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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Belimbing wuluh 

 Belimbing wuluh merupakan salah satu spesies dalam keluarga belimbing 

(Averrhoa). Diperkirakan tanaman ini berasal dari daerah Amerika tropik.Tanaman 

ini tumbuh baik di negara asalnya sedangkan di Indonesia banyak dipelihara di 

pekarangan dan kadang-kadang tumbuh secara liar di ladang atau tepi hutan. 

Klasifikasi belimbing wuluh (Avverhoa bilimbi L) sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Sub kingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh 

Super Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas  : Roidae 

Ordo   : Geraiales 

Famili   : Oxalidaceae (suku belimbing-belimbingan) 

Genus   : Averrhoa 

Spesies  : Averrhoa bilimbi L  

(Qurrotu,2008) 

Tanaman berbentuk pohon dengan tinggi 5-10 m. Batang tegak, bercabang, 

permukaan kasar, banyak tonjolan, warna hijau kotor. Bunga majemuk, bentuk 

malai, tumbuh ditonjolan batang atau cabang,panjang kelopak 6 mm, warna merah. 

Daun berbentuk lanset dan berwarna ungu. Biji berbentuk lanset atau segitiga, 
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warna hijau saat muda dan berubah kuning kehijauan setelah tua. Akar tunggang, 

warna coklat kehitaman (Lukas, 2008).  

Belimbing wuluh belum dimanfaatkan secara optimal walaupun 

ketersediaannya cukup banyak di Indonesia. Umumnya belimbing wuluh 

digunakan sebagai bumbu masakan atau bahan pembuatan jamu tradisional. 

Tumbuhan ini biasa ditanam di pekarangan untuk diambil buahnya. Buahnya yang 

memiliki rasa asam sering digunakan sebagai bumbu masakan dan campuran 

ramuan jamu (Qurrotu, 2008). 

 
Gambar 1. Buah belimbing wuluh 

 

Belimbing wuluh sering disebut dengan belimbing asam, atau belimbing 

wuluh karena rasa buahnya yang asam. Bentuk tanaman memanjang ke atas bisa 

mancapai 10 meter, berdaun tersusun berpasangan, bentuk lonjong (bulat telur) 

terletak di ujung cabang atau ranting. Bentuk buah bulat lonjong berwarna hijau 

pekat pada waktu muda, dan berbuah kekuningan setelah matang. Buah-buahan 

seukuran telur puyuh ini muncul dan bergelantungan pada batang dan dahannya. 

Dagingnya banyak mengandung air dengan rasa sangat asam (Raden, 2008). 

Buah belimbing wuluh (Avverhoa bilimbi L) mengandung senyawa kimia 

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

flavonoid, dan beberapa mineral terutama kalsium dan kalium dalam bentuk kalium 
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sitrat dan kalium oksalat. Rasa asam belimbing wuluh terutama ditentukan oleh 

asam sitrat (Marlianis, 2013). 

Berdasarkan tabel SNI No. 3544 ditunjukkan pada Tabel berikut : 

Tabel 1. Komposisi kimia buah belimbing wuluh per 100 g bahan 

No Komposisi Jumlah 

1. Kalori (kal) 32,00 

2. Air (%) 90,00 

3. Protein (g)   0,60 

4. Lemak (g)   0,40 

5. Karbohidrat (g)   7,20 

6. Kalsium (mg)   8,00 

7 Fosfor (mg)   9,00 

8. Besi (mg)   0,20 

9. Vitamin A (S.I) 37,00 

10. Vitamin B1 (mg)   0,10 

11. Vitamin C (mg) 25,80 

Sumber : Badan Standar Nasional (2013) 

2.2 Sirup 

Sirup adalah sejenis minuman berupa larutan yang kental dengan citarasa 

yang beranekaragam. Sirup buah adalah sirup yang dibuat dari bahan baku buah-

buahan. Berbeda dengan sari buah penggunaan sirup tidak langsung diminum tapi 

harus diencerkan terlebih dahulu. Pengenceran dilakukan karena kadar gula dalam 

sirup yang terlalu tinggi yaitu antara 55-65% (Satuhu, 2004). 

