakan buah dan kebutuhan bahan bakar. 

Menurut Daulay dan Rahman (1992), pada proses fermentasi minuman 

beralkohol, gula diubah menjadi alkohol, asam-asam organik, gliserol dan gas 

CO2. Esterifikasi antara asam dan alkohol menghasilkan ester yang membentuk 

citarasa yang khas. Selama fermentasi terjadi penguraian gula menjadi alkohol 

dan hasil sampingnya berupa asam asetat, asam laktat dan aldehida. Lemak juga 

akan terurai menjadi asam lemak yang selanjutnya membentuk ester asam lemak 

yang merupakan komponen citarasa penting. Sel khamir juga harus mampu 



mendegradasi pektin menjadi asam galakturonat, jika tidak maka selama 

fermentasi, tekstur dalam sari buah tidak berubah. Proses fermentasi sangat 

bergantung pada kecepatan reaksi dan konstanta reaksi. Kecepatan reaksi pada 

bioproses dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan seperti pH, suhu, 

tekanan, kosentrasi inokulum dan aktivitas air (Suharto, 1995). 

 

 

2.5.2   Pencampuran dan Pemanasan 

Pencampuran dilakukan dengan cara memasukkan saribuah ke dalam sirup 

gula panas. Pengadukan pada saat pencampuran perlu dilakukan untuk 

memperoleh sirup yang homogen. Setelah tercampur, sirup mengalami perlakuan 

pemanasan dengan suhu 65
0
 C yang berfungsi untuk menguapkan sebagian air 

hingga diperoleh kekentalan dan total padatan terlarut sesuai dengan standar.  

Pemanasan dilakukan hingga total padatan terlarut mencapai 65
0
 Brix 

(Satuhu, 1994), kemudian baru ditambahkan asam sitrat atau bahan tambahan 

makanan yang lain. Proses pemanasan memerlukan kontrol yang baik. Pemanasan 

dilakukan pada suhu rendah dan waktu yang singkat, karena pemanasan dengan 

suhu yang terlalu tinggi dan waktu yang terlalu lama akan menyebabkan 

terjadinya pencoklatan, penyimpangan aroma dan flavor, dan kekentalan sirup 

yang berlebihan. 

2.5.3   Pengisian dan Penutupan Botol 

Setelah proses pemasakan dilakukan pengisian ke dalam wadah atau botol. 

Botol dan tutup yang akan digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu, caranya 

dengan merebus dalam air mendidih selama 30 menit. Sterilisasi sebaiknya 



dilakukan sesaat sebelum proses pengisian, dengan demikian botol tidak tercemar 

kembali oleh udara dari luar. 

Proses pengisian sirup ke dalam botol harus dilakukan pada waktu sirup 

masih panas (hot filling), dengan tujuan agar sisa-sisa mikroorganisme yang 

masih tersisa dalam botol dapat dihambat pertumbuhannya (Tressler dan Joslyn, 

1961). Hal yang harus diperhatikan pada saat pengisian ke dalam botol adalah 

pemberian headspace. Pemberian ruang antara atau headspace saat pengisian 

sangat tergantung dari bentuk tutup botol yang digunakan. Botol dengan tutup 

gabus perlu headspace sekitar 3,5 cm, sedangkan botol dengan tutup ulir perlu 

headspace sekitar 2,5 cm (anonymous, 2010
e
). 

2.5.4   Pasteurisasi 

Setelah dilakukan pengisian, maka botol harus cepat ditutup, kemudian 

dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan pada suhu 77
0
 C selama 30 menit 

atau pada suhu 88
0
 C selama 20 menit (anonymous, 2010

e
). Pada saat pasteurisasi 

tutup botol agak sedikit dilonggarkan agar proses deaerasi berjalan sempurna. 

Proses deaerasi bertujuan untuk menghilangkan udara dari dalam bahan dan 

mencegah adanya gelembung-gelembung udara pada sirup yang telah dibotolkan 

(Tressler dan Joslyn, 1961). 

2.5.5   Pendinginan 

Setelah pasteurisasi selesai dilakukan, perlu dilakukan penirisan dan 

pendinginan untuk menghilangkan sisa-sisa air yang menempel pada botol. 

Pendinginan dilakukan dengan cara dibiarkan selama beberapa saat di suhu ruang 

sebelum dilakukan penyimpanan. 

 

 



III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2010 sampai dengan November 

2010 di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah kesemek jenis 

Junggo yang diperoleh dari pasar Batu Malang. Bahan lain yang digunakan adalah 

asam sitrat, ragi roti merk “Fermipan”, gula lokal merk “Gulaku” yang diperoleh 

dari toko “Avia” Malang, dan air PDAM. 

 Bahan kimia yang digunakan untuk analisa antara lain glukosa anhidrat, 

reagen Nelson, reagen Arsenomolibdat, Cu2O, NaOH, asam oksalat, indikator pp, 

kertas saring halus, kertas saring kasar, dari Toko Bahan Kimia “Panadia”, larutan 

1,1-diphenyl-2-picryllhydrazil (DPPH) 0,2 µM, larutan etanol 99% yang diperoleh 

dari UGM Yogyakarta,  akuades dari Laboratorium Jurusan Kimia Universitas 

Brawijaya, buffer pH 4 dan buffer pH 7 yang diperoleh dari Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

3.2.2 Alat 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan sirup kesemek antara lain panci, 

kompor gas (Quantum), blender (Miyako), baskom, kain saring, saringan, 



timbangan analitik (Mettler Toledo AL204), timbangan buah (Lion Star), 

pengaduk, dan sendok. 

 Alat yang digunakan untuk analisa antara lain timbangan analitik (Mettler 

Toledo AL204) , oven (Memmer), desikator, kertas saring kasar, pH meter (Ezido 

PL-600), colour reader (Minolta CR-10), vortex, sentrifuge, tabung reaksi, 

erlenmeyer 250 ml, bola hisap, oven kering (Ecocell/55), viscometer (Rion VT-

04), spektrofotometer. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor. Faktor I adalah konsentrasi 

gula yang terdiri dari 3 level. Faktor II adalah konsentrasi asam sitrat yang terdiri 

dari 3 level sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan. 

