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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Jenis Apel 

 Apel (Malus domestica) termasuk rajanya buah komersial karena 

konsumennya luar biasa banyaknya. Di Indonesia, apel diperkenalkan oleh 

orang Belanda dan dikembangkan oleh orang Indonesia. Sayangnya daerah di 

Indonesia yang cocok ditanami apel masih sangat terbatas. Daerah Batu, 

Malang, merupakan sentra apel di Indonesia karena tanaman ini banyak 

diusahakan sebagai suatu usaha tani. Oleh penduduk di Malang tanaman ini 

ditanam di pekarangan maupun di kebun (Untung, 1996). Pada penelitian ini 

menggunakan 4 jenis apel yaitu apel Anna, apel Manalagi, apel Roembeauty, dan 

apel Fuji. 

2.1.1 Apel Anna 

 Menurut Pertiwi et al. (2016) klasifikasi tanaman apel Anna : 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Rosales  

Famil  : Rosaceae (suku mawar-mawaran)  

Genus  : Malus  

Spesies  : Malus domestica Borkh 

Apel anna hidup subur di daerah yang mempunyai temperatur udara dingin. 

Tumbuhan ini di Eropa dibudidayakan di daerah subtropis bagian Utara. Sedangkan 
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apel lokal di Indonesia yang terkenal berasal dari daerah Malang dan Gunung 

Pangrango di Jawa Barat. Di Indonesia, apel dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik apabila dibudidayakan pada daerah yang mempunyai ketinggian sekitar 1200 

meter di atas permukaan laut. Tumbuhan apel dikategorikan sebagai salah satu 

anggota keluarga mawar-mawaran dan mempunyai tinggi batang pohon dapat 

mencapai 7-10 meter. Daun apel sangat mirip dengan daun tumbuhan bunga mawar. 

Berbentuk bulat telur dan dihiasi gerigi-gerigi kecil pada tepiannya (Winarna, 

2015). Apel umumnya bentuknya bulat dengan cekungan pada pangkal pucuknya. 

Daging buah apel berwarna putih, renyah dan berair dengan rasa masam. Daging 

buah dilindungi kulit tipis yang mengkilap. Bila daging ini dikerat keluar aroma 

yang harum. Namun ada beberapa jenis apel, aromanya terasa sangat tajam 

(Suwarto, 2010).   

Apel Anna mempunyai aroma yang kuat dengan rasa yang sangat masam 

karena apel Anna memiliki kandungan asam yang sangat tinggi jika dibandingkan 

dengan apel Manalagi dan apel Romebeauty. Apel ini memiliki sangat lembut, 

renyah, dan kandungan airnya banyak. Apel Anna berpigmen merah tua dan 

memiliki ukuran yang bervariasi. Jonathan atau Anna ini pertama kali ditanam di 

New York oleh Philip Rick. Apel Anna banyak dijumpai di Indonesia, tempat yang 

terbukti paling cocok yaitu di kota Batu, Malang (Oktaviananta, 2018). Apel Anna 

memiliki kandungan gizi dalam 100 gram buah apel Anna, berikut merupakan 

gambar dan komposisi kimia buah apel Anna seperti pada Gambar 2.1 dan Tabel 

2.1. 
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Gambar 2. 1 Buah Apel Anna 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

Tabel 2. 1 Komposisi Kimiawi Buah Apel Anna ( tiap 100 gram buah ) 

Komponen                                       Jumlah 

Kadar Air (g) 84,40 

Protein (g) 0,30 

Lemak (g) 0,40 

Karbohidrat (g) 14,90 

Kalsium(mg) 6,00 

Fosfor (mg) 10,00 

Besi (mg) 0,30 

Vitamin A (IU) 90,00 

Vitamin B1 (mg) 0,04 

Vitamin B2 (mg) 0,02 

Vitamin C (mg) 8,18 

(Sumber:Nanda, 2015) 

