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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1  Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

Rumput laut secara ilmiah dikenal dengan alga atau ganggang. Selain jenis 

rumput laut penghasil agar-agar, terdapat jenis lain yang cukup potensial dan 

banyak dijumpai di perairan Indonesia yaitu Eucheuma sp. yang dapat 

menghasilkan karagenan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan. Jenis 

rumput laut ini termasuk yang memiliki nilai ekonomis tinggi, salah satunya yaitu 

Eucheuma cottonii (Poncomulyo, 2009). 

Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut merah dan 

berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii karena karagenan yang dihasilkan 

termasuk fraksi kappa-karagenan(Doty, 1987 dalam Nurlaili dan Aini Maskuro 

2012). Begitu pula menurut Rukminita,(2008), Wirada dan Sukesi (2012), 

Eucheuma cottonii atau yang biasa disebut Kappaphycus alvarezii merupakan 

salah satu jenis rumput laut (alga) merah yang banyak dikembangkan di daerah 

tropis seperti Indonesiasebagaipenghasilkaraginan. Berikut Taksonomi E. cottonii 

(Anggadiredja, 2006) : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo  : Gigartinales 

Famili  : Solieracea 

Genus  : Eucheuma 

Species  :Eucheuma cottonii (Kappaphycus alvarezii) 

Rumput laut jenis Eucheuma cottoni memerlukan sinar matahari untuk 

proses fotosintesis. Menurut Anggadiredja (2006) faktor yang berpengaruh 
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terhadap pertumbuhannya adalah salinitas yang stabil, yaitu berkisar 28-34 per 

mil. Sedangkan ciri-ciri Eucheuma cottoni yaitu thallus silindris, permukaan 

licin,cartilageneus (menyerupai tulang muda), serta berwarna hijau terang, hijau 

olive, dan coklat kemerahan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, 

ditumbuhi nodulud (tonjolan-tonjolan), dan duri lunak atau tumpul untuk 

melindungi gametangia. Percabangan bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) 

atau trichotomus (sistem percabangan tiga-tiga). 

Sedangkan menurut Ariadi (2004) E. cottonii memiliki bentuk pipih, 

cabang tidak beraturan, dan warna thalus kuning kecoklat coklatan.Berikut 

komposisi kimia E. cottonidari beberapa daerahdi Indonesia. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Eucheuma cottonii dari Beberapa Daerah. 

Komposisi Kandungan Bali Sul-Sel Sul-Teng 

Air (%) 12,90 13,80 13,90 

Protein (crud protein) (%) 5,12 4,20 5,69 

Lemak (%) 0,13 0,16 0,37 

Karbohidrat (%) 13,38 10,64 11,70 

Serat Kasar (%) 1,39 1,73 1,95 

Abu (%) 14,21 14,79 13,09 

Ca (ppm) 52,85 69,25 62,39 

Fe (ppm) 0,12 0,33 0,12 

Cu (ppm) 0,77 1,87 1,74 

Iodium (%) 0,1 0,15 0,13 

Vitamin B1 (mg/ 100g) 0,21 0,10 0,14 

Vitamin B2 (mg/ 100g) 2,26 3,45 2,7 

Vitamin C (mg/ 100g) 43 41 42 

Karagenan (%) 65,75 63,51 61,52 

Sumber : Hamja (2009) 

Rumput laut bermanfaat untuk kesehatan karena kandungan zat gizinya 

antara lain: karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan sedikit lemak, lebih banyak 

vitamin A (beta karoten), B1, B2, B6, B12, C dan niacin, serta mineral yang 
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penting, seperti kalsium dan zat besi (Nursanto, 2004). Selain itu rumput laut 

merupakan tanaman yang banyak mengandung serat. Kadar serat pada rumput laut 

memiliki nilai gizi yang tinggi (Astawan, 1997). Serat terlarut berperanan 

menurunkan kolesterol darah,mencegah penyakit kanker kolon dan mencegah 

ambien. Serat terlarut tidak dapat dicerna dalam sistem pencernaan dan 

berperanan mengikat asam empedu maupun kolesterol, serta memperlancar buang 

air besar (Mappiratu, 2004). 

