
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) tumbuh baik di daerah 

tropis. Belimbing wuluh sering ditanam di pekarangan rumah dan biasanya 

dibiarkan tumbuh liar di ladang. Setiap kali berbuah, tanaman ini 

menghasilkan buah yang cukup banyak. Buah belimbing wuluh sering 

dibiarkan busuk di pohon atau dibiarkan jatuh ke tanah. Rasa buah 

belimbing wuluh yang masam menyebabkan tidak banyak orang yang 

mengkonsumsi buah ini dalam keadaan segar. Harga jual buah belimbing 

wuluh di pasaran juga rendah, tidak banyak orang yang membutuhkan 

buah ini untuk dikonsumsi. 

Rasa asam buah ini berasal dari asam sitrat dan asam oksalat. 

Selain mengandung senyawa asam tersebut, belimbing wuluh juga 

mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, glukosida, kalsium, 

kalium, vitamin C, dan peroksidase (Maryani dan Lusi, 2004:17). 

Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada buah belimbing wuluh 

menjadikan buah ini sangat berkhasiat sebagai obat. Buah belimbing 

wuluh dapat digunakan untuk meredakan batuk rejan, mengobati gusi 

berdarah, menghilangkan jerawat, menghilangkan panu, menormalkan 

tekanan darah tinggi, dan mengobati biduran. Selain berkhasiat sebagai 
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obat, buah belimbing wuluh juga bermanfaat untuk  membersihkan noda 

pada kain dan mengkilapkan barang-barang yang terbuat dari kuningan. 

Kadar air yang terdapat dalam buah belimbing wuluh yang sangat 

banyak ini menyebabkan buah belimbing wuluh mudah busuk apabila 

disimpan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, buah belimbing wuluh 

yang jumlahnya melimpah ini tidak banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Jadi untuk meningkatkan daya simpan dan daya jual yang 

tinggi, buah belimbing wuluh ini diolah menjadi selai. 

Selai buah adalah awetan buah yang memiliki tekstur kental, bahkan 

semi padat (Khairunnisa dan Nindyas, 2011: 7). Selai buah disukai oleh 

banyak orang dan dari berbagai golongan masyarakat, sehingga 

pembuatan selai ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. 

Buah-buahan yang dipilih untuk dijadikan dalam pembuatan selai 

adalah buah yang sudah matang, tetapi tidak terlalu matang dan rasanya 

sedikt asam. Buah-buahan yang biasanya digunakan untuk pembuatan 

selai, antara lain: nanas, anggur, stroberi, dan jeruk. Syarat pembuatan 

selai yang baik adalah asam. Asam tersebut berguna untuk mengentalkan 

selai. Jadi, semakin banyak kadar asam yang dikandung oleh buah yang 

digunakan dalam pembuatan selai maka semakin baik pula selai yang 

dihasilkan. Asam yang menjadi syarat dalam pembuatan selai ini banyak 

terkandung dalam buah. Semua buah-buahan mengandung asam, salah 

satu buah yang banyak mengandung asam