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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Buah Apel Manalagi 

 Apel varietas manalagi   memiliki warna   kulit   hijau   
kekuningan   dengan   daging berwarna putih kekuningan. Apel 
manalagi memiliki rasa yang lebih manis dibanding dengan apel  
lainnya  meskipun  apel  ini  belum  matang.  Tekstur  apel  
manalagi  pun  lebih  keras  jika dibanding  dengan  varietas 
rome beauty dan  anna. Seiring  dengan  tingkat  kematangan 
buah apel, maka kandungan gulanya juga akan bertambah 
(Soelarso, 1997) Apel manalagi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. Apel manalagi (Soelarso, 1997) 

Apel mengandung berbagai komposisi kimia yang 
sangat penting untuk pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh 
tubuh manusia. Komposisi kimia apel tersebut terdapat dalam 
Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Kandungan Kimia Apel Manalagi 

Komponen Jumlah 

Total Gula 8.29 g 
Kadar asam 0.32 g 

Glukosa 3.72 g 
Fruktosa 4.5 g 
Sukrosa 4.54 g 

Gula/asam 42.56 g 
pH 4.62 

Vitamin C 6.60 mg 
Gula pereduksi 6.96 g 

Aktivitas antioksidan 6.53 g 
Total padatan terlarut 17. 10° Brix 

Sumber : Soelarso, 1997 

2.2 Sari Buah Apel 
 Sari  apel  merupakan  minuman  ringan  yang  terbuat  
dari  buah  apel  dan  air minum dengan atau penambahan gula 
dan tambahan makanan yang diizinkan. Sari apel tergolong sari  
buah  karena  dalam  pembuatan  sari  apel  secara  umum  
yakni  dengan  cara  perebusan buah apel. Buah apel  yang  
digunakan  sebagai  sari  apel  harus  dalam  keadaan  matang 
hingga  hampir  kelewat  matang. Faktor  yang mempengaruhi  
rasa  apel  adalah  perbandingan  antara  gula  dan  asam,  jenis  
dan  jumlah komponen  aroma  (perisa),  serta  vitamin.  Sari  
apel  dapat  dibedakan  berdasarkan kekeruhannya menjadi 2 
macam, yakni sari apel keruh dan sari apel jernih. Sari apel 
keruh merupakan  sari  apel  yang  mengandung  partikel  koloid  
yang  terdispersi  sehingga  nampak keruh.  Penghilangan  
partikel  tersebut  akan  dapat  menghasilkan  sari  apel  jernih. 
Proses pengolahan sari buah meliputi sortasi buah, pencucian, 
trimming, penghancuran (ekstraksi), pengenceran, penyaringan, 
penambahan bahan kimia, pengemasan, dan sterilisasi 
(Khurniyati, 2015). 
 Penelitian tentang sari apel masih belum distandarisasi 
secara nasional namun untuk syarat mutu sari buah secara 
umum dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Syarat Mutu Minuman Sari Buah 
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No Kriteria Uji Satuan Persyaratan  

1. Keadaan   
 - Aroma  - Normal 
 - Rasa  - Normal 
2. Padatan Terlarut % Min. 13.5 
3. Bahan Tambahan Makanan   
 - Pemanis buatan - Tidak boleh ada 
 - Pewarna Tambahan - Sesuai SNI 01-

0222 
 - Pengawet  - Sesuai SNI 01-

0222 
4. Cemaran Logam   
 - Timbah (Pb) Mg/Kg Maks. 0.3 
 - Tembaga (Cu)  Maks. 5.0 
 - Seng (Zn)  Maks. 5.0 
 - Timah (Sn)  Maks. 40.0 
 - Raksa (Hg)  Maks. 0.03 
 - Arsen (Ar)  Maks. 0.2 
5.  Cemaran Mikroba   
 - Angka lempeng total Koloni/ml Maks. 2 x 10

2
 

 - Koliform  APM/ml Maks. 20 
 - E.coli APM/ml Maks. 3 
 - Salmonela - Negatif  
 - S.aureus Koloni/25 0 
 - Vibrio sp, Ml  Negatif  
 - Kapang  Koloni/ml Maks. 50 
 - Khamir  Koloni/ml Maks. 50  

Sumber : Standar Nasional Indonesia Sari Buah, 1995 
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2.3 Proses Pembuatan Sari Buah 

 Menurut Hapsari (2015), proses pembuatan sari buah 
apel akan diuraikan pada uraian berikut ini. 

- Buah dipilih berdasarkan tingkat kematangannya. Buah-buah 
yang telah busuk, terlalu matang,  atau  yang  memperlihatkan  
sifat  tidak  normal  harus  dipisahkan  agar  tidak 
mempengaruhi mutu produk akhir. 

- Buah  yang  terpilih  kemudian  dicuci  dengan  air  bersih  untuk  
menghilangkan  semua kotoran  yang  melekat  dipermukaan  
buah.  Bagian-bagian  buah  yang  tidak  dapat  dimakan 
dibuang. Buah dipotong dengan pisau anti karat (stainless steel) 
menjadi bagian yang lebih kecil. 