 Faktor I : konsentrasi gula yang terdiri dari tiga level yaitu : 

  G1 = 120 % (b/v) 

  G2 = 125 % (b/v) 

  G3 =130 % (b/v) 

 Faktor II : konsentrasi asam sitrat yang terdiri dari tiga level yaitu : 

  S1 = 1 % (b/v) 

  S2 = 1,5 % (b/v) 

  S3 = 2 % (b/v) 

Dari kedua faktor tersebut maka diperoleh kombinasi sebagai berikut: 

G1S1 = Gula dengan konsentrasi 120%, Asam Sitrat 1 % 

G1S2 = Gula dengan konsentrasi 120%, Asam Sitrat 1,5  % 

G1S3 = Gula dengan konsentrasi 120%, Asam Sitrat 2 % 



G2S1 = Gula dengan konsentrasi 125%, Asam Sitrat 1 % 

G2S2 = Gula dengan konsentrasi 125%, Asam Sitrat 1,5 % 

G2S3 = Gula dengan konsentrasi 125%, Asam Sitrat 2 % 

G3S1 = Gula dengan konsentrasi 130%, Asam Sitrat 1 % 

G3S2 = Gula dengan konsentrasi 130%, Asam Sitrat 1,5 % 

G3S3 = Gula dengan konsentrasi 130%, Asam Sitrat 2 % 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan 

penelitian utama. 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk menetukan konsentrasi gula 

dan asam sitrat yang tepat pada pembuatan sirup kesemek. Hasil penelitian 

pendahuluan menunjukkan bahwa penggunaan gula pasir (sukrosa) kurang dari 

120% menghasilkan sirup yang memiliki viskositas encer dan memiliki daya 

simpan yang tidak terlalu lama (kurang dari 1 bulan). 

 Berdasarkan dari penelitian pendahuluan tersebut maka direncanakan 

untuk menaikkan viskositas dengan cara penambahan konsentrasi larutan gula 

pasir tersebut > 120%. Sedangkan penggunaan konsentrasi larutan gula diatas 

130% memiliki tingkat kemanisan yang terlalu tinggi dengan viskositas sedang. 

Cara pelaksanaanya yaitu konsentrasi gula 120% diartikan sebagai gula pasir 

sebanyak 1200 gram ditambah air sebanyak 1000 cc dan dipanaskan pada suhu 

110
0
 C selama 75 menit. 

 Sedangkan pada penentuan pemakaian konsentrasi asam sitrat didapatkan 

bahwa konsentrasi < 1% menghasilkan perpaduan rasa asam manis yang kurang 



pas (terlalu manis tetapi kurang asam). Setelah dilakukan penambahan asam sitrat 

pada konsentrasi 1 % sudah menghasilkan rasa yang cukup pas (memiliki tingkat 

kemanisan dan keasaman yang cukup), sedangkan jika memakai konsentrasi lebih 

dari 2% dihasilkan sirup yang terlalu asam sehingga perlu dilakukan penelilitian 

mengenai konsentrasi gula dan asam sitrat. Cara pelaksanaanya yaitu pada 

konsentrasi 1 % artinya 10 gram asam sitrat ditambah 1000 cc air. 

3.4.2 Penelitian Utama 

 Pada penelitian utama, proses pembuatan sirup kesemek terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Pernyortiran 

Penyortiran buah kesemek yang bertujuan untuk mendapatkan buah yang 

segar dan buah yang tidak terlalu busuk. Karena buah yang mulai busuk 

atau teksturnya yang sudah empuk masih bisa digunakan dalam 

pembuatan sirup kesemek. 

2. Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan sebagian kotoran serta bahan-

bahan asing lain yang tidak diinginkan. 

3. Pemotongan 

Buah yang telah dicuci dicungkil dan dibuang bagian tangkai buahnya, 

kemudian dipotong  menjadi 4 bagian. 

4. Blanching 

Setelah itu dilakukan proses perebusan selama 10 menit pada suhu 80
0
C. 

Tujuan utama dari proses blanching ini adalah untuk melunakkan tekstur, 

mengurangi jumlah mikroba awal. 



5. Pemblenderan 

Setelah direbus (blanching) dilakukan pemblenderan dengan penambahan 

air dengan perbandingan air dan buah (1:2) sampai menjadi bubur buah. 

Tujuan dari pemblenderan agar buah cepat hancur untuk memudahkan 

proses selanjutnya. 

6. Fermentasi 

Bubur didinginkan 30 menit. Setelah itu ragi roti disebarkan di atas bubur 

kesemek secara merata sebanyak 10 gram dari 1 kilogram bubur kesemek 

dan difermentasi selama 12 jam sampai terbentuk alkohol. Peragian 

bertujuan untuk  memperkaya kandungan nutrisi yang terdapat dalam sari 

buah kesemek karena pada dasarnya mikroba bersifat memecah senyawa 

kompleks  menjadi senyawa sederhana, selain itu juga memberi flavor 

yang lebih baik, memberikan penampakan dan  cita rasa yang khas, 

menurunkan komponen zat antinutrisi, dan mempercepat waktu 

pemasakan atau cooking time. 

7. Pemerasan dan penyaringan 

Bubur buah hasil fermentasi diperas dan kemudian disaring untuk diambil 

sarinya. Ampas hasil pemerasan dan penyaringan dibuang. 

8. Penakaran 

Sari buah kesemek hasil fermentasi ditakar sebanyak 1 liter. Tujuan 

penakaran untuk mendapatkan ukuran volume sari buah yang tepat. 

9. Pemanasan 

Sari buah kesemek dipanaskan pada suhu 110
0
C selama 75 menit dengan 

penambahan gula pasir (konsentrasi 120 %, 125 % dan 130% (b/v)) 



setelah itu ditambahkan asam sitrat (konsentrasi 1 %, 1,5 % dan 2 % 

(b/v)). Penambahan gula bertujuan sebagai pengawet dengan sifat 

antimikrobianya juga sebagai penguat rasa sedangkan asam sitrat 

bertujuan selain juga untuk mencegah pertumbuhan mikroba juga untuk 

memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa sehingga sirup tidak 

mengalami rekristalisasi. Pemanasan dilakukan unuk mempercepat proses 

pelarutan dan mengurangi jumlah mikroba. Dalam pemanasan tersebut 

dilakukan pengadukan agar tidak terjadi reaksi karamelisai dan terbentuk 

lapisan karamel di dalam panci yang disebabkan sukrosa. 

