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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah – buahan merupakan bahan pangan yang sangat penting, karena buah 

– buahan memiliki kandungan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh contohnya 

vitamin, mineral, dan serat. Buah-buahan termasuk salah satu komoditas pertanian 

dari kelompok hortikultura yang semakin penting peranannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, buah segar dikonsumsi sebagai pencuci 

mulut (Setiawati, 2017). Menurut Rukmana (2008) buah – buahan merupakan 

komoditas yang ringkih (perishable) dan memerlukan penanganan panen dan 

pascapanen yang tepat untuk mempertahankan mutu dan meningkatkan daya 

simpan serta daya guna. Pengolahan buah – buahan menjadi salah satu alternatif 

untuk mengantisipasi hasil produksi buah  yang melimpah. Salah satu hasil produk 

buah yang melimpah diantaranya yaitu buah apel. 

Menurut Wijaya (2015) buah apel umumnya dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan serat manusia terutama bermanfaat untuk pencernaan manusia. Salah 

satu buah apel yang digemari adalah apel Malang, seperti beberapa jenis apel impor 

dari spesies (Malus domestica) contohnya Fuji, Red delicious, Granny smith, dan 

Golden delicious. Sedangkan contoh apel jenis lokal yaitu Romebeauty, Manalagi, 

dan Anna.  

Jenis apel unggulan di Malang yaitu Manalagi, Romebeauty, dan Anna. 

Tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah tanaman buah apel 

mencapai 1.974.366 pohon dengan produksi 842,80 kuintal per tahun, sedangkan
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jumlah buah apel afkir (busuk/rusak) di Malang raya terdapat 10% dari hasil 

produksi apel yang mencapai 84,00 kuintal (Aprillia, 2014). Potensi tersebut dapat 

diproduksi menjadi olahan produk pangan berupa makanan atau minuman yang 

memiliki nilai ekonomis. Buah - buahan memiliki nilai gizi yang tinggi, tetapi umur 

simpannya singkat dengan diolah menjadi sorbet diharapkan memiliki umur simpan 

panjang dan menciptakan hasil olahan yang bervariasi. Dalam penelitian ini akan 

membuat produk diversifikasi pangan dari varietas buah apel yang dijadikan olahan 

baru yaitu sorbet dengan menggunakan bahan penstabil CMC (Carboxy Methyl 

Cellulose).  

Proses pembuatan sorbet buah menggunakan bahan penstabil yaitu CMC 

(Carboxy Methyl Cellulose). Menurut Kumalasari (2015) bahan CMC (Carboxy 

Methyl Cellulose) dipilih karena bahan tersebut merupakan salah satu bahan 

penstabil yang paling murah, mudah didapatkan, dan banyak digunakan pada 

berbagai jenis pangan olahan sehingga sangat cocok digunakan untuk pembuatan 

sorbet buah pada skala rumah tangga. Frozen dessert yang berkadar lemak rendah 

memerlukan bahan penstabil untuk mengikat air bebas dan mencegah pembentukan 

kristal es yang besar selama pembekuan, serta daya tahan yang baik terhadap proses 

pencairan, dan membentuk ukuran kristal es yang akan berpengaruh pada tekstur 

sorbet (Gunawan, 2006). 

 Sorbet adalah jus atau sari buah yang dibekukan seperti ice cream, namun 

tidak mengandung susu dan memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingakan 

dengan ice cream. Sorbet terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, yaitu buah yang 

ditambah dengan gula pasir dan air. Gula pasir dapat diganti dengan bahan lain 
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seperti madu, gula bubuk, atau sirup. Sorbet banyak digemari karena tidak 

mengandung lemak dan tidak menggunakan susu segar sebagai bahan utamanya 

(Drestianto, 2017). Bahkan untuk yang sedang berdiet juga bisa mengkonsumsi 

sorbet yang tidak ditambahkan gula sama sekali dan digantikan dengan gula diet. 

Sorbet bisa menjadi peluang pangan fungsional yang relatif murah dan bercita rasa 

baik serta dapat diterima oleh masyarakat. 

 Menurut Setiawati (2017) ciri khas sorbet terletak pada teksturnya yang 

agak kasar, hampir mirip es serut dan tidak halus seperti ice cream. Karakteristik 

buah yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan sorbet sebaiknya buah matang 

optimal, segar, sedikit berserat, tidak cacat atau rusak, dan tidak busuk contohnya 

seperti buah sirsak, mangga, melon, sayur, dan umbi – umbian (Saptoningsih, 

2012). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Drestianto (2017) tentang 

pembuatan produk diversifikasi pangan dari umbi bengkuang dengan kulit buah 

naga yang dijadikan sorbet. Belum maraknya pemanfaatan umbi bengkuang dengan 

kulit buah naga dalam produk pangan (misal dalam pembuatan sorbet), hal tersebut 

dapat membuka peluang sorbet menjadi produk pangan yang relatif murah dan 

bercita rasa baik serta dapat diterima masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai olahan produk sehat yang terbuat dari buah – buahan segar 

tanpa memakai pewarna dan pemanis buatan yang nantinya bisa dijadikan sebagai 

sumber belajar biologi. 

 Proses penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi 

yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar siswa dapat belajar secara 
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individual. Sumber belajar meliputi data, orang atau benda yang dapat digunakan 

untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa (Prastowo, 2018). 