2.1.2 Apel Manalagi 

 Apel Manalagi merupakan salah satu jenis apel lokal di Indonesia yang 

merajai pasaran apel lokal. Salah satu ciri utama dari apel Manalagi yaitu, mungil 

dan bulat dengan diameter 4-7 cm dan berat 75-160 gr/buah. Warna apel ini hijau 

muda kekuningan dengan aroma yang harum segar. Rasa apel Manalagi manis dan 

tidak berasa asam walaupun apel tersebut belum matang. Daging buah berwarna 

putih dan memiliki sedikit air. Bentuk bijinya bulat pendek dan berwarna cokelat 

tua (Sufrida, 2004).  
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 Klasifikasi ilmiah tanaman apel Manalagi : 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Rosales  

Famil  : Rosaceae (suku mawar-mawaran)  

Genus  : Malus  

Species       : Malus sylvestris (Husaini, 2017) 

 Produksi buah rata – rata tiap pohonnya sekitar 75 kg permusim. Apel 

Manalagi dapat dipanen pada umur 114 hari setelah bunga mekar atau saat nisbah 

gula atau asamnya telah mencapai 58 dan teksturnya 207 kg/cm2. Seiring dengan 

tingkat kematangan buah apel, maka kandungan gulanya juga akan bertambah. 

Apel Manalagi berasal dari desa Gandon, Batu yang merupakan pusat apel di 

Indonesia (Hikmatyar, 2017). Berikut ini gambar dan komposisi kimiawi dari buah 

apel Manalagi pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Komposisi Kimia Buah Apel Manalagi ( tiap 100 gram buah ) 
Komponen                                       Jumlah  

Total gula (g) 8,29 

Kadar asam (g) 0,32 

Gula pereduksi (g) 6,96 

pH cairan buah 4,62 

Vitamin C(mg) 7,43 

Fruktosa (g) 4,5 

Glukosa (g) 3,72 

Sukrosa (g) 4,54 

Gula / asam (g) 42,56 

Aktivitas antioksidan (g) 6,53 

(Sumber:Hikmatyar, 2017) 
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Gambar 2. 2 Apel Manalagi 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

2.1.3 Apel Romebeauty 

 Buah apel merupakan buah yang sangat popular di dunia. Tanaman ini 

memiliki beberapa warna yaitu dari warna hijau sampai merah. Berikut ini 

merupakan klasifikasi dari buah apel Roembeauty:  

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Rosales  

Famil  : Rosaceae (suku mawar-mawaran)  

Genus  : Malus  

Spesies  : Malus domestica Rome (Akbar, 2019) 

Apel Romebeauty berdiameter 5-12 cm dengan berat 75-300 gr/buah. 

Bentuknya bulat, tetapi ada beberapa apel bentuknya lonjong. Mempunyai lima 

sekat tidak nyata dengan pucuk buah yang berlekuk dangkal sampai agak dalam. 

Kulitnya berpori agak tebal dan kasar. Aromanya tidak tajam dan rasanya segar 

karena mengandung air yang cukup banyak. Daging buahnya agak kasar dengan 
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warna kekuningan. Umumnya, bagian kulit yang terkena sinar matahari berwarna 

merah, sedangkan yang tidak berwarna hijau. Di Indonesia, jenis apel ini biasanya 

dikenal dengan apel Malang (Sufrida, 2004). Berikut merupakan gambar apel 

Romebeauty dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2. 3 Buah Apel Romebeauty 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 Adapun beberapa unsur penting yang terkandung di dalam apel Romebeauty 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3 Kandungan Gizi dan Unsur Penting Dalam Apel Romebeauty 

Komponen  Jumlah  

Total asam (%) 0,36 

Gula reduksi (%) 7,64 

Total fenol (mg/g) 5,03 

Kadar asam (g) 0,35 

Vitamin C (mg/100g) 9,35 

Aktivitas antioksidan (%) 9,81 

(Sumber : Aprillia , 2014) 

2.1.4 Apel Fuji 

 Menurut  Rubiati (2017) klasifikasi botani tanaman apel Fuji : 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Rosales  
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Famil  : Rosaceae (suku mawar-mawaran)  

Genus  : Malus  

Spesies       : Malus domestica Gala  

Apel fuji merupakan hasil seleksi dari silangan antara apel red delicious dan 

ralls janet yang dilakukan di Jepang. Fuji mulai diperkenalkan kepada publik pada 

tahun 1962, dan kini kultivarnya cukup populer di beberapa negara, seperti Cina, 

Korea, dan Amerika. Apel ini berbentuk lonjong dengan warna kulit buah hijau 

kekuningan berhias garis – garis merah jingga. Sementara itu, daging buahnya 

berwarna putih dan memiliki sedikit rasa asam. Di Jepang, kulit apel Fuji berwarna 

merah cerah. Namun, warna kulitnya berubah menjadi merah hijau kecokelatan jika 

dibudidayakan di Malang. Hal ini terjadi karena ada perbedaan yang cukup besar 

antara kondisi agroklimat (faktor iklim) di Jepang dan di Indonesia (Sufrida, 2004). 