Menurut SNI No 3544, sirup merupakan produk minuman yang dibuat dari 

campuran air dan gula dengan kadar larutan gula minimal 65% dengan atau tanpa 

bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diijinkan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
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Tabel 2. Syarat Mutu Sirup 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan :   

1.1 Bau - Normal  

1.2 Rasa - Normal  

2 

 

Total gula (dihitung sebagai sukrosa) 

(b/b) 

% Min. 65 

3 Cemaran logam :   

3.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

3.2 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 

3.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 

3.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,03 

4 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

5 Cemaran Mikroba :   

5.1 Angka lempeng total (ALT) koloni/mL Maks.5 x 10² 

5.2 Bakteri Coliform APM/mL Maks. 20 

5.3 Escherchia coli APM/mL ˂3 

5.4 Salmonella sp  - negatif/25mL 

5.5 Staphylococcus aureus - negatif/mL 

5.6 Kapang dan khamir Koloni/mL Maks.1 x 10² 

Sumber : Badan Standar Nasional (2013)  

 Menurut   Satuhu   (1994),   berdasarkan   bahan   baku,   sirup   dibedakan  

menjadi  tiga,  yaitu  sirup  essens,  sirup  glukosa,  dan  sirup  buah-buahan.  Sirup  

esens adalah sirup  yang  cita rasanya ditentukan oleh esens  yang ditambahkan. 

Sirup   glukosa   adalah   sirup   yang   mempunyai   rasa   manis   saja,   biasanya 

digunakan  sebagai  bahan  baku  industri  minuman,  sari  buah,  dan  sebagainya.  

Sirup  buah  adalah  sirup  yang  aroma  dan  rasanya  ditentukan  oleh  bahan 

dasarnya yaitu buah segar. 

 Menurut Margono dkk., (1993), pada prinsipnya dikenal 2 macam sari buah, 

yaitu:  

1. Sari buah encer (dapat langsung diminum), yaitu cairan buah yang diperoleh dari 

pengepresan sari buah, dilanjutkan dengan penambahan air dan gula pasir.  
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2. Sari buah pekat/sirup, yaitu cairan yang dihasilkan dari pengepresan daging buah 

dan dilanjutkan dengan proses pemekatan. Sirup ini tidak langsung diminum, 

tetapi harus diencerkan terlebih dahulu dengan air. 

2.3 Ekstraksi  

Ekstraksi dapat didefisinikan sebagai suatu proses penarikan keluar atau 

proses pemisahan suatu bahan dari campurannya, biasanya dengan menggunakan 

pelarut. Komponen yang dipisahkan dalam ekstraksi dapat berupa padatan dari 

suatu sistem campuran padat-cair, berupa cairan dari suatu sistem campuran cairan-

cairan, atau padatan dari suatu sistem padatan-padatan. Ekstraksi dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, tetapi umumnya menggunakan pelarut berdasarkan pada 

kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran (Isnaini, 2010).  

Ekstraksi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekstraksi khemis dan 

ekstraksi fisis-mekanis. Pemisahan atau pengambilan komponen dari sumber bahan 

pada dasarnya dilakukan dengan penekanan atau pengempaan, pemanasan, dan 

menggunakan pelarut. Biasanya ekstraksi dengan pemanasan atau pengempaan 

dikenal dengan cara mekanis. Ekstraksi cara mekanis hanya dapat dilakukan untuk 

pemisahan komponen dalam sistem campuran padat-cair (Suyitno dkk., 1989).  

2.3.1 Osmosis  

Pada hakikatnya, osmosis merupakan suatu proses difusi. Osmosis adalah 

difusi dari tiap pelarut melalui suatu selaput yang permeabel secara diferensial. 

Pelarut universal adalah air. Jadi, dapat dikatakan bahwa osmosis adalah difusi air 

melalui selaput yang permeabel secara diferensial dari pelarut berkonsentrasi tinggi 

(banyak air) ke pelarut yang berkonsentrasi rendah (sedikit air). Proses osmosis 

akan berhenti jika konsentrasi di dalam dan di luar sel telah seimbang. Bila sel 
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memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi (sedikit air atau hipertonik) daripada 

di luar sel, maka air yang ada diluar sel akan masuk ke dalam sel. Peristiwa 

masuknya air ke dalam sel tersebut dapat mengakibatkan pecahnya sel pada sel 

hewan (hemolisis). Sedangkan, pada sel tumbuhan, sel hanya akan menggembung 

karena ditahan oleh dinding sel. Konsentrasi air yang tinggi di luar sel disebut 

hipotonik. Sedangkan, bila sel memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah 

(banyak air) daripada di luar sel, maka air yang ada di dalam sel akan keluar sel. 

Keluarnya air dari sel akan mengakibatkan sel mengerut. Pada sel hewan, 

mengerutnya sel ini disebut krenasi, sedangkan pada sel tumbuhan disebut 

plasmolisis (Jones, 2007). 