10. Penyaringan 

Penyaringan dilakukan untuk memisahkan dan membuang kotoran atau 

endapan yang didapat dari proses pemanasan. 

11. Pendinginan dan pembotolan 

Setelah itu didinginkan selama + 3 jam dan dimasukkan dalam botol. 

Pembotolan dilakukan dengan sistem penyemprotan alkohol 90% dengan 

menggunakan botol plastik. Tujuan dari pembotolan adalah untuk proses 

pengawetan dan menghindari kontaminasi mikroba. Kemasan yang 

digunakan adalah botol plastik dengan volume 400 ml. 

Diagram alir proses pembuatan sirup kesemek dapat dilihat pada Gambar 4. 

3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

Pengamatan yang dilakukan meliputi analisa fisik, kimia, dan 

organoleptik. Analisa fisik dan kimia yang dilakukan terhadap sirup kesemek 

meliputi: Aktivitas antioksidan (Souri dkk, 2008), kadar vitamin C, total asam, 



nilai pH (Sudarmadji dkk, 1997), kadar gula reduksi (Sudarmadji dkk, 1997), dan 

viskositas. 

 Untuk uji organoleptik rasa (perpaduan asam dan manis) menggunakan 20 

orang panelis dengan metode uji kesukaan (Lawless, 1998). Data yang diperoleh 

dianalisa dengan ANOVA (Analysis of Variance) dengan selang kepercayaan 5%. 

Dari hasil uji jika menunjukkan beda nyata dilakukan uji lanjut dengan BNT 

(Beda Nyata Terkecil). Dan jika terjadi interaksi antara keduanya diteruskan 

dengan uji DMRT (Duncant Multiple Range Test). Pemilihan perlakuan terbaik 

menggunakan metode de Garmo (1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buah Kesemek 

Sari kesemek 

Ampas 

Bubur Kesemek Ragi Roti 1 % (b/b) 

Endapan/Kotora
n 

Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanching 80
0
C, 10 menit 

 

     

 

 

   

 

 

Fermentasi selama 12 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penakaran 

(1 liter sari kesemek) 

 

 

 

 

Penyaringan 

 

Pendinginan suhu ruang + 3 jam 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Sirup Kesemek 

(Modifikasi Metode Khoiriyah, 2008) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

4.1.1 Analisa Kimia dan Fisik Bahan Baku Kesemek 

 Bahan baku utama dari pembuatan sirup kesemek adalah buah kesemek 

Junggo-Batu Malang. Baswarsiati, Suhardi, dan Rahmawati (2006) menyatakan 

bahwa salah satu produk hortikultura spesifik lokasi yang tumbuh di dataran 

tinggi Batu adalah kesemek atau persimmon (Diospyros kaki L.). Kesemek Junggo 

memiliki beberapa keunggulan, terutama penampilan buahnya yang sangat 

menarik, berwarna oranye bila telah masak optimal. bobot buah kesemek Junggo 

170-210 g/buah atau 5-6 buah/kg, Kandungan gula buah 22,7- 33,2%, kandungan 

asam 0,07-0,09%, kandungan vitamin C /100 g 6,31-6,86%, dan kandungan tanin 

3,85-3,93 mg/100 g. Buah kesemek Junggo tidak berserat dan tidak terdapat biji 

di dalam buah (Baswarsiati, Suhardi, dan Rahmawati, 2006). Analisa kimia dan 

fisik yang dilakukan pada sari kesemek meliputi aktivitas antioksidan, kadar 

vitamin C, kadar gula reduksi, total asam dan nilai pH. Sebelum dianalisa, 

kesemek diproses terlebih dahulu sampai menjadi sari kesemek. Proses 

pembuatan sari kesemek dilakukan penambahan air dengan perbandingan 

kesemek dengan air adalah 1:2. 

  Tabel 4. Data Hasil Analisa Bahan Baku Kesemek 

Parameter Hasil Analisa Literatur
 
 

Aktivitas antioksidan 

Kadar vitamin C 

Kadar gula reduksi 

Total asam 

Nilai pH 

20,02 % 

6,6  mg/100gram 

8,77 % 

0,9 % 

4,3 

51,7 %
b
 

6,31-6,86 mg/100gram (Junggo)
a
 

- 

- 

5,7
c
 

  Keterangan: 
a
 Sumber = Baswarsiati, Suhardi, dan Rahmawati (2006) 

           
b
 Sumber = Ercisli et.,al (2008) 

           
c
 Sumber = Khan et., al (2007) 



 Tabel 4 menunjukkan hasil analisa aktivitas antioksidan pada sari kesemek 

didaptkan sebesar 20,02 %. Sedangkan menurut Ercisli et.,al (2008) aktifitas 

antioksidan sebesar 51,7%. Perbedaan ini diduga karena perbedaan varietas buah 

kesemek dan cara analisa. Dimana pada penelitian ini jenis kesemek yang diteliti 

merupakan jenis kesemek Junggo-Batu Malang sementara pada literatur jenis 

kesemek yang digunakan adalah genotipe tertentu dari Turki dan metode analisa 

yang dipakai juga berbeda, pada penelitian ini dilakukan dengan metode DPPH 

dan pada literatur menggunakan β-carotene bleaching method.  

 Perbedaan juga terjadi pada nilai pH. Dimana pada penelitian ini 

dihasilkan nilai pH 4,3 sementara pada literatur Khan et., al (2007) menyebutkan 

nilai pH sebesar 5,7. Diduga hal ini juga disebabkan  oleh perbedaan varietas dan 

jenis metode yang digunakan. Sementara untuk jenis kesemek yang sama dengan 

literatur didapatkan nilai vitamin C yang sama yakni sebesar 6,6 mg/100gram 

(hasil analisa) dan 6,31-6,86 mg/100gram. 