Berikut merupakan gambar apel Fuji dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4 Apel Fuji 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 Salah satu komoditas yang paling populer dinegara Amerika serikat yaitu 

apel Fuji. Menurut Pimentel (2008) apel merupakan tanaman yang bernilai 
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ekonomis diberbagai belahan dunia. Cara meningkatkan  nilai ekonomis pada apel 

Fuji terutama untuk pasar swalayan yaitu dengan melakukan sortasi sebelum 

dilakukan pemasaran. Mutu buah apel Fuji ditentukan dari parameter tingkat 

ketuaan, kematangan, serta ukuran apel Fuji. 

2.2 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

 Perkembangan gaya hidup masyarakat membuat produk pangan saat ini 

dituntut tidak hanya memenuhi kuantitas yang dibutuhkan, namun juga memenuhi 

kualitas yang diinginkan konsumen. Guna meningkatkan kualitas ini, berbagai zat 

aditif ditambahkan dalam proses produksi. Salah satu zat aditif yang lazim 

digunakan adalah karboksimetil selulosa yang juga dikenal sebagai CMC (Carboxy 

Methyl Cellulose).   

CMC (Carboxy Methyl 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. Selain itu CMC 

sering juga digunakan sebagai bahan pengental untuk ice cream. CMC tidak 

berwarna dan tidak memiliki bau, mudah larut dalam air panas maupun air dingin. 

Kekentalan dihasilkan oleh kontribusi dari CMC untuk stabilisasi produk - produk 

beku seperti ice cream. CMC juga dapat digunakan sebagai stabilizer utama dalam 

pembuatan ice cream untuk mengontrol ukuran kristal ice dan pembentukan kristal 

ice selama pembekuan dan penyimpanan untuk memberikan tekstur yang lembut 

saat dimakan (Setiawati, 2017). Berikut merupakan gambar CMC (Carboxy Methyl 

Cellulosa) dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2. 5 CMC (Carboxy Methyl Cellulosa) 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 Jumlah CMC yang diperlukan untuk menjaga stabilitas produk yang baik 

tergantung pada tingkat kekentalan sebelum dikonsumsi. Produk yang mengandung 

sejumlah besar padatan yang kental hanya membutuhkan penambahan CMC dalam 

jumlah sedikit. Dan sebaliknya, penambahan CMC dalam jumlah besar dapat 

digunakan untuk menciptakan tekstur produk yang mengandung beberapa zat padat 

terlarut (Fitria, 2018). 

2.3 Sorbet 

Menurut Setiawati (2017), sorbet berasal dari Cina dan jauh sebelum orang 

mengenal ice cream pada abad ke-18. Sorbet pertama kali diperkenalkan dinegara 

Persia dan Arab yang membawanya ke Italia. Sorbet berasal dari bahasa Arab 

“sharbat”, sedangkan di Italia disebut “sorbeto” yang artinya minuman. Di negara 

Eropa maupun Amerika sorbet tidak kalah populer dengan ice cream, tetapi di 

Indonesia kepopuleran sorbet masih terbatas dikalangan tertentu dan belum dikenal 

luas oleh masyarakat, padahal di Indonesia berbagai macam buah sangat melimpah 

sebagai bahan dasar dari pembuatan sorbet. 
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 Sorbet merupakan salah satu makanan pencuci mulut dimana berasal dari 

pencampuran sari buah, sukrosa dan bahan penstabil. Sorbet memiliki bentuk 

menyerupai ice cream namun tidak mengandung susu dan tekstur sorbet yang lebih 

kasar dari pada ice cream. Rasa buah yang murni sangat sempurna sebagai  menu 

baru yang inovatif (Passmore, 2006). Hal ini dapat membuka peluang sorbet 

menjadi pangan fungsional yang relatif murah dan bercita rasa baik serta dapat 

diterima oleh masyarakat. Tekstur dari produk makanan beku untuk pencuci mulut 

seperti sorbet banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : (1) jenis dan 

jumlah penstabil, (2) kadar gula serta (3) metode pembekuan yang digunakan 

(Silalahi, 2013). Berikut merupakan gambar sorbet buah dapat dilihat pada Gambar 

2.6. 