- Disiapkan panci  yang  telah diisi air rebus hingga bersuhu  
80°C kemudian dilakukan blanching  (proses  pemanasan  buah  

dan  sayuran  pada  suhu kurang dari  100ºC,  untuk meng-non  
aktifkan enzim  yang  terdapat secara alami  di  dalam bahan 
pangan, fungsi  lain untuk menghilangkan lender dan  gas  
dalam jaringan tanaman dan memperbaiki warna produk) 
selama 5 menit 

- Setelah dilakukan blanching potongan buah selanjutnya 

dihancurkan, penghancuran dapat dilakukan dengan cara 
diparut atau menggunakan alat penghancur lainnya  (wairing 
blender). Hancuran buah ditambah air dengan perbandingan 
1:5. Hancuran buah kemudian disaring  dengan  kain  saring.  
Hasil  saringan  (filtrat)  didiamkan  selama  1  jam,  untuk 
mengendapkan  padatan-padatan  yang  masih  ada  kemudian  
diambil  hanya  bagian jernihnya. 

- Sari buah yang diperoleh ditambah gula sebanyak 100 gram 
atau lebih untuk setiap liternya, tergantung dari tingkat 
kemanisan buah yang digunakan dan tingkat kemanisan sari 
buah yang dikehendaki. Selain gula, ditambahkan pula Na 
benzoat maksimum sebanyak 1 gram  untuk  setiap  liter  sari  
buah.  Tingkat  keasaman  sari  buah  diatur  dengan  asam  
sitrat sampai pH mencapai 4,0 

- Sari  buah  selanjutnya  dimasak  pada  suhu  90ºC  selama  15-
20  menit. Setelah dimasak dituangkan kedalam  cup,  secara 
hot  filling 75ºC.  Cup  berisi  sari  buah disealing secara manual 
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dan harus dipastikan tidak ada kebocoran. Dilakukan 
pendinginan selama 10 menit sampai dengan suhu 30ºC. 
 
2.4 Penjernihan Sari Buah 

 Proses pembuatan sari buah pada prinsipnya terdiri dari 
tahapan ekstraksi, penyaringan, pemanasan, dan pengemasan. 
Dalam pembuatan sari buah tertentu misalnya apel, dilakukan 
proses klarifikasi (penjernihan) untuk mendapatkan produk yang 
jernih. Proses ekstraksi untuk mendapatkan cairan buah dapat 
dilakukan dengan pengepresan (menggunakan juice extractor 
atau juice presser), penghancuran (dengan blender atau 
parutan), atau dengan cara perebusan. Berbagai metode 
ekstraksi ini dipilih berdasarkan jenis buah dan karakteristik sari 
buah yang diinginkan. Cairan hasil ekstraksi mengandung 
padatan yang tersuspensi yang harus dipisahkan. Pemisahan 
dapat dilakukan dengan penyaringan atau sentrifugasi. Akan 
tetapi proses tersebut tidak dapat memisahkan partikel halus 
seperti senyawa pektat yang menyebabkan kekeruhan pada sari 
buah. Penambahan bahan penjernih (bentonit, madu atau 
gelatin), koagulan (albumin) atau stabilizer (seperti CMC, santan 
gum, gum arab dll) sering dilakukan untuk memperbaiki 
penampakan sari buah. 
 Penambahan albumin pada sari buah akan 
memudahkan pemisahan padatan karena bila terkena panas 
albumin akan terkoagulasi dan akan membawa partikel-partikel 
padatan turun ke bagian bawah sari buah. Penambahan 
stabilizer dapat mencegah terbentuknya endapan di dasar sari 
buah karena, apabila terkena panas stabilizer tersebut 
mengalami gelatinisasi dan dapat mengikat partikel-partikel 
padatan sehingga tetap melayang pada sari buah. 
 Kekeruhan pada minuman sari buah disebabkan oleh 
adanya senyawa protein, pektin dan tannin yang terdispersi 
koloid didalam minuman tersebut. Pektin merupakan senyawa 
yang terdapat pada jaringan. Pada jaringan yang relatif muda 
dan segar dan buah mentah, senyawa pektin tidak larut air 
sehingga fungsinya sebagai perekat sangat kuat. Pada buah 
matang senyawa pektin mulai larut sehingga daya perekatan 
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antar sel lemah dan tekstur melunak (Sudarmantosastro dkk, 

2008). 
 