Osmosis merupakan suatu proses perpindahan atau gerak air dari zat yang 

berkonsentrasi rendah ke suatu larutan yang berkonsentrasi tinggi, kemudian proses 

ini biasa melalui membran selektif permeable dari suatu bagian yang terlalu encer 

ke bagian yang sangat pekat atau kental. Efek ini dapat dilihat dari suatu 

bertambahnya tekanan pada larutan yang bersifat hipertonik relative terhadap 

larutan hipertonik. Sehingga tekanan osmotic diartikan sebagai suatu tekanan yang 

dibutuhkan untuk menjaga seimbang dengan adanya tidak adanya aliran pelarut 

(Lakitan, 2008). 

Menurut Rahmasari (2014) menyatakan bahwa osmosis adalah suatu 

kejadian pindahan kadar mineral dalam sel melalui membrane semipermeabel dari 

keadaan sel yang hipotonis dan menuju hipertonis, dan sehingga terjadi plasmolisis 

yang akan menyebabkan terlepasnya suatu organel seperti sitoplasma dari dinding 

sel. 
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Membran sel merupakan bagian dari protoplasma yang akan berbentuk 

lapisan sangat tipis kemudian berfungsi membatasi dalam isi sel dengan 

lingkungannya. Membran sel juga melindungi sel dari suatu lingkungan untuk 

aktivitas metabolik (Lehninger, 1982: 82). Adapun faktor yang mempengaruhi yang 

terjadi pada osmosis pada sel yang hidup yaitu ukuran suatu zat terlarut, luas 

permukaan, jauhnya zat pelarut dan zat terlarut dan tekanan suhu serta tebal 

membran sel ( Parjatmo, 1987: 87). 

 

Gambar 2. Proses terjadinya osmosis 

2.3 Sukrosa  

Sukrosa adalah suatu istilah umum yang sering diartikan bagi setiap 

karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan 

biasanya digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan biasanya 6 

digunakan untuk menyatakan sukrosa, gula yang diperoleh dari bit attau tebu. Gula 

bersifat menyempurnakan pada rasa asam dan cita-rasa lainnya dan juga 

memberikan rasa berisi pada minuman karena memberikan kekentalan (Buckle., 

2013).  

Sukrosa merupakan polimer dari molekul glukosa dan fruktosa melalui 

ikatan glikosidik yang mempunyai peranan yang penting dalam pengolahan 

makanan. Oligosakarida ini  banyak terdapat pada tebu,bit, siwalan dan kepala 
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kopyor. Biasanya gula ini digunakan dalam bentuk kristal halus atau kasar 

(Winarno, 2004). 

 

Gambar 2. Stuktur sukrosa 

Sifat-sifat sukrosa :  

1. Kenampakan dan kelarutan, semua gula berwarna putih, membentuk kristal yang 

larut dalam  air. 

2.  Rasa manis, semua gula berasa manis, tetapi rasa  manisnya tidak sama. 

3. Hidrolisis, disakarida mengalami proses hidrolisis menghasilkan monosakarida. 

Hidrolisis sukrosa  juga dikenal sebagai inversi  sukrosa dan  hasilnya berupa 

campuran glukosa dan  fruktosa disebut “gula invert”. 

Inversi dapat dilakukan  baik dengan memanaskan sukrosa bersama asam 

atau dengan menambahkan enzim invertase. Pengaruh panas jika dipanaskan gula 

akan mengalami karamelisasi. Sifat mereduksi, semua monosakarida dan 

disakarida kecuali sukrosa berperan sebagai agensia pereduksi dan karenya dikenal 

sebagai gula reduksi (Gaman dan Sherrington, 1994) 

Marta (2007) dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa, menurut 

Nicol (1982), sukrosa mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain mempunyai 

rasa manis yang sangat diinginkan, dapat berperan sebagai  bulking agent, 

mempunyai tingkat kelarutan yang tinggi, dan pengawet yang baik. Sukrosa akan 

membentuk flavor dan warna pada saat pemanasan, mempunyai daya simpan yang 

baik, mudah dicerna, dan tidak beracun. Selain itu, sukrosa juga murah, tidak 
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berwarna, mempunyai kemurnian yang tinggi baik dari sifat kimia maupun 

mikrobiologi. Sukrosa dapat memperbaiki aroma dan cita rasa dengan cara 

membentuk keseimbangan yang lebih baik antara keasaman, rasa pahit dan rasa 

asin, ketika digunakan pada pengkonsentrasian larutan (Nicol, 1979). Aroma dan 

cita rasa akan menjadi lebih menonjol dengan memperhatikan tingkat kemanisan 

yang digunakan (Pancoast dan Junk, 1980). 

2.4 Antioksidan  

Menurut Pramitasari (2010), antioksidan merupakan senyawa penting 

dalam menjaga kesehatan tubuh karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas 

yang banyak terbentuk dalam tubuh. Fungsi antioksidan adalah untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, serta memperpanjang umur masa simpan makanan. 