 

Gambar 2. 6 Sorbet Buah Stroberi 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 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 
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gula sama sekali dan digantikan menggunakan gula diet. Sorbet mengacu kepada 

syarat mutu sorbet ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2. 4 Syarat Mutu Sorbet 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan 

Penampakan 

Bau 

Rasa 

Tekstur 

 

- 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Kenyal 

Gula dihitung sebagai sukrosa %b/b Minimum 8,0 
Jumlah padatan %b/b Minimum 3,4 
Bahan tambahan   

Penstabil  %  

Pemanis buatan - Negatif 

Air  ml 25 

  

(Sumber : Setiawati, 2017)  

2.4 Uji Organoleptik 

 Jenis pengujian yang akan dilakukan dalam uji organoleptik ini yaitu 

metode hedonik tingkat kesukaan panelis terhadap rasa dan tekstur yang dihasilkan 

dari masing-masing perlakuan. Organoleptik adalah pengujian terhadap bahan 

makanan atau minuman berdasarkan kesukaan dan kemauan panelis untuk menilai 

suatu produk yang telah dibuat. Dalam penilaian bahan pangan sifat yang 

menentukan diterima atau tidaknya suatu produk adalah sifat indra yang terdiri dari 

pengelihatan, pengecap, peraba, dan pencium (Marpaung, 2001). 

 Menurut Lestari (2017) penilaian indrawi ini ada 6 (enam) tahap yaitu 

pertama menerima bahan, mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat-sifat 

bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati, dan menguraikan kembali 

sifat indrawi produk tersebut. Ada beberapa indra yang digunakan dalam menilai 

sifat indrawi adalah sebagai berikut:  
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1. Penglihatan yang berhubungan dengan warna kilap, viskositas, ukuran dan 

bentuk, volume kerapatan dan berat jenis, panjang lebar dan diameter serta 

bentuk bahan.  

2. Indra peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur dan konsistensi. Struktur 

merupakan sifat dari komponen penyusun, tekstur merupakan sensasi tekanan 

yang diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari, dan konsistensi 

merupakan tebal tipis dan halus.  

3. Indra pembau, pembauan juga dapat digunakan sebagai suatu indikator terjadinya 

kerusakan pada produk.  

4. Indra pengecap, dalam hal kepekaan rasa, maka rasa manis dapat dengan mudah 

dirasakan pada ujung lidah dan rasa asam pada pinggir lidah, rasa asin pada 

ujung dan pinggir lidah dan rasa pahit pada bagian belakang lidah.  

2.5 Vitamin C 

 Vitamin C disebut asam askorbat, merupakan vitamin yang paling 

sederhana mudah berubah akibat terjadinya okidasi. Struktur kimianya terdiri dari 

rantai 6 atom C dan kedudukannya tidak stabil (C6H8O6) karena mudah bereaksi 

dengan O2 diudara menjadi asam dehidroaskorbat (Safaryani, 2007). Berdasarkan 

kelarutannya dalam air, vitamin dapat dibagi menjadi dua kelompok. Vitamin yang 

terlarut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air (bisa larut dalam lemak). 

Vitamin C termasuk kedalam kelompok vitamin yang mudah larut dalam air. 

 Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari buah  maupun sayuran. Buah 

yang masih muda memiliki kandungan vitamin C terbanyak, sehingga semakin tua 

buah tersebut maka Vitamin C semakin berkurang. Vitamin C berfungsi sebagai 
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antioksidan serta dapat  membantu vitamin dan mineral diserap baik oleh tubuh. 

