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I .  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang kaya akan buah-buahan, 

salah satunya yaitu buah belimbing. Buah belimbing banyak macamnya, salah 

satunya yaitu belimbing wuluh. Menurut Soetanto (1998), tanaman belimbing 

wuluh yang tumbuh baik dapat menghasilkan 100-300 buah/pohon sehingga 

seringkali mengalami kebusukan sebelum dimanfaatkan. Buah yang sudah matang 

harus cepat dipanen karena buah belimbing wuluh mudah sekali gugur dari 

pohonnya dan mudah membusuk. 

Pemanfaatan belimbing wuluh di masyarakat Indonesia masih minim, 

karena kandungan asamnya yang tinggi, biasanya hanya dijadikan ramuan jamu dan 

sayur. Padahal kandungan yang ada dalam buah belimbing wuluh sangat banyak, 

yaitu asam format, asam sitrat, asam askorbat (Vitamin C), saponin, tanin, glukosid, 

flavonoid, dan beberapa mineral terutama kalsium dan kalium dalam bentuk kalium 

sitrat dan kalium oksalat (Soetanto, 1998). Kandungan asam yang tinggi dan 

vitamin C nya pada  belimbing wuluh dapat dimanfaatkan sebagai pangan 

fungsional.  Minuman berupa sirup dari ekstrak buah belimbing wuluh yang kaya 

akan vitamin C yang dapat memenuhi kebutuhan vitamin C pada tubuh serta 

kandungan antioksidannya sebagai penangkap radikal bebas yang dijadikan sebagai 

minuman fungsional. 

Masyarakat Indonesia, umumnya konsumtif terhadap sirup buah yang juga 

merupakan salah satu minuman favorit, karena sangat praktis dalam meraciknya 

dengan menambahkan air dan gula. Sirup adalah sejenis minuman ringan yang 

berupa larutan kental dengan cita rasa beraneka ragam. Sirup penggunaannya tidak 
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langsung diminum tetapi  harus diencerkan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam pembuatan sirup secara sederhana adalah air dan gula (Buckle 

dkk., 2013).  

Belimbing wuluh yang dijadikan sirup akan ditambahakan sukrosa sebagai 

penambah rasa manis, memperbaiki rasa semula pada belimbing wuluh sangat 

asam. Sukrosa bersifat menyempurnakan pada rasa asam dan cita-rasa lainnya dan 

juga memberikan rasa berisi pada minuman karena memberikan kekentalan 

(Buckle., 2013). Beberapa tingkatan sukrosa ditambahkan akan mengetahui 

proporsi gula terbaik untuk sirup belimbing wuluh. 

Macam-macam ekstraksi sangat banyak yaitu ekstraksi menggunakan 

blender, pengepresan dan osmosis. Pembuatan sirup belimbing wuluh pada 

penelitian ini menggunakan osmosis. Menurut Rahmasari (2014) menyatakan 

bahwa osmosis adalah suatu kejadian pindahan kadar mineral dalam sel melalui 

membran semipermeabel dari keadaan sel yang hipotonis dan menuju hipertonis, 

dan sehingga terjadi plasmolisis yang akan menyebabkan terlepasnya suatu organel 

seperti sitoplasma dari dinding sel. Ekstraksi menggunakan metode osmosis dapat 

menghasilkan sari buah yang murni tanpa menghilangkan zat yang terkandung 

dalam buah belimbing wuluh seperti vitamin C. Komponen dan struktur yang ada 

pada buah belimbing wuluh tidak akan hilang dan rusak pada metode ini. 

1.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui interaksi antara sukrosa dan waktu osmosis terhadap karakteristik 

fisikokimia sirup buah belimbing wuluh. 
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2. Mengetahui pengaruh penambahan sukrosa terhadap karakteristik fisiko-kimia

sirup buah belimbing wuluh.

3. Mengetahui pengaruh waktu osmosis terhadap karakteristik fisiko-kimia sirup

buah belimbing wuluh.

4. Mengetahui perlakuan terbaik antara pengaruh penambahan sukrosa dan waktu

osmosis terhadap karakteristik fisiko-kimia sirup buah belimbing wuluh.

1.2 Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya interaksi antara sukrosa dan waktu osmosis terhadap karakteristik

fisikokimia sirup buah belimbing wuluh.

2. Adanya pengaruh penambahan sukrosa terhadap karakteristik fisiko-kimia sirup

buah belimbing.

3. Adanya pengaruh waktu osmosis terhadap karakteristik fisiko-kimia sirup buah

belimbing wuluh.

4. Adanya perlakuan terbaik antara pengaruh penambahan sukrosa dan waktu

osmosis terhadap karakteristik fisiko-kimia sirup buah belimbing wuluh.