4.2 Analisa Kimia dan Fisik Sirup Kesemek 

4.2.1 Aktivitas Antioksidan 

 Hasil rerata analisa aktivitas antioksidan sirup kesemek dengan perlakuan 

konsentrasi gula dan asam sitrat dengan tingkatan yang berbeda (Lampiran 3) 

bekisar antara 56,78% – 66,92%.  Jika dibandingkan dengan nilai aktivitas 

antioksidan bahan baku (Tabel 4) yaitu sebesar 20,02%; maka rerata aktivitas 

antioksidan sirup kesemek mengalami peningkatan. Faktor utama yang 

menyebabkan kenaikan ini adalah konsentrasi asam sitrat yang memiliki sifat 

sinergis dengan antioksidan. Dijelaskan dalam Anonymous (2009) bahwa asam 

sitrat adalah komponen penting dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selama 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2001/anderson/cac.htm&prev=/search%3Fq%3Dincreased%2Bantioxidant%2Bby%2Bcitric%2Bacid%26hl%3Did%26sa%3DX%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiqdxEaOVAdZNAhd62dQ1fZ6QwFiQ


ini urutan reaksi satu unit asetat diubah menjadi dua setara karbon dioksida yang 

memunculkan suatu molekul adenosin trifosfat (ATP), sumber energi utama 

dalam sel.  Asam sitrat digunakan dalam makanan sebagai antioksidan serta 

meningkatkan efek dari antioksidan lainnya, dan juga sebagai pengatur keasaman. 

Grafik aktifitas antioksidan sirup kesemek dengan perlakuan konsentrasi gula dan 

asam sitrat dengan tingkat yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik Rerata Aktivitas Antioksidan Sirup Kesemek 

 

 Gambar 5 menunjukkan semakin tinggi konsentrasi asam sitrat maka 

aktivitas antioksidan sirup kesemek akan semakin meningkat. Sementara 

konsentrasi gula dalam grafik tersebut memberikan pengaruh yang kurang stabil 

dimana pada rerata konsentrasi gula 120% dan 125% terjadi kecenderungan 

peningkatan aktivitas antioksidan seiring dengan meningkatnya konsentrasi dari 

120% ke 125%. Sementara, pada konsentrasi gula 130% dengan asam sitrat 1 % 

(G3S1) memiliki nilai aktivitas antioksidan terendah. 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi 

asam sitrat memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) sedangkan tingkat 

konsentrasti gula dan interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap aktivitas antioksidan sirup kesemek. Hasil uji BNT pada perlakuan 

tingkat konsentrasi asam sitrat dapat dilihat pada Tabel 5. 



Tabel 5. Rerata Aktivitas Antioksidan Kesemek Berdasarkan           

    Tingkat Konsentrasi Asam Sitrat 

Konsentrasi 

Asam Sitrat 

Aktivitas 

Antioksidan (%) 

BNT 0,05 

1 % 

1,5 % 

2 % 

57,59a 

62,00b 

63,92b 

 

4,05 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

        berbeda nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa rerata aktivitas antioksidan pada sirup 

kesemek cenderung meningkat dengan semakin bertambahnya konsentrasi asam 

sitrat. Hal ini diduga karena asam sitrat sebagai zat pengkelat mempunyai sedikit 

efek antioksidan. Menurut Ketaren (1986), asam sitrat memberi efek sinergi 

terhadap antioksidan yang lain dan sering dipakai sebagai antioksidan dalam 

pangan. Asam sitrat merupakan suatu asidulan yaitu senyawa kimia yang bersifat 

asam yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan untuk berbagai tujuan. 

Senyawa ini bersifat sinergis terhadap antioksidan, mencegah ketengikan dan 

browning (Winarno, 1997). 

 Mekanisme kerja antioksidan dibagi dalam beberapa jenis diantaranya 

antioksidan primer, yaitu senyawa yang mengakhiri rantai radikal bebas dalam 

jenis reaksi oksidasi. Beberapa senyawa antioksidan jika dicampur dapat 

mempengaruhi kinerjanya dengan efek sinergi. Sinergi yaitu senyawa yang 

mempunyai sedikit sifat antioksidan tetapi dapat memperbesar efek dari 

antioksidan primer (Ketaren, 1986). 

4.2.2 Kadar Vitamin C (Asam Askorbat) 

 Hasil rerata analisa vitamin C sirup kesemek dengan perlakuan konsentrasi 

gula dan asam sitrat dengan tingkatan yang berbeda (Lampiran 4) bekisar antara 

3,81 – 6,44 (mg/100gram). Jika dibandingkan dengan nilai kadar vitamin C bahan 



baku (Tabel 4) yaitu sebesar 6,6 mg/100g maka rerata vitamin C sirup kesemek 

mengalami penurunan. Faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah 

pengaruh konsentrasi gula dan asam sitrat sebagai bahan tambahan dan juga 

kemungkinan terjadinya degradasi vitamin C selama pengolahan. 

 Selain itu, pemanasan selama pengolahan dapat menyebabkan terjadinya 

degradasi vitamin C. Hal ini disebabkan panas dapat mempercepat terjadinya 

oksidasi vitamin C. Menurut Winarno (1997), vitamin C mudah teroksidasi dan 

proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator serta oleh 

katalis tembaga dan besi. Pada proses pengolahan pangan, kehilangan vitamin C 

akibat reaksi enzimatis jumlahnya sangat sedikit, sedangkan reaksi non enzimatis 

menjadi penyebab utama hilangnya vitamin C (Wong, 1989). Grafik kadar 

vitamin C sirup kesemek dengan perlakuan konsentrasi gula dan asam sitrat 

dengan tingkat yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik Rerata Kadar Vitamin C Sirup Kesemek 

 Gambar 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gula dan asam 

sitrat maka kadar vitamin C sirup kesemek semakin menurun.  

 Hasil analisa ragam (lampiran 4) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi 

gula dan asam sitrat memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) sedangkan 



interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar 

vitamin C sirup kesemek. Hasil uji BNT pada perlakuan tingkat konsentrasi gula 

dan asam sitrat dapat dilihat pada Tabel 6 dan 7. 

       Tabel 6. Rerata Kadar Vitamin C Kesemek Berdasarkan Tingkat   

          Konsentrasi Gula 

Konsentrasi Gula 
Kadar Vitamin C 

(mg/100ml) 

BNT 0,05 

120% 

125% 

130% 

5,53b 

4,29a 

4,07a 

 

0,48 

 

         Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak  

   berbeda nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa rerata kadar vitamin C pada sirup kesemek 

cenderung menurun dengan semakin tinggi konsentrasi gula. Hal ini disebabkan 

karena faktor suhu pemanasan, dimana vitamin C mudah teroksidasi oleh panas. 