2.5 Koagulan Putih Telur 

 Nama  lain  dari  putih  telur  adalah  albumen  telur.  
Putih  telur  terdiri sepenuhnya  oleh  protein  &  air.  
Dibandingkan  dengan telur  kuning, telur putih memiliki rasa 
(flavor) & warna yang sangat rendah. Putih  telur  atau  albumen  
mempunyai proporsi  yang  tinggi  dalam  komposisi  telur  
mencapai  60%  dari  total  berat telur.  Presentasi  putih  telur  
pada  ayam  &  umur  dari  telur.  Kuning  telur merupakan  
bagian  paling  penting  bagi  isi  telur,  sebab  pada  bagian  
inilah terdapat  dan  tempat  tumbuh  embrio  hewan,  
khususnya pada  telur  yang  telah dibuahi. Bagian kuning telur 
ini terbungkus semacam selaput tipis yang sangat kuat  dan  
elastis  yang  disebut  membrane  vetelina,  kuning  telur  
memiliki komposisi  gizi  yang  lebih  lengkap  daripada  putih  
telur  dan  terdiri  dari  air lemak, karbohidrat, mineral & vitamin. 
Berat putih telur sekitar 60% dari  berat total telur utuh. Air dan 
protein merupakan komponen terbesar penyusun putih telur. 
Secara struktural putih telur terdiri dari empat lapisan yakni 
albumen encer dalam, albumen encer luar, albumen kental dan 
lapisan khalaza (Yamamoto dkk, 1997).  

 Menurut Vicki (2008) koagulasi yang terjadi oleh putih 
telur pada sari buah apel disebabkan beberapa hal diantaranya 
yaitu panas, pengocokan ,gula dan garam. 
 King’ori  (2012)  menjelaskan bahwa  putih  telur  
merupakan  salah  satu bagian  dari  sebuah  telur  utuh  yang 
mempunyai  persentase  sekitar  58-60  % dari  berat  telur  itu  
dan  mempunyai  dua lapisan,  yaitu  lapisan  kental  dan  
lapisan encer.  Bell  and  Weaver  (2002) menambahkan  bahwa 
lapisan  kental terdiri  atas  lapisan  kental  dalam  dan lapisan 
kental luar dimana lapisan kental dalam hanya 3% dari volume 
total putih telur  dan  lapisan  kental  putih  telur mengandung  
protein  dengan karakteristik  gel  yang  berhubungan dengan 
jumlah ovomucin protein. 

 Albumin atau putih telur tersusun atas empat lapis, yaitu 
bagian tipis luar, bagian kokoh, bagian tipis dalam, dan lapisan 
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khalsiferus. Komposisi putih telur tersusun atas protein, sebagai 
komponen utama. Kandungan lemak dalam putih telur dapat 
diabaikan, karena jumlahnya yang sangat sedikit. Kandungan 
karbohidrat dalam putih telur berupa karbohidrat bebas dan 
karbohidrat yang terikat dengan protein, dimana sekitar 98% 
dari karbohidrat bebas dalam putih telur adalah glukosa 
(Widyasari, 2007). 
 Putih telur atau albumin mengandung protein yang 
cukup tinggi. Protein yang terkandung dalam telur merupakan 
protein berkualitas terbaik dan dianggap mempunyai nilai biologi 
100. albumin telur biasa digunakan untuk mengurangi rasa 
sepat pada anggur merah ( red wines) dengan menurunkan 
kadar tanin. Albumin telur juga dapat digunakan untuk 
menjernihkan sirup, sup, dan jelly, karena kemampuannya untuk 
berkoagulasi. Albumin telur dapat terkoagulasi oleh asam dan 
juga panas. Kisaran suhu mulai terjadinya koagulasi adalah 
63°C, dan mulai sempurna pada suhu 71°C (Widyasari, 2007). 
 Telur memiliki sifat daya koagulasi. Koagulasi pada telur 
ditandai dengan kelarutan atau berubahnya bentuk cair menjadi 
padat. Perubahan struktur molekul protein ini dapat disebabkan 
oleh pengaruh panas, mekanik, asam, basa, garam, dan 
pereaksi garam lainnya seperti urea. Koagulasi yang 
irreverisible disebabkan dengan pemanasan pada suhu 60-70 
C. sifat koagulasi ini dimiliki oleh putih telur atau kuning telur 
(Muchtadi, 2010).  
 Pemakaian albumin telur dimaksudkan untuk mengikat 
tanin, dimana albumin telur merupakan salah satu sumber 
protein. Menurut Rayner (2002), mekanisme pengikatan tannin 
adalah melalui muatan listrik, dimana albumin yang merupakan 
protein memiliki muatan positif sedangkan tannin memiliki 
muatan negatif kemudian terjadi pengikatan dan berat kedua 
molekul tersebut meningkat sehingga terjadi pengendapan. 
Pemakaian albumin telur pada tahap pertama dilakukan pada 
suhu sari buah apel mencapai 80°C dan dibiarkan selama lima 
menit. Hal ini dimaksudkan untuk mendenaturasi protein dan 
untuk melewati suhu pasteurisasi. Menurut Winarno (1992), 
pengembangan molekul protein yang terdenaturasi akan 
membuka gugus reaktif yang ada pada rantai polipeptida, yang 
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selanjutnya akan terjadi pengikatan kembali pada gugus reaktif 
yang sama atau yang berdekatan. Gugus reaktif yang 
berdekatan ini diduga tanin dari buah pala (Suhirman dkk, 

2006). 


