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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman tebu sudah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai 

bahan baku utama gula. Areal tanaman tebu menyebar di berbagai provinsi di 

Jawa dan luar Jawa yang didukung oleh 62 industri gula milik BUMN dan 

BUMS. Total luas areal tebu di Indonesia 474.929 ha pada tahun 2014 terdiri dari 

60% lahan tebu rakyat dan 40% lahan tebu swasta yang dikelola oleh pabrik gula 

(Ditjen Perkebunan 2015). Produksi gula nasional mencapai 2,569 juta ton pada 

tahun 2014, masih jauh dari total kebutuhan nasional sebesar 5,7 juta ton yang 

terdiri dari 2,96 juta ton konsumsi langsung dan 2,74 juta ton untuk kebutuhan 

industri makanan dan minuman (Kementerian BUMN 2011). 

Tebu memiliki varietas yang berbeda-beda. Tebu hijau merupakan tebu 

yang sering digunakan sebagai minuman ringan yang sering dijual oleh para 

pedagang kaki lima. Sedangkan tebu varietas lain yang sering ditemui adalah tebu 

hitam yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula dan vetsin. Kedua 

jenis tebu ini merupakan tebu yang mudah ditemui dan diolah. Maka dari itu 

penelitian ini menggunakan dua varietas tebu untuk dilakukan penelitian umur 

simpannya setelah dilakukan proses perlakuan fisik berupa pasteurisasi. 

Tersebarnya tanaman tebu tersebut, terbagi menjadi tebu untuk produksi 

gula putih dan tebu yang ditanam sendiri oleh masyarakat. Tebu yang ditanam 

sendiri oleh masyarakat biasanya tidak masuk dalam kategori produksi gula putih 

di pabrik gula, tebu tersebut digunakan oleh masyarakat untuk dijual langsung 

dalam bentuk nira tebu. Nira tebu merupakan cairan hasil perasan yang diperoleh 

dari penggilingan tebu yang memiliki warna coklat kehijauan. (Chaplin, 2004). 
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Nira memiliki sifat yang tidak tahan lama disimpan, setelah 4 jam akan 

terjadi penurunan. Penurunan mutu fisikokimia sari disebabkan oleh kandungan 

mikroba. Nira merupakan media hidup yang baik bagi mikroba, baik bakteri, 

khamir, dan kapang (Laksamahardja, 1993). Mikroba-mikroba tersebut 

memanfaatkan sukrosa dan komponen kimia lainnya untuk hidupnya. Untuk 

menjaga agar supaya tidak terjadi proses fermentasi selama penyimpanan, maka 

perlu dicari cara untuk mempertahankan mutu nira tersebut. Oleh karena itu 

diperlukan suatu proses yang dapat memperpanjang umur simpan sari tebu. 

Pengawetan sari tebu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu termal 

dan nontermal. Salah metode termal yang biasa digunakan adalah pasteurisasi 

suatu  produk terutama pada minuman. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan 

dengan suhu dibawah 100
o
C dengan tujuan untuk mengurangi populasi 

mikroorganisme patogen atau menginaktivasi enzim-enzim yang dapat merusak 

mutu produk. Prinsip dari pasteurisasi adalah pemanasan produk secara singkat 

sampai mencapai kombinasi suhu dan waktu tertentu yang cukup untuk 

mengurangi mikroorganisme patogen (Koswara, 2009) 

 Penelitian pendahuluan ada pada penelitian sari tebu yang dilakukan 

dengan cara pendugaan umur simpan menggunakan metode Arrhenius. 

Penggunaan metode ini didasarkan atas pernyataan Kusnandar (2006) yang 

menyatakan bahwa metode Arrhenius  biasanya diterapkan pada produk-produk 

yang mudah rusak akibat reaksi kimia, salah satunya yaitu pada produk sari buah. 

Penggunaan metode ini akan menghasilkan data yang sangat akurat dan tepat, 

akan tetapi memerlukan waktu yang lama dan analisis karakteristik mutu yang 

relatif banyak (Budijanto, dkk. 2010).  
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh varietas tebu terhadap  umur simpan minuman ringan

nira tebu ;

2. Mengetahui pengaruh suhu pasteurisasi terhadap umur simpan minuman

ringan nira tebu;

1.3 Hipotesa Penelitian 

Hipotesa dari penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh perbedaan varietas tebu terhadap umur simpan minuman

ringan nira tebu ;

2. Terdapat pengaruh perbedaan suhu pasteurisasi terhadap umur simpan

minuman ringan nira tebu;