Rumput laut jenis Eucheumacottonii merupakan salah satu jenis rumput 

laut yang sangat komersial dan potensial untuk dikembangkan, misalnya untuk 

pembuatan dodol rumput laut.Rumput laut jenis Eucheumacottonii dalam 

konsentrasi yang tinggi dapat membentuk gel dalam larutan air. Oleh karena itu, 

dalam pemanasan menjadi dodol akan terjadi proses pengentalan yang sangat 

cepat. (Ariadi, 2004). 

2.2 Dodol 

Dodol termasuk makanan yang mempunyai sifat agak basah yang dapat 

langsung dimakan tanpa dibasahkan terlebih dahulu yang mempunyai tekstur 

lunak, elstis dan cukup kering sehingga dapat stabil saat penyimpanan. Dodol 

dibuat dengan mendidihkan secara terbuka campuran tepung ketan, gula kelapa 

dan santan kelapa hinggakental dan kalis, yang kemudian didinginkan menjadi 

semi padat. Pendidihan merupakan tahap proses utama yang memerlukan waktu 

yang lama dengan mengadukan terus-menerus (Ariadi, 2004).Menurut Satuhu 

(2004), dodol merupakan salah satu makanan tradisional dari hasil pegolahan 

bahan pertanian. Biasanya dimakan sebagai makanan selingan. Bentuk makanan 

dodol mempunyai kadar air 15% – 50% . 
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Definisi dodol dalam SNI 01-2986-1992 adalah produk makanan yang 

dibuat dari tepung beras ketan, santan kelapa dan gula dengan atau tanpa 

penambahan bahan rnakanan dan bahan tambahan makanan lain yang 

diizinkan.Syarat mutu dodol berdasarkan SNI 01-2986-1992dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat Mutu Dodol Menurut SNI No. 01-2986-1992 
Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Bau - Normal/khas dodol 

Rasa - Normal/khas dodol 

Warna - Normal/khas dodol 

Kadar air %b/b Maksimum 20% 

Jumlah gula sebagai sukrosa %b/b Minimal 45 

Protein (Nx6,23)  %b/b Minimal 3 

Lemak %b/b Minimal 3 

Bahan tambahan makanan - Sesuai dengan SNI 0222-M dan 

peraturan MenKes No. 

722/Menkes/Per/Lx/88 

Pemanis buatan - Tidak nyata 

Cemaran logam 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga 

- Seng (Zn) 

- Arsen 

 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

Mg/Kg 

 

Maksimum 1.0 

Maksimum 10,0 

Maksimum 40,0 

Maksimum 50,5 

Cemaran Mikroba 

- Angka Lempeng Total 

- E. coli 

- Kapang Dan Khamir 

 

Koloni 

APM/G 

Koloid/G 

 

Maksimum 5x10
2 

3 

Maksimum 1x10
2 

Sumber : SNI Dodol No. 01-2986-1992 Departemen Perindustrian 

Pada saat ini, pembuatan dodol dapat divariasikan dengan menambahkan 

sayuran dan buah-buahan untuk memperkaya cita rasa dan nilai gizi dari dodol 

tersebut. Menurut Susanto dan Saneto (1994) buah, sayur dan bahan makanan lain 

dapat ditambahkan ke dalam produk olahan termasuk dodol dan jelly. 

Penambahan berfungsi untuk meningkatkan kualitas produk dan sensori, seperti 

warna, rasa, tekstur dan flavor. Jenis buah dan sayur yang ditambahkan seperti 

durian, mangga, pisang, tomat, strawberry,  dan lain-lain.  
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Dodol yang dimasak harus diaduk terus menerus agar bagian bawahnya 

tidak hangus dan membentuk kerak, pengadukan yang tidak merata menyebabkan 

bentuk dodol tidak sempurna (terdapat tonjolan-tonjolan). Campuran santan dan 

gula sebaiknya dimasak dengan api yang besar agar tercampur dengan merata, 

dodol dimasak dengan api sedang agar matangnya merata, dodol dianggap matang 

jika sudah tidak lengket ke wajan (Redaksi AgroMedia, 2007). 