Dengan semakin bertambahnya konsentrasi gula maka waktu pemasakan untuk 

melarutkan gula juga berlangsung lama menyebabkan kadar vitamin C sedikit 

demi sedikit teroksidasi karena panas sehingga berkurang kadar vitamin C dalam 

sirup kesemek.  Menurut Wong (1989). vitamin C mudah teroksidasi dan proses 

tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator serta oleh katalis 

tembaga dan besi. Pada proses pengolahan pangan, kehilangan vitamin C akibat 

reaksi enzimatis jumlahnya sangat sedikit, sedangkan reaksi non enzimatis 

menjadi penyebab utama hilangnya vitamin C. 

 Anonymous (2010
h
) menyatakan bahwa vitamin C yang tersedia dalam 

matriks buah beserta dengan berbagai substansi bermanfaat lainnya kemungkinan 

berinteraksi satu sama lain. Peneliti gizi lainnya menduga bahwa kemungkinan 

gula dalam jus berinteraksi dengan vitamin C untuk menghasilkan efek 

antioksidan. Seperti contoh efek dari senyawa fitokimia (sianidin-3-glikosida, 



flavanon dan karotenoid) yang ada dalam jeruk perlu diteliti lebih lanjut untuk 

memperjelas dugaan ini. 

            Tabel 7. Rerata Kadar Vitamin C Kesemek Berdasarkan Tingkat  

    Konsentrasi Asam Sitrat 

Konsentrasi 

Asam Sitrat 

Kadar Vitamin C 

(mg/100ml) 

BNT 0,05 

1 % 

1,5 % 

2 % 

4,06a 

4,58b 

5,25c 

 

0,48 

 Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak  

         berbeda nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa rerata kadar vitamin C pada sirup kesemek 

cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi asam sitrat. Asam 

sitrat memiliki sifat sinergis menghasilkan efek antioksidan. Menurut Anonymous 

(2010
i
), asam askorbat adalah salah satu senyawa kimia yang disebut vitamin C, 

berbentuk bubuk kristal kuning keputihan yang larut dalam air dan memiliki sifat-

sifat antioksidan. Pada proses pengolahan pangan, kehilangan vitamin C akibat 

reaksi enzimatis jumlahnya sangat sedikit, sedangkan reaksi non enzimatis 

menjadi penyebab utama hilangnya vitamin C (Wong, 1989).  

 Vitamin C merupakan suatu senyawa reduktor dan juga dapat bertindak 

sebagai precursor untuk pembentukan warna coklat non-enzimatik. Asam-asam 

askorbat berada dalam dalam keseimbangan dengan asam dehidraskorbat. Dalam 

suasana asam, cincin lakton asam dehidroaskorbat terurai secara irreversible 

dengan membentuk suatu senyawa diketogulonat dan kemudian berlangsung 

reaksi Maillard dan proses pencoklatan (Winarno, 1997). 

4.2.3 Kadar Gula Reduksi 

 Hasil rerata analisa gula reduksi sirup kesemek dengan perlakuan 

konsentrasi gula dan asam sitrat dengan tingkatan yang berbeda (Lampiran 5) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan


bekisar antara 52,19%  –  68,99%. Jika dibandingkan dengan nilai kadar gula 

reduksi bahan baku (Tabel 4) yaitu sebesar 8,77 % maka rerata gula reduksi sirup 

kesemek mengalami kenaikan. Faktor utama yang menyebabkan perbedaan ini 

adalah penambahan gula pada sirup kesemek dengan beberapa macam konsentrasi 

sementara pada bahan baku tidak dilakukan penambahan konsentrasi gula 

sehingga nilai gula reduksinya juga rendah. Grafik kadar gula reduksi sirup 

kesemek dengan perlakuan konsentrasi gula dan asam sitrat dengan tingkat yang 

berbeda dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik Rerata Kadar Gula Reduksi Sirup Kesemek 

 Gambar 7 menunjukkan bahwa kadar gula reduksi semakin tinggi dengan 

meningkatnya konsentrasi gula. 

 Hasil analisa ragam (lampiran 5) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi 

gula memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) sedangkan konsentrasi asam 

sitrat dan interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap kadar gula reduksi sirup kesemek. Hasil uji BNT pada perlakuan tingkat 

konsentrasi gula dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

 



     Tabel 8. Rerata Kadar Gula Reduksi Kesemek Berdasarkan Tingkat  

         Konsentrasi Gula 

Konsentrasi Gula 
Kadar Gula Reduksi 

(%) 

BNT 0,05 

120% 

125% 

130% 

58,19a 

60,77a 

63,49b 

 

5,18 

      Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

              berbeda nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 Tabel 8 menunjukkan bahwa rerata kadar gula reduksi pada sirup kesemek 

cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi gula. Hal ini 

disebabkan karena pada konsentrasi gula yang tinggi terjadi proses penguraian 

sukrosa menjadi gula invert lebih besar. Penambahan konsentrasi gula yang 

semakin tinggi maka kadar gula reduksi yang dihasilkan juga semakin meningkat 

pula karena peningkatan kadar gula reduksi berkaitan erat dengan terjadinya 

inversi sukrosa yang dipercepat dengan adanya panas. Menurut Winarno (1997), 

proses ini disebut proses invertasi sukrosa yang terjadi pada suasana asam dimana 

semakin tinggi suhu maka semakin banyak presentase gula invert yang terbentuk. 

Panas merupakan salah satu faktor lain yang mempengaruhi dekomposisi sukrosa 

dimana bila kontak antara bahan panas semakin lama akan mengakibatkan 

dekomposisi sukrosa juga lebih besar (Gautara dan Wijandi, 1975). 

 Menurut Winarno (2004), sukrosa (gula pasir) yang dilarutkan dalam air 

dan dipanaskan maka sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa yang 

disebut gula invert. Diperkuat oleh pendapat Desrosier (1988), bahwa sukrosa 

bersifat non pereduksi karena tidak mempunyai gugus OH yang bersifat reaktif, 

tetapi selama pemanasan dan dengan adanya asam, sukrosa dapat terhidrolisis 

menjadi gula invert yaitu fruktosa dan glukosa yang merupakan gula reduksi. 

