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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bit merah (Beta vulgaris) merupakan umbi-umbian yang berasal dari daerah 

pesisir barat dan selatan Eropa, dari Swedia selatan dan Kepulauan Britania ke 

selatan Laut Mediterania (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999), namun telah 

dibudidayakan di Indonesia. Produksi bit merah di kota Batu Jawa Timur 

mencapai 10 ton per hektar (Meridianto, 2013 dalam Prista, 2015). Namun bit 

merah masih jarang dimanfaatkan, menurut Riskesdas (2010) jumlah penduduk 

Indonesia yang mengonsumsi bit kurang dari 1%. 

Bit merah merupakan sumber yang potensial akan serat pangan serta 

berbagai vitamin dan mineral yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan. 

Menurut Wirakusumah (2007), bit merah mengandung vitamin C, asam folat, 

kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan senyawa fitokimia betalain. Betalain 

merupakan pigmen berwarna merah keunguan yang terdapat pada bit merah 

(Pitalua et al., 2010). Menurut Kanner et al. (2001), betalain dari bit telah 

diketahui memiliki efek antiradikal dan antioksidan yang tinggi. Antioksidan 

merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas. 

Winarsi (2007) menambahkan konsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup 

secara terus menerus dapat menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti 

kanker, aterosklerosis, dan diabetes mellitus. 

 Bit merah biasa dikonsumsi hanya dengan proses sederhana seperti 

perebusan untuk campuran salad dan penghancuran menjadi jus. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk menarik minat masyarakat dalam mengonsumsi bit merah 

adalah dengan diversifikasi produk. Salah satu upaya diversifikasi bahan pangan 

yang disukai masyarakat adalah frozen dessert menggunakan teknologi 

pembekuan. Contoh produk yang diolah dengan teknologi pembekuan yaitu 

velva. Velva merupakan makanan penutup yang terbuat dari hancuran buah 

(puree) dengan campuran air dan sukrosa, memiliki wujud menyerupai es krim, 

tetapi memiliki kadar lemak yang rendah karena tidak menggunakan lemak susu 

(Wahyuni, 2010). Menurut Silalahi (2014), keunggulan dari velva adalah rendah 

lemak, memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, dan harga yang relatif murah. 

 Namun demikian, terdapat kendala dalam mengolah bit merah, yaitu bit 

merah mengandung senyawa geosmin dan pyrazine yang dapat menyebabkan 

flavour tanah/earthy-like-flavour (Lu et al., 2003; Stintzing dan Carle, 2004). Rasa 



2 
 

dan flavour tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Menurut Lu et al. (2003), 

kandungan senyawa geosmin dalam bit merah mampu mencapai 9,69-26,7 

µg/kg bahan. Penambahan bahan-bahan yang mengandung senyawa aromatik 

dalam jumlah tertentu dapat mengurangi rasa tanah tersebut (Azeredo, 2009; 

Dambalkar et al., 2014).  

 Jeruk merupakan buah yang memiliki komponen senyawa aromatik khas 

yang berasal dari senyawa aldehid, ester, terpen, alkohol, dan keton (Perez-

Cacho dan Rouseff, 2008). Selain itu, jeruk merupakan sumber asam askorbat 

yang alami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herbach et al. (2006) 

asam askorbat mampu meningkatkan kestabilan betalain. Oleh karena itu, 

dilakukan penambahan sari jeruk ke dalam velva bit merah. Penambahan sari 

jeruk pada proporsi tertentu diharapkan dapat menutupi rasa dan flavour tanah 

bit merah.  

 Sementara itu, madu digunakan sebagai pemanis pengganti sukrosa dalam 

pembuatan velva. Madu mengandung asam-asam organik, vitamin, dan mineral 

yang berfungsi sebagai senyawa antioksidan, sehingga penggunaan madu 

dalam produk velva bit merah jeruk diharapkan mampu meningkatkan sifat 

fungsional produk. Muchtadi (2005) menyampaikan pangan fungsional harus 

memiliki tiga sifat utama, yaitu fungsi sensori, fungsi nutrisi, dan fungsi fisiologis.  

 Untuk menghasilkan velva berkualitas baik dan mampu menjaga kestabilan 

antioksidan yang terkandung didalamnya, diperlukan formulasi bahan yang tepat. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan formulasi velva bit 

merah yang dapat diterima oleh masyarakat, serta untuk mengetahui pengaruh 

proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu terhadap aktivitas 

antioksidan serta sifat fisiko-kimia organoleptik velva bit merah jeruk.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

 Konsumsi bit merah yang rendah menyebabkan perlu adanya upaya 

diversifikasi produk. Diversifikasi produk dilakukan untuk dapat meningkatkan 

minat masyarakat dalam mengonsumsi bit merah, sehingga diperlukan penelitian 

untuk mengetahui formulasi velva bit merah jeruk yang dapat diterima oleh 

masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh proporsi puree 

bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu serta interaksi antara kedua faktor 

tersebut terhadap aktivitas antioksidan serta sifat fisiko-kimia organoleptik produk 

velva bit merah jeruk. 



3 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh proporsi puree bit merah : sari jeruk dan 

konsentrasi madu serta interaksi kedua faktor terhadap aktivitas 

antioksidan dan sifat fisiko-kimia organoleptik velva bit merah jeruk. 

2. Mengetahui formulasi velva bit merah jeruk yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh proporsi puree bit merah : sari 

jeruk dan konsentrasi madu serta interaksi antara kedua faktor terhadap 

aktivitas antioksidan dan sifat fisiko-kimia organoleptik velva bit merah 

jeruk. 

2. Memberikan alternatif pengolahan umbi bit merah untuk dijadikan velva 

sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi bit merah dan meningkatkan 

minat masyarakat untuk mengonsumsi bit merah. 

 

1.5 Hipotesis 

 Diduga proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu serta 

interaksi antara kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan 

dan sifat fisiko-kimia organoleptik velva bit merah jeruk. 

 