Menurut Turyoni (2007), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas dodol yang dibuat adalah sebagai berikut : 

a. Penimbangan bahan 

Penimbangan bahan harus dilakukan dengan ketat dan menggunakan alat 

ukur yang standar. Penimbangan bahan yang tidak tepat menyebabkan 

kegagalan dalam pembuatan dodol. 

b. Kualitas dan penggunaan bahan 

Tepung ketan dipilih yang masih baru, tidak berbau apek dan bersih, 

apabila tepung ketan yang digunakan sudah lama dan berbau apek maka akan 

berpengaruh terhadap rasa dan aroma dodol. Gula yang digunakan dalam 

pembuatan dodol dalam jumlah tepat sesuai dengan ukuran. Penggunaan gula 

yang telalu banyak akan menyebabkan warna dodol menjadi coklat kehitaman 

dan tekstur menjadi keras. Penggunaan gula yang kurang juga akan 

mengakibatkan dodol dengan rasa kurang manis. Santan dipilih dari kelapa 

yang sudah tua, santan masih segar dan bersih. Penggunaan santan sesuai 

dengan ukuran. Penggunaan santan yang terlalu banyak menyebabkan hasil 

dodol yang lembek dan cepat tengik. Penggunaan santan yang kurang akan 

mengakibatkan rasa dodol kurang gurih dan tekstur dodol kurang kalis. 
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c. Suhu dan Lama Pemasakan 

Suhu dan lama pemasakan dalam membuat dodol yaitu kurang lebih dua 

jam dengan suhu 80
0
C – 90

0
C. Apabila pemasakan kurang lama dan suhu 

kurang dari 80
0
C maka dodol kurang matang, tekstur tidak kalis, rasa dan 

aroma hilang. Setelah adonan masak kemudian dodol dicetak ke dalam loyang 

dan didinginkan ±12 jam atau satu malam. 

2.3  Bahan Pembuatan Dodol 

Dodol merupakan bahan pangan yang sudah dikenal dikalangan 

masyarakat luas dengan rasa manis dan dengan beragam aroma seperti durian, 

nangka, dan mangga. Dodol yang kita kenal sekarang ini walaupun beragam 

jenisnya mempunyai bahan dasar yang sama yaitu tepung ketan, gula, dan santan 

(Manurung, 2010). 

a. Tepung Ketan 

Syarat tepung ketan yang digunakan dalam pembuatan dodol harus 

memiliki tekstur halus, putih bersih, kering (tidak lembab), bebas dari kotoran 

(tanah, pasir, batu kecil, dan lain-lain), dan tidak apek. Menurut Hartati(1996), 

tepung beras ketan memberi sifat kental sehingga membentuk tekstur dodol 

menjadi elastis. Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan sangat mudah 

terjadi gelatinisasi bila ditambahkan dengan air dan memperoleh perlakuan 

pemanasan. Hal ini terjadi karena adanya pengikatan hidrogen dan molekul-

molekul tepung beras ketan (gel) yang bersifat kental. Berikut adalah kadar 

kandungan gizi tepung ketan: 
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Tabel 3. Kandungan gizi tepung ketan per 100 g  

Zat Gizi Nilai per 100 g 

Air 10% 

Karbohidra 80% 

Protein 6% 

Lemak 4% 

Sumber : Sardjono (1989) 

b. Gula  

Gula pasir mengandung 99,9% sakarosa murni. Sakarosa adalah gula 

tebu atau gula bit yang telah dibersihkan. Selain memberikan rasa manis, gula 

juga berfungsi sebagai pengawet karena bersifat higroskopis. Kemampuan 

menyerap air dalam bahan pangan ini dapat memperpanjang masa simpan 

(Saparinto dan Hidayati, 2006). 

c. Santan Kelapa 

Santan kelapa mengandung 24% minyak dan merupakan sumber 

MCFA yang baik (VitaHealth, 2006). Santan didapat dari perasan daging 

kelapa. Dalam hal ini pilih kelapa yang benar-benar tua. Cirinya tempurung 

terlihat massif (padat), berwarna coklat tua, dengan daging buah yang tebal 

serta keras bila ditekan. Buah kelapa yang seperti ini akan menghasilkan santan 

yang banyak dan kental (Nursaadah, 2006). 

d. Garam Dapur 

Garam dapur digunakan sebagai bahan pengawet karena bisa 

menghambat atau bahkan menghentikan reaksi autolisis, serta membunuh 

bakteri dalam bahan makanan. Kemampuannya menyerap air yang terdapat 

pada bahan makanan menyebabkan metabolism bakteri terganggu akibat 

kekurangan cairan. Garam berfungsi untuk mempertahankan kelembapan, 
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menurunkan suhu terbentuknya karamel, dan membentu mendapatkan warna 

kulit kue yang bagus (Saparinto dan Hidayati, 2006). 