 



4.2.4 Kadar Total Asam 

 Hasil rerata analisa total asam sirup kesemek dengan perlakuan 

konsentrasi gula dan asam sitrat dengan tingkatan yang berbeda (Lampiran 6) 

bekisar antara 1,21%  –  1,35%. Jika dibandingkan dengan nilai kadar total asam 

bahan baku (Tabel 4) yaitu sebesar 0,9 % maka rerata kadar total asam sirup 

kesemek mengalami kenaikan. Faktor utama yang menyebabkan perbedaan ini 

adalah penambahan asam sitrat. Menurut Furia (1972) asam sitrat merupakan 

bahan pemberi derajat keasaman cukup baik karena kelarutannya dalam air tinggi. 

Sehingga dengan adanya penambahan senyawa asam maka nilai total asamnya 

pun cenderung meningkat. Grafik rerata kadar total asam sirup kesemek dengan 

perlakuan konsentrasi gula dan asam sitrat dengan tingkat yang berbeda dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik Rerata Kadar Total Asam Sirup Kesemek 

 Gambar 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi asam maka 

semakin besar pula nilai total asam sirup kesemek. Sementara, hasil analisa ragam 

(Lampiran 6) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi asam sitrat memberikan 

pengaruh yang nyata (α = 0,05) sedangkan tingkat konsentrasti gula dan interaksi 



antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar total 

asam sirup kesemek. Hasil uji BNT pada perlakuan tingkat konsentrasi asam sitrat 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

     Tabel 9. Rerata Kadar Total Asam Kesemek Berdasarkan Tingkat                  

        Konsentrasi Asam Sitrat 

Konsentrasi Asam 

Sitrat 

Total Asam  

(%) 

BNT 0,05 

1 % 

1,5 % 

2 % 

1,22a 

1,26a 

1,33b 

 

0,06 

      Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak berbeda       

              nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 Tabel 9 menunjukkan bahwa rerata kadar total asam pada sirup kesemek 

cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi asam sitrat. Hal 

ini disebabkan karena asam sitrat merupakan bahan pemberi derajat keasaman 

cukup baik karena kelarutannya dalam air tinggi. Asam sitrat dapat digunakan 

sebagai zat perasa, menurunkan pH dan sebagai zat pengkelat. Pada proses 

pengalengan dapat menggunakan asam sitrat untuk menurunkan pH sampai 4 atau 

lebih rendah. Menurut Anonymous (2010
j
), Asam secara umum 

merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan 

larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam adalah suatu 

zat yang dapat memberi proton (ion H
+
) kepada zat lain (yang disebut basa), atau 

dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Semakin banyak 

kandungan asam maka semakin rendah nilai pH suatu larutan. 

Total keasaman suatu larutan adalah ukuran dari semua ion hidrogen (H 
+)

  dan 

asam volatil. Ini termasuk potensi H 
+
 (ion hidrogen) bisa dilepas dan penambahan 

H 
+
, sebagai H 

+
 bebas dalam larutan (Anonymous, 2010

k
). 
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4.2.5 Nilai pH Sirup Kesemek 

 Hasil rerata analisa pH sirup kesemek dengan perlakuan konsentrasi gula 

dan asam sitrat dengan tingkatan yang berbeda (Lampiran 7) bekisar antara 2,65 – 

3,07. Jika dibandingkan dengan nilai pH bahan baku (Tabel 4) yaitu sebesar 4,3 % 

maka rerata gula reduksi sirup kesemek mengalami penurunan. Faktor utama yang 

menyebabkan perbedaan ini adalah penambahan asam sitrat yang bersifat sebagai 

pengasam sehingga menurunkan nilai pH. Grafik nilai pH sirup kesemek dengan 

perlakuan konsentrasi gula dan asam sitrat dengan tingkat yang berbeda dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Grafik Rerata Nilai pH Sirup Kesemek 

 Berdasarkan Gambar 9 diketahui bahwa rerata nilai pH tersebut lebih 

rendah bila dibandingkan pH buah segarnya yang sebesar 4,3. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh penambahan asam sitrat pada saat pengolahan. Menurut Winarno 

(1997), asam sitrat dapat berfungsi sebagai asidulan (senyawa kimia yang bersifat 

asam yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan dengan berbagai 

tujuan). Penambahan asam sitrat terutama bertujuan untuk mempertegas rasa dan 

warna produk akhir, melindungi flavor seperti menyelubungi aftertaste yang tidak 

disukai, dan mencegah kristalisasi sukrosa. 



 Asam dapat mempertegas rasa karena asam dapat mengintensifkan 

penerimaan rasa-rasa lain. Unsur yang menyebabkan rasa asam adalah ion H
+
 atau 

ion hidrogenium H3O
+
 (Winarno, 1997). Dalam proses pengolahan dengan kadar 

gula tinggi, kondisi asam juga akan membantu terbentuknya gula invert dan gula 

invert inilah yang mempengaruhi warna sirup dan menghambat terjadinya 

kristalisasi sukrosa. 

     Tabel 10. Rerata pH Kesemek Berdasarkan Tingkat Konsentrasi Gula 

Konsentrasi Gula Nilai pH BNT 0,05 

120% 

125% 

130% 

2,93b 

2,88b 

2,77a 

 

0,08 

     Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak berbeda  

             nyata pada uji BNT (α=0,05) 

      

 Tabel 10 menunjukkan bahwa rerata nilai pH pada sirup kesemek 

cenderung menurun seiring dengan bertambahnya tingkat konsentrasi gula. Hal ini 

diduga disebabkan karena senyawa gula berinteraksi dengan larutan yang 

mengandung asam sehingga meningkat keasamaannya atau semakin menurunkan 

nilai pH. Semakin tinggi konsentrasi gula maka semakin menurunkan pH suatu 

larutan. Menurut Lutony (1993), gula berfungsi sebagai pemanis, 

menyempurnakan rasa asam, citarasa lain, dan juga memperbaiki kekentalan. 

Sukrosa dapat memperbaiki aroma dan citarasa dengan cara membentuk 

keseimbangan yang lebih baik antara keasaman, rasa pahit dan rasa asin, ketika 

digunakan pada pengkonsentrasian larutan (Nicol, 1979). 