Materi IPA Terpadu pada Kurikulum 2013 SMP kelas VIII pada KD 3.6 

Mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya dengan sistem 

pernapasan, sistem peredaran darah, dan penggunaan energi makanan. Sub materi 

bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh materi vitamin. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Jenis Apel  Dan Konsentrasi CMC (Carboxy Methyl Cellulose) Terhadap Kualitas 

Sorbet Buah Sebagai Sumber Belajar Biologi”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh konsentrasi CMC (Carboxy Methyl Cellulose) terhadap 

kandungan vitamin C sorbet buah ? 

2. Adakah pengaruh jenis apel terhadap kandungan vitamin C sorbet buah ? 

3. Adakah pengaruh konsentrasi CMC (Carboxy Methyl Cellulose) terhadap uji 

organoleptik (tekstur dan rasa) sorbet buah ? 

4. Adakah pengaruh jenis apel (Carboxy Methyl Cellulose) terhadap uji 

organoleptik (tekstur dan rasa) sorbet buah ? 

5. Bagaimana penerapan hasil penelitian tentang kualitas sorbet buah dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

terhadap kandungan vitamin C sorbet buah 

2. Untuk mengetahui pengaruh jenis apel terhadap kandungan vitamin C sorbet 

buah  

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

terhadap uji organoleptik (tekstur dan rasa) sorbet buah ? 

4. Untuk mengetahui pengaruh jenis apel (Carboxy Methyl Cellulose) terhadap uji 

organoleptik (tekstur dan rasa) sorbet buah ? 

5. Untuk mengetahui penerapan hasil penelitian tentang kualitas sorbet buah dapat 

dimanfaatkan sebagi sumber belajar biologi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

 Dapat menambah pengetahuan, wawasan tentang pembuatan sorbet dari 

beberapa jenis apel, khususnya dalam penambahan konsentrasi bahan penstabil 

CMC (Carboxy Methyl Cellulose) terhadap kualitas sorbet. 

2. Bagi Pendidikan 

 Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi ilmiah kepada para 

akademis tentang pengaruh jenis apel dan  konsentrasi CMC (Carboxy Methyl 

Cellulose) terhadap kualitas sorbet buah dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran biologi. 
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3. Bagi Masyarakat 

 Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara pembuatan produk 

berupa sorbet buah dengan menggunakan beberapa jenis buah dan bahan 

penstabil CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Selain itu produk olahan sorbet 

buah selama ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sorbet buah dapat 

meningkatkan nilai ekonomis masyarakat, pembuatan sorbet buah praktis dan 

tidak memerlukan biaya yang banyak.  

1.5 Batasan Penelitian  

 Untuk menghindari adanya salah penafsiran pada penelitian ini maka 

peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian 

Sorbet dari jenis apel dengan penambahan berbagai konsentrasi CMC (Carboxy 

Methyl Cellulose). 

2. Parameter pengamatan sorbet buah meliputi uji organoleptik (rasa dan tekstur) 

dan uji kandungan vitamin C 

3. Jenis apel yang digunakan yaitu apel Anna, apel Fuji, apel Romebeauty, dan apel 

Manalagi 

1.6 Definisi Istilah 

 Definisi istilah berikut ini adalah istilah kunci dari penelitian yang akan 

dilakukan : 

1. Buah – buahan merupakan komoditas yang ringkih (perishable) dan memerlukan 

penanganan panen dan pascapanen yang tepat untuk mempertahankan mutu dan 

meningkatkan daya simpan serta daya guna (Rukmana, 2008) 
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2. CMC (Carboxy Methil Cellulosa) adalah turunan dari selulosa dan sering dipakai 

dalam industri makanan untuk mendapatkan tekstur yang baik. Fungsi CMC 

yaitu sebagai pengental, stabilisator dan pembentuk gel (Setiawati, 2017). 

3. Berdasarkan kualitas sorbet buah berdasarkan uji organoleptik dan uji kandungan 

vitamin C. 

a) Organoleptik adalah pengujian terhadap bahan makanan atau produk olahan 

berdasarkan kesukaan dan kemauan panelis untuk menilai suatu produk yang 

telah dibuat. Dalam penilaian bahan pangan sifat yang menentukan diterima 

atau tidak suatu produk adalah sifat indra yang terdiri dari pengelihatan, 

pengecap, peraba,dan pencium (Marpaung, 2001). Bidang penilaian sensori 

atau uji organoleptik memerlukan subjek untuk menilai produk yang disebut 

dengan panelis (Yuwono, 2017) 

b) Vitamin C merupakan fresh food vitamin karena sumber utamanya yaitu buah 

– buahan dan sayuran segar. Contoh adalah apel, anggur, jeruk, nanas dan 

buah lainnya (Safaryani, 2007). 

4. Sorbet merupakan makanan penutup yang terbuat dari jus buah atau sari buah 

yang dibekukan seperti ice cream namun tidak mengandung susu. Sorbet 

biasanya memiliki tekstur yang lebih kasar dari ice cream dan terbuat dari bahan 

yang sederhana seperti jus buah atau sari buah, gula pasir, air dan bahan penstabil 

(Hakim, 2015) 

5. Sumber belajar biologi merupakan segala sesuatu baik benda maupun gejalanya, 

yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka 

pemecahan permasalahan biologi. Sumber belajar dapat dimanfaatkan dan 
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diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media 

cetak, media elekteronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya 

(Dwiaristiwa,2015) 