2.4 Sayuran 

2.4.1  Wortel 

Wortel (Daucus carota L.) adalah tanaman dengan betakaroten 

terkayayaitu unsur yang mampu melindungi tubuh dari kerusakan sel. Sementara 

vitamin A dalam wortel membantu kita menjaga kesehatan terhadap mata, kulit, 

dan rambut, serta memperbaiki sistem imun tubuh (Fadjar dan Liasta, 2007). 

Menurut Cahyono (2006), wortel termasuk jenis tanaman umbi semusim, 

berbentuk semak (perdu) yang tumbuh tegap dengan ketinggian 30cm – 100cm 

atau lebih, dengan klasifikasi sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Umbelliferales 

Familia : Umbelliferae/Apiaceae/Amiaceae 

Genus  : Daucus 

Spesies  : Daucus carota L. 

Umbi wortel banyak memiliki manfaat untuk kesehatan. Dimasyarakat, 

wortel digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi (hipertensi), kadar 

kolesterol darah yang tinggi, kanker seperti kanker pankreas dan kanker paru-

paru, hepatitis, mencegah stroke dan rabun senja, badan lemas karena kadar gula 

rendah, diare kronis pada bayi, sukar buang air besar (sembelit), sesak napas, 

campak dan cacar air (Dalimartha, 2006). 

Wortel akan lebih bermanfaat bila terlebih dahulu dimasak sebelum 

dikonsumsi. Proses pemasakan wortel membantu tubuh menyerap betakroten 
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yang terkandung dalam wortel. Namun, proses pemasakan tersebut sebaiknya 

jangan terlalu berlebihan karena akan merusak kandungan vitamin wortel. 

Idealnya proses pemasakan wortel dilakukan sekitar 7–10 menit (Fadjar dan 

Liasta, 2007). Komponen terbesar dari wortel adalah air, sedangkan komponen 

padatan terbesar adalah karbohidrat. Berikut nilai gizi wortel selengkapnya : 

Tabel 4. Nilai Gizi Wortel per 100 g  

Zat Gizi Nilai Per 100 g  

Energi 35 kal 

Karbohidrat 8,2 gr 

Serat  1,8 gr 

Lemak 0,1 gr 

Protein 0,6 gr 

Vitamin A 13.790iU 

Vitamin B-6 0,1 mg 

Vitamin C 8,4 mg 

Vitamin K 9,4 mcg 

Kalsium   32 mg 

Besi  0,9 mg 

Fosfor 28 mg 

Sodium 7 mg 

Niacin 0,6 mg 

Air 90,4gr 

Abu 0,6 gr 

Sumber : Fadjar dan Liasta (2007) 

 

2.4.2 Kol Ungu 

Kol/ kubis ungu atau lebih dikenal dengan kol merah adalah varian lain 

dari jenis kol. Tumbuhan ini memiliki nama latin Brassica oleracea L. Kol ungu 

memiliki rasio yang relatif tinggi dalam hal nutrisi dan vitamin untuk kalori dan 

lemak, yang membuatnya menjadi pilihan ideal untuk pelaku diet (Aprilia, 2013).   

Kubis ungu merupakan sejenis tanaman sayuran yang biasa digunakan 

untuk pelengkap salad. Meskipun harganya relatif mahal tetapi kubis ungu 

mempunyai warna khas yaitu ungu. Selain itu kubis ini mengandung air, protein, 
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lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, dan beberapa 

vitamin, serta sianohidroksibutena dan antosianin(Regina, 2007). 

Warna ungu dalam sayuran ini adalah karena konsentrasi tinggi polifenol 

(antioksidan kuat diet, memiliki sifat anti-inflamasi) sehingga memiliki fitonutrien 

lebih dari kubis hijau. Pigmen ungu ini juga mengandung antioksidan yang dapat 

mengurangi pengerasan pembuluh darah dan meningkatkan kesehatan jantung 

secara keseluruhan, serta membuat kulit kenyal dan cerah (nadya, 2013).    

2.4.3 Brokoli 

Brokoli merupakan kumpulan kuntum bunga yang membentuk 

gerombolan. Bagian yang dapat dimakan dari brokoli adalah kepala bunga yang 

berwarna hijau dan tersusun rapat seperti cabang pohon dengan batang tebal. 

Kuntum tunas brokoli yang berwarna biru atau ungu menandakan brokoli tersebut 

mengandung konsentrasi tinggi vitamin C dan nutrisi lain. Hindari brokoli dengan 

kuncup tunas pucat atau kuning (Rizki, 2013). 