Semakin banyak vitamin C yang terdapat didalam tubuh maka semakin baik 

pertahanan tubuh terhadap penyakit. Vitamin C tidak mempunyai kemampuan 

untuk menghindari infeksi virus, tetapi vitamin C dapat membantu mempercepat 

peyembuhan (Wirawan, 2013) 

2.6 Sumber Belajar Biologi 

 Sumber belajar dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan 

kemudahan-kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar-

mengajar (Rismayanti, 2016). Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran 

merupakan suatu sistem terdiri dari sekumpulan bahan yang secara sengaja disusun 

atau dibuat agar memungkinkan siswa belajar secara mandiri (Atiko, 2019). 

Terdapat berbagai macam jenis sumber belajar, dimulai dari yang paling sederhana 

sampai dengan yang paling canggih dan rumit.  

2.6.1 Klasifikasi Sumber Belajar 

Menurut Tim Pengembang Ilmu Pendidikan (2007), Secara umum sumber 

belajar dapat dikategorikan kedalam 6 (enam) jenis, yaitu sebagai berikut :  

1. Orang adalah manusia yang berperan sebagai penyaji dan pengolah pesan, 

seperti guru, konselor administrasi, yang diatur secara khusus dan sengaja 

digunakan untuk kepentingan pembelajaran. 

2. Pesan adalah segala informasi dalam bentuk ide, fakta, dan data yang 

disampaikan kepada anak didik 
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3. Bahan adalah perangkat lunak (software) yang berisi pesan – pesan seperti film 

pendidikan, buku paket, peta dan semua itu biasanya disebut dengan media 

pembelajaran. 

4. Alat adalah perangkat keras (Hardware) yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan misalnya komputer, kamera, radio, televisi, film, LCD, dan DVD 

5. Teknik disebut sebagai prosedur atau pedoman langkah-langkah tertentu dalam 

penyampain pesan menggunakan bahan, lingkungan, perlatan, dan orang untuk 

menyampaikan pesan misalnya simulasi, demonstrasi, dan tanya jawab. 

6. Lingkungan adalah situasi serta kondisi dimana kegiatan pembelajaran itu 

terjadi misalnya diruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. 

 Menurut Tim Pengembang Ilmu Pendidikan (2007), menyebutkan bahwa 

secara umum kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sumber belajar, 

diantaranya:  

a. Ekonomis atau biaya, apakah ada biaya untuk penggunaan suatu sumber belajar 

(yang memerlukan biaya)  

b. Teknis (tenaga), apakah guru atau pihak lain mengoperasikan alat yang 

digunakan sebagai sumber belajar  

c. Bersifat praktis dan sederhana, yaitu mudah dijangkau dan mudah dilaksanakan 

d. Bersifat fleksibel, maksudnya sumber belajar jangan bersifat kaku atau paten tapi 

harus mudah untuk dikembangkan  

e. Relevan dengan tujuan pengajaran  

f. Dapat membantu efisiensi dan kemudahan dalam mencapai tujuan pengajaran  
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g. Memiliki nilai positif bagi proses pengajaran khususnya bagi peserta didik sesuai 

dengan interaksi dan strategi pengajaran yang telah dirancang. 

 Sumber belajar biologi merupakan segala sesuatu baik benda maupun 

gejalanya, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka 

pemecahan permasalahan biologi (Dwiaristiwa, 2015). Pemanfaatan sumber belajar 

biologi materi IPA Terpadu pada Kurikulum 2013 kelas VIII SMP  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. 

2.7 Kerangka Konsep 

Secara garis besar kerangka konsep digambarkan dalam bentuk skema 

yang ada pada Gambar 2.8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Kerangka Konsep 

Buah Apel 

Umumnya dibuat minuman / jus segar 

Diversifikasi pangan 

Sorbet buah dengan penambahan  

berbagai konsentrasi CMC (Carboxy 

methyl Cellulosa) 

Meningkatkan nilai tambah sorbet buah 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian mengambil jawaban sementara 

(hipotesa) dari rumusan masalah yang ada bahwa : 

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

kandungan vitamin C sorbet buah 

2. Ada pengaruh jenis apel terhadap kandungan vitamin C sorbet buah  

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

organoleptik (tekstur dan rasa) sorbet buah  

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

(tekstur dan rasa) sorbet buah. 