Lipid peroksidase merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam 

kerusakan selama dalam penyimpanan dan pengolahan makanan. 

 Berdasarkan sumber perolehannya ada 2 macam antioksidan, yaitu 

antioksidan alami merupakan antioksidan hasil ekstraksi bahan alami dan 

antioksidan buatan (sintetik) merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil 

sintesa reaksi kimia. Beberapa contoh antioksidan sintetik yang diizinkan dan 

sering digunakan untuk makanan, yaitu butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi 

toluen (BHT), propil galat, tetra-butil hidroksi quinon (TBHQ) dan tokoferol. 

Antioksidan-antioksidan tersebut merupakan antioksidan alami yang telah 

diproduksi secara sintetis untuk tujuan komersial. Antioksidan alami di dalam 

makanan dapat berasal dari (a) senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau 

dua komponen makanan, (b) senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi 
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selama proses pengolahan, (c) senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber 

alami dan ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan (Rohdiana, 

2001) 

Pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan metode DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) pada panjang gelombang 515 nm. DPPH merupakan 

radikal sintetik yang stabil serta larut dalam pelarut polar seperti metanol dan 

etanol. Selain dengan DPPH, daya antioksidan juga dapat ditentukan dengan 

metode linoleat-tiosianat. Hasil daya antioksidan pada sampel yang diuji 

dibandingkan dengan pembanding vitamin E 1% yang sudah diketahui sebagai 

antioksidan (Rohman, 2005). 

2.5 Vitamin C  

Vitamin C adalah kristal putih yang larut dalam air. Dalam keadaan kering 

vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena 

bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama bila terkena panas. Oksidasi 

dipercepat dengan kehadiran tembaga dan besi. Vitamin C tidak stabil dan larut 

dalam alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Vitamin C adalah vitamin 

yang paling labil.  

Asam askorbat (vitamin C) adalah suatu turunan heksosa dan 

diklarifikasikan sebagai karbohidrat yang erat berkaitan dengan monosakarida. 

Vitamin C dapat disintesis dari D-glukosa dan galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan 

sebagian besar hewan. Vitamin C terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu L-asam 

askorbat (bentuk tereduksi) dan asam L-asam dehidro askorbat (bentuk teroksidasi). 

Oksidasi bolak-balik L-asam askorbat menjadi L-asam dehidro askorbat terjadi bila 
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bersentuhan dengan tembaga, panas, dan alkali. Kedua bentuk vitamin C aktif 

secara biologis tetapi bentuk tereduksi adalah yang paling aktif (Almatsier, 2004). 

Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh, sebagai koenzim atau 

kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang kuat kemampuan reduksinya dan 

bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Beberapa turunan 

vitamin C (seperti asam antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Beberapa 

turunan vitamin C (seperti asam eritrobik dan skorbik palmitat) digunakan sebagai 

antioksidan di dalam industri pangan untuk mencegah proses tengik, perubahan 

warna (browning) pada buah-buahan dan untuk mengawetkan daging.  

Vitamin C sebagai antioksidan merupakan suatu donor elektron dan agen 

pereduksi. Disebut antioksidan, karena dengan mendonorkan elektronnya, vitamin 

ini mencegah senyawa-senyawa lain agar tidak teroksidasi. Walaupun demikian, 

vitamin C sendiri teroksidasi dalam proses antioksidan tersebut sehingga 

menghasilkan asam dehidroaskorbat (Padayatty, 2003). 

Vitamin C dapat langsung menangkap radikal bebas oksigen, baik dengan  

atau tanpa katalisator enzim. Reaksinya terhadap senyawa oksigen reaktif lebih 

cepat dibandingkan dengan komponen lainnya. Vitamin C juga melindungi 

makromolekul penting dari proses oksidatif. Reaksi terhadap radikal hidroksil 

terbatas hanya melalui proses difusi. Sebagai zat penyapu radikal bebas, vitamin C 

dapat langsung beraksi dengan anion superoksida, radikal hidroksil, oksigen singlet 

dan lipid peroksida. Sebagai reduktor vitamin C akan mendonorkan satu elektron 

membentuk semi dehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktifdan selanjutnya 

mengalami reaksi disproporsional membentuk dehidroaskorbat yang bersifat tidak 

stabil. Dehidroaskorbat akan terdegradasi membentuk asam oksalat dan asam 
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treonat. Oleh karena kemampuan vitamin C sebagai penghambat radikal bebas, 

maka peranannya sangat penting dalam menjaga integritas membran sel (Suhartono 

dkk., 2007). 