Brokoli memiliki kandungan 90% air. Brokoli bermanfaat untuk melawan 

radikal bebas serta melindungi sel tubuh dan otak dari efek oksidatif. Warna hijau 

tua menyembunyikan warna jingga dari betakarotendi dalam brokoli. Namun, 

warna jingga inilah yang menyebabkan brokoli berwarna hijau tua bukan hijau 

muda. 

Brokoli merupakan sumber vitamin A, B, C, kalsium, kalium, dan zat besi. 

Kandungan serat tak larutnya yang tinggi menjadikannya efektif membuang hasil 

metabolisme yang dapat memicu kanker.Brokoli termasuk sayuran berlimpah 

kalsium. Dengan kecukupan kalsium membantu tubuh melepaskan ikatan lemak 

sehingga tidak terjadi penimbunan (Pangkalan Ide, 2007). 



14 

  

Brokoli dan sayur-sayuran dari famili Cruciferae lainnya, seperti kembang 

kol (cauliflower) dan kol (cabbage), memiliki sifat antikanker. Khasiat antikanker 

ini dikaitkan dengan kandungan senyawa glukosinolat yang tinggi dalam sayuran 

tersebut. Enzim myrosinase yang terdapat dalam sel sayur-sayuran akan 

menghidrolisis glukosinolat menjadi berbagai senyawa (Wirakusumah, 2005).  

Tabel 5. Perbandingan Kandungan Gizi 100 gram Brokoli 
Zat Gizi Brokoli Mentah Brokoli Matang 

Energi 32 kal 26 kal 

Karbohidrat 5,9 g 3,6 g 

Protein 0,3 g 4,5 g 

Lemak  4,5 g 0,3 g 

Vitamin A 2.499 SI 2.501 SI 

Vitamin B1 0,17 mg 0,09 mg 

Vitamin B2 0,23 mg 0,2 mg 

Vitamin B3 0,9 mg 0,8 mg 

Vitamin B6 0,21 mg - 

Vitamin C 113 mg 90 mg 

Vitamin E 1 mg - 

Kalsium 103 mg 88,1 mg 

Fosfor 78 mg 62 mg 

Zat besi 1,1 mg 0,8 mg 

Seng 0,65 mg 0,15 mg 

Magnesium  18,5 mg - 

Kalium  381,9 mg 267,1 mg 

Natrium  15 mg 10 mg 

Sumber : Pangkalan Ide (2007) 

Brokoli memiliki kandungan yang bersifat antioksidan yaitu senyawa 

karotenoid. Senyawa ini terdapat dalam pigmen hijau daun atau yang biasa 

disebut klorofil. Makin pekat warna sayurnya, maka makin tinggi karotenoidnya. 

Di dalam tubuh, senyawa ini akan meningkatkan enzim fase-2, yaitu enzim yang 

berfungsi membersihkan sampah kimia pemicu kanker (Rizki, 2013). 
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2.5  Buah-Buahan 

2.5.1 Nangka 

Tanaman nangka (Arthocarpus heterophylla) adalah tanaman buah berupa 

pohon yang berasal dari India bagian Selatan dan menyebar ke daerah tropis 

termasuk Indonesia. Sehingga tanaman nangka telah dikenal oleh hampir seluruh 

masyarakat Indonesia. Plasma nutfah (sumber genetik) tanaman nangka diduga 

berasal dari tropik Asia. Tanaman nangka termasuk tanaman tahunan (perenial), 

yang hanya berbuah sekali dalam setahun. Terkecuali nangka unggulan (nangka 

mini) yang dapat berbuah sepanjang tahun (Soetanto, 1998). Tanaman nangka 

merupakan buah yang terkenal banyak dibudidayakan secara luas di Thailand dan 

daerah-daerah tropis lainnya. Di Indonesia pohon ini memiliki beberapa nama 

daerah yaitu Nongkoh/Nangka (Jawa, Gorontalo), Langge (Gorontalo), Anane 

(Ambon), Lumasa/Lamasa (Lampung), Nanal/Krour (Irian Jaya), Nangka (Sunda) 

(Nazaruddin, 1996). 