     

 

 

 



     Tabel 11. Rerata Nilai pH Kesemek Berdasarkan Tingkat Konsentrasi     

          Asam Sitrat 

Konsentrasi Asam 

Sitrat 

Nilai pH BNT 0,05 

1 % 

1,5 % 

2 % 

3,00c 

2,84b 

2,74a 

 

0,08 

      Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak berbeda  

             nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa rerata nilai pH pada sirup kesemek 

cenderung menurun seiring dengan bertambahnya tingkat konsentrasi asam sitrat. 

Hal ini diduga disebabkan karena asam sitrat memiliki sifat seperti senyawa asam 

lainnya yaitu dapat memberi proton (ion H
+
). Asam sitrat digunakan sebagai 

bahan pemberi derajat keasaman cukup baik karena kelarutannya dalam air tinggi. 

Asam sitrat dapat digunakan sebagai “Flavoring Agent”, menurunkan pH dan 

sebagai “Chelating Agent”. Pada proses pengalengan dapat menggunakan asam 

sitrat untuk menurunkan pH sampai 4, atau lebih rendah (Furia, 1972). 

Total asam dan pH memiliki suatu hubungan yang berbanding terbalik, 

karena dengan semakin banyak senyawa asam dalam suatu larutan maka semakin 

rendah pula pH larutan tersebut. Grafik korelasi antara pH dan total asam 

ditunjukkan pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Grafik Korelasi Antara Nilai pH dan Total Asam 

Nilai pH 

 

Total 
asam 
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 Dari gambar 10 menunjukkan pada kurva linier y = -0,348x + 2,268 

tersebut diketahui bahwa semakin tinggi kadar total asam pada sirup kesemek 

maka semakin rendah nilai pH-nya. Hal ini disebabkan karena asam merupakan 

senyawa yang bila larut dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih 

kecil dari 7, semakin banyak kandungan asam pada suatu larutan maka semakin 

rendah pula nilai pH suatu larutan tersebut. Winarno (1997) menjelaskan bahwa 

salah satu tujuan utama penambahan asam pada makanan adalah untuk 

memberikan rasa asam. Asam juga dapat mengintensifkan penerimaan rasa-rasa 

lain. Unsur yang menyebabkan rasa asam adalah ion H
+
 atau ion hidrogenium 

H3O
+
. 

4.2.6 Nilai Viskositas 

 Hasil rerata analisa viskositas sirup kesemek dengan perlakuan konsentrasi 

gula dan asam sitrat dengan tingkatan yang berbeda (Lampiran 8) bekisar antara 

(7,01 – 7,64) dPas. Grafik nilai viskositas sirup kesemek dengan perlakuan 

konsentrasi gula dan asam sitrat dengan tingkat yang berbeda dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

 
Gambar 11. Grafik Rerata Viskositas Sirup Kesemek 



  Gambar 11 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gula dan asam 

sitrat maka semakin tinggi pula nilai viskositas. 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi 

gula dan asam sitrat memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) sedangkan 

interaksi antara keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai 

viskositas sirup kesemek. Hasil uji BNT pada perlakuan tingkat konsentrasi gula 

dan asam sitrat dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13. 

     Tabel 12. Rerata Viskositas Kesemek Berdasarkan Tingkat Konsentrasi    

          Gula 

Konsentrasi Gula 
Viskositas 

(dPas) 

BNT 0,05 

120% 

125% 

130% 

7,26a 

7,27a 

7,48b 

 

0,20 

      Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak berbeda  

             nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 Tabel 12 menunjukkan bahwa rerata viskositas pada sirup kesemek 

cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat konsentrasi gula. 

Diduga hal ini disebabkan karena senyawa gula bersifat higroskopis dan mudah 

larut dalam air. Hal ini diperkuat oleh Kumalaningsih dkk (2005) bahwa gula 

pasir mempunyai sifat sedikit higroskopis dan mudah larut dalam air, semakin 

tinggi suhu maka kelarutan gula semakin besar. 

 Menurut Ratnaningtyas (2006), komponen terlarut yang semakin besar 

dalam suatu larutan akan meningkatkan viskositas. Gula memegang peranan dan 

fungsi yang sangat besar dalam industri minuman. Gula berfungsi sebagai 

pemanis, menyempurnakan rasa asam, citarasa lain, dan juga karena memperbaiki 

kekentalan (Lutony, 1993). 

     



     Tabel 13. Rerata Viskositas Kesemek Berdasarkan Tingkat Konsentrasi      

           Asam Sitrat 

Konsentrasi Asam 

Sitrat 

Viskositas 

(dPas) 

BNT 0,05 

1 % 

1,5 % 

2 % 

7,12a 

7,35b 

7,52b 

 

0,20 

     Keterangan: Nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak berbeda      

            nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 Tabel 13 menunjukkan bahwa rerata viskositas pada sirup kesemek 

cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat konsentrasi asam 

sitrat. Diduga hal ini disebabkan karena viskositas sirup kesemek meningkat 

dengan semakin tingginya konsentrasi komponen terlarut dari asam sitrat. 

Menurut Ratnaningtyas (2006), komponen terlarut yang semakin besar dalam 

suatu larutan akan meningkatkan viskositas. Asam sitrat digunakan sebagai bahan 

pemberi derajat keasaman cukup baik karena kelarutannya dalam air tinggi (Furia, 

1972). 

4.3 Analisa Organoleptik Rasa 

 Sirup kesemek yang digunakan dalam analisa organoleptik ini merupakan 

hasil pengenceran dengan air dengan perbandingan 1:8. Berdasarkan hasil uji 

organoleptik (Lampiran 9) diperoleh data rerata tingkat kesukaan penelis terhadap 

rasa (perpaduan asam dan manis) sirup kesemek adalah 3,65 - 4,7 (agak tidak 

menyukai hingga agak menyukai). Histogram rerata kesukaan panelis terhadap 

rasa sirup kesemek dapat ditunjukkan pada Gambar 12. 

 



 
Gambar 12. Histogram Rerata Kesukaan Panelis terhadap Rasa 

               Sirup Kesemek 

 Dari gambar 12 diketahui bahwa sirup kesemek dengan perlakuan 

konsentrasi gula dan asam sitrat masing-masing sebanyak 130% dan 1,5 % (G3S2) 

memiliki rerata kesukaan panelis terhadap perpaduan rasa yang tertinggi yakni 

sebesar 4,7. Sedangkan sirup kesemek dengan perlakuan konsentrasi gula 

sebanyak 120% dan asam sitrat 1% memiliki rerata terendah yaitu sebesar 3,65. 

 Analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 

gula dan asam sitrat dengan tingkatan yang berbeda memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap perpaduan rasa asam dan manis sirup kesemek. Hal tersebut 

menandakan semakin tinggi gula maka semakin disukai oleh panelis dan asam 

sitrat dengan konsentrasi tertinggi belum tentu disukai oleh panelis. Menurut 

Lutony (1993), gula berfungsi sebagai pemanis, menyempurnakan citarasa, dan 

juga memperbaiki kekentalan sedangkan Winarno (1997) menambahkan bahwa 

asam sitrat juga dapat bertindak sebagai penegas rasa dan warna atau 

menyelubungi after taste yang tidak disukai. Hal ini menyebabkan asam sitrat 

banyak digunakan dalam industri minuman. Selain itu, gula sukrosa memiliki sifat 



dapat membentuk keseimbangan yang lebih baik dengan keasaman, sehingga 

citarasa menjadi lebih menonjol (Pancoast dan Junk, 1980). 

4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik dari perlakuan tingkat konsentrasi gula dan 

asam sitrat terhadap sirup kesemek berdasarkan pada metode indeks efektivitas 

(de Garmo, 1984) yaitu dengan menentukan bobot untuk setiap parameter 

(Lampiran 10), menentukan nilai efektifitas (NE) dan nilai produk (NP) yang 

selanjutnya nilai produk pada setiap parameter dijumlah untuk mendapatkan 

perlakuan terbaik. Penilaian parameter tersebut meliputi parameter fisiko-kimia 

dan organoleptik. Parameter fisik meliputi pH dan viskositas. Sedangkan 

parameter kimia adalah aktifitas antioksidan, kadar vitamin C, total asam dan gula 

reduksi. Untuk parameter organoleptik adalah rasa (perpaduan asam dan manis). 

 Penilaian perlakuan terbaik sirup kesemek berdasar tingkat konsentrasi 

gula dan asam sitrat dapat dilihat pada Tabel 14. 

       Tabel 14. Data Hasil Perlakuan Terbaik berdasarkan Parameter Kimia,   

                     Fisika dan Organoleptik 

Konsentrasi  
Gula 

Konsentrasi Asam 
Sitrat 

Nilai Produk 

(Sifat Kimia, Fisik dan Organoleptik) 

120% 

1% 0,1534 

1,5% 0,3230 

2% 0,4015 

125% 

1% 0,1288 

1,5% 0,3046 

2% 0,4659 

130% 

1% 0,2117 

1,5% 0,4233 

2% 0,4956 

 

 Berdasarkan kriteria pemilihan perlakuan terbaik maka didapatkan 

perlakuan konsentrasi gula 130% dan asam sitrat 2% (G3S3) merupakan perlakuan 

terbaik. Perbandingan sirup kesemek perlakuan terbaik dengan kontrol sirup 



komersial yang didapat dari salah satu pasar swalayan di Malang ditunjukkan 

pada tabel 15. 

      Tabel 15. Perbandingan Sirup Kesemek Perlakuan Terbaik dengan Sirup 

             Komersial 

Parameter Analisa Perlakuan Terbaik 
Sirup Komersial 

(SNI) 

Vitamin C (mg/100g) 4,51 - 

Viskositas (dPas) 7,64 8,30 

Gula reduksi (%) 68,99 80,05 

Total asam (%) 1,35 - 

Aktifitas  antioksidan (%) 66,92 5,76 

Rasa 4,55 3,20 

pH 2,65 2,59 

  

 Berdasarkan Tabel 15, dapat diketahui bahwa sirup kesemek yang 

dihasilkan memiliki parameter mutu yang lebih baik dari sirup komersial. 

Meskipun kadar vitamin C dan total asam belum diketahui perbedaannya tetapi 

sirup kesemek ini unggul dengan nilai aktivitas antioksidan yang cukup tinggi dan 

nilai pH-nya rendah. Adanya perubahan komposisi yang lebih baik dari bahan 

baku menjadi sirup kesemek ini dikarenakan sirup kesemek telah dilakukan 

fermentasi pada proses pengolahannya. Dengan pH yang rendah sirup kesemek 

mampu memiliki umur simpan yang seperti saat disimpan pada suhu dingin (-4 – 

0
0 

C) bisa tahan selama 3 bulanan. 

 Perlakuan terbaik berdasarkan parameter organoleptik perlu diprioritaskan 

karena menurut Benion (1980) parameter utama yang dilihat dalam suatu produk 

adalah parameter organoleptik sebelum parameter fisik kimia. Produk sirup 

kesemek merupakan produk minuman siap konsumsi. Sehingga pada akhirnya 

produk sirup kesemek dapat diterima dan disukai oleh konsumen sehingga bisa 

memiliki nilai fungsional dan nilai jual. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlakuan tingkat konsentrasi gula (G) 

memberikan pengaruh beda nyata (α = 0,05) terhadap kadar vitamin C, 

gula reduksi, pH, viskositas dan kesukaan rasa sedangkan asam sitrat (S) 

memberikan pengaruh beda nyata (α = 0,05) terhadap aktivitas 

antioksidan, kadar vitamin C, total asam, pH, viskositas dan kesukaan 

rasa.  

2. Perlakuan terbaik parameter kimia, fisik dan organoleptik didapatkan pada 

perlakuan tingkat konsentrasi gula 130% dan asam sitrat 2%. Nilai 

perlakuan terbaik sebagai berikut: Aktivitas antioksidan 66,92%; kadar 

vitamin C 4,51 mg/100g; kadar gula reduksi 68,99%; kadar total asam 

1,35%; nilai pH 2,65; nilai viskositas 7,64 dPas dan tingkat kesukaan rasa 

4,55 (agak suka) 

3. Sirup kesemek perlakuan terbaik memiliki keunggulan dibandingkan 

kontrol (sirup komersial). Sirup kesemek lebih unggul dari segi aktivitas 

antioksidan dan tingkat keasamannya (pH-nya rendah). Sehingga selain 

kaya nutrisi juga awet. 

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui parameter-

parameter penting lain dari kualitas sirup kesemek (jenis junggo) seperti umur 

simpan, total mikroba selama penyimpanan, kandungan serat, dan kadar β-

karoten. 
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