Buah nangka mulai dari yang masih berupa bakal buah hingga yang telah 

matang fisiologis memiliki manfaat sendiri-sendiri. Bakal buah atau babal yang 

gugur dapat digunakan sebagai campuran dalam pembuatan rujak. Buah muda 

(gori/tewel) digunakan sebagai bahan pembuatan sayur, misalnya sayur asem atau 

gudeg. Buah mengkal dapat dimanfaatkan untuk membuat keripik dan manisan 

nangka. Buah yang matang fisiologis dapat dimanfaatkan sebagai buah meja, 

ataupun sebagai bahan campuran pembuatan puding, kue, es krim dan sebagainya. 

Daminya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan selai, jelly, maupun sirup. 

Bijinya dapat direbus sebagai makanan ringan atau dibuat tepung sebagai bahan 

pembuatan cake dan kue kering (Lies, 2008).  
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Buah nangka mengandung gizi cukup tinggi dan konon berkhasiat sebagai 

obat antikanker dan mencegah sembelit. Meskipun demikian, mengonsumsi buah 

nangka secara berlebihan dapat menimbulkan gas dalam perut. Penderita infeksi 

usus atau maag tidak dianjurkan mengonsumsi buah nagka (Rukmana, 1997). 

Berikut kandungan gizi buah nangka yang sudah matang. 

Tabel 6. Kandungan Gizi 100 gram Nangka Matang 

Nilai Gizi Nangka Matang 

Energi 106 kal 

Karbohidrat 27,6 g 

Protein 1,2 g 

Lemak  0,3 g 

Vitamin A 330 SI 

Vitamin B 0,07 mg 

Vitamin C 7 mg 

Air 70 g 

Kalsium 20 mg 

Fosfor 19 mg 

Zat besi 0,9 mg 

BDD 28% 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI dalam  Lies (2008) 

2.5.2 Apel 

Apel pertama kali ditanam di Asia Tengah, kemudian berkembang luas di 

wilayah yang lebih dingin. Apel yang dibudidayakan memiliki nama ilmiah Malus 

domestica yang menurut sejarahnya merupakan keturunan dari Malussieversii 

dengan sebagian genom dari Malus sylvestris (apel hutan/apel liar) yang ditemui 

hidup secara liar di pegunungan Asia Tengah. Tanaman ini masuk ke Indonesia 

sekitar tahun 1930-an dibawa oleh orang Belanda bernama Kreben kemudian 

menanamnya di daerah Nongkojajar, Pasuruan ( Winarno, 2004). 
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Jenis apel yang ditanam di Indonesia tidak banyak, diantaranya adalah apel 

hijau malang, apel manalagi, apel rome beauty dan apel ana. Beberapa jenis 

produk makanan berbahan dasar apel yang sering dijumpai antara lain sari buah, 

keripik, selai, dodol, dan manisan (Suyanti, 2010). 

Varietas Anna, Romebeauty dan Manalagi memiliki nilai pH yang 

berbeda. Menurut Untung (1996), apel Manalagi mempunyai rasa manis dan 

mempunyai kandungan asam rendah sedangkan Romebeauty mempunyai rasa 

asam manis dengan kandungan asamnya tinggi. Apel Anna mempunyai rasa asam 

manis dengan kandungan asamnya paling tinggi. Menurut penelitian varietas 

Anna dan Romebeauty memiliki total asam yang jumlahnya relatif sama, varietas 

Manalagi mempunyai total asam yang lebih rendah (Suhardi dan Yuniarti, 1996). 

Buah apel punya banyak manfaat jumlah kandungan gizi dan mineralnya 

memang tinggi.Selain mampu mencegah penyakit degenerative, seperti kanker, 

diabetes mellitus, dan penyakit jantung, buah ini mampu membunuh virus 

infeksi.An apple a day keeps the doctor away, itulah ungkapan yang sering kita 

dengar tentang manfaat buah apel. Ungkapan tersebut bukan tanpa bukti,karena 

banyak penyakit yang dapat dicegah, apel dinobatkan sebagai dokter alami bagi 

penduduk dunia(Laranjinha, 2003). Berikut nilai kandungan gizi dalam 100 gram 

apel: 
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Tabel 7. Kandungan Gizi Buah Apel per 100g  

Zat Gizi Nilai per 100g 

Energi  52 kkal 

Air 85,56% 

Karbohidra 13,81 g 

Protein 0,26 g 

Lemak 0,17 g 

Gula 10,39 g 

Serat pangan 2,4 g 

Vitamin A 3 μg 

Vitamin 4,6 mg 

Vitamin B1 (Thiamine) 0,017 mg 

Vitamin B2 ( Riboflavin ) 0,026 mg 

Vitamin B3 ( Niacin )  0,091 mg 

Vitamin B5  0,061 mg 

Vitamin B6  0,5 mg 

Asam folat  3 μg 

Vitamin E  0,5 mg 

Kalsium  6 mg 

Iron  0,12 mg 

Magnesium  5 mg 

Phosphorus  11 mg 

Pottasium 107 mg 

Zinc  0,04 mg 

Sumber : Menurut Sufrida (2006) 

Selain kandungan gizi diatas, buah apel juga mengandung beberapa zat 

berguna lainnya seperti fitokimia yang merupakan antioksidan untuk menangkal 

radikal bebas yang berasal dari polusi atau lingkungan sekitar, flavoid yaitu zat 

yang berfungsi menurunkan resiko kanker, asam tartar yaitu zat yang dapat 

menyehatkan saluran pencernaan,dan tanin yang berfungsi membersihkan dan 

menyegarkan mulut sehingga dapat mencegah kerusakan gigi dan penyakit gusi 

(Suwarto, 2010). 
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2.5.3 Stroberi 

Stroberi (Fragaria sp)atau starwberry merupakan salah satu komoditas 

buah-buahan yang terpenting di dunia, terutama untuk negara-negara beriklim 

subtropis. Sroberi merupakan tanaman buah yang berupa herba dan ditemukan 

pertama kali di Chili, Amerika latin. Salah satu spesies tanaman stroberi, Fragaria 

chiloensis L, telah menyebar diberbagai negara di Amerika, Eropa, dan asia. 

Sementara itu spesies F. Vesca L menyebar lebih luas dibandingkan spesies 

lainnya. Jenis stroberi ini pula yang pertama kali masuk ke Indonesia. Di 

Indonesia stroberi dikenal juga dengan nama arbei (Kurnia, 2006).  

Tanaman stroberi dalam tata nama (taksonomi) tumbuhan diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

 Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Rosales 

Famili : Rosaceae 

Genus : Fragaria  

Spesies : Fragaria ananassa 

Penanaman stroberi di Indonesia sudah lama di rintis sejak zaman 

kolonialisasi Belanda. Walau stroberi bukan merupakan tanaman asli Indonesia, 

namun pengembangan komoditas ini dapat dikatagorikan sebagai salah satu 

sumber pendapatan baru dalam sektor pertanian. Fakta ini didasari dengan 

semakin banyaknya penggemar buah stroberi, baik konsumsi dalam keadaan 

segar, maupun buah yang telah diolah menjadi berbagai macam makanan atau 
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minuman. Aneka macam jenis olahan buah stroberi adalah dodol, selai, sirup, jam, 

juice, jelly, manisan, es krim, dan salad buah (Rukmana, 1998).  

Buah stroberi yang masih mentah berwarna hijau, sedangkan yang sudah 

matang berwarna merah segar. Buah ini mengandung banyak air. Aromanya 

harum dan rasanya manis asam. Berguna untuk mengobati infeksi saluran kemih, 

serta meningkatkan sekresi air liur dan cairan tubuh. Selain air stoberi juga banyak 

mengandung vitamin C, karbohidrat, fosfor, kalsium,besi, provitamin A, vitamin 

B1, asam folat, flavonoid, dan serat makanan. Stoberi juga berkhasiat sebagai anti 

oksidan, antivirus, dan antikanker (Rusilanti, 2007). Menurut (Winata, 2003), 

disamping mengandung vitamin dan mineral, biji (achene) dan daun stroberi 

mengandung ellagicacid(asam elagat), yakni suatu senyawa fenol yang 

bermanfaat sebagai penghambat dan pencegah pertumbuhan sel kanker. Berikut 

kandungan gizi buah stroberi untuk 100 gramnya. 

Tabel 8. Kandungan Gizi Buah Stroberi per 100 g  

Kandungan Gizi Nilai per 100 g 

Energi  37 kal 

Protein 0,8 g 

Lemak 0,5 g 

Karbohidrat 8 g 

Kalsium 28 mg 

Fosfat  27 mg 

Besi 0,8 mg 

Vitamin A 60 SI 

Vitamin B 0,03 mg 

Vitamin C 60 mg 

Air 89,9 g 

Sumber : Depkes RI dalam Budiman dan Desi S. (2006) 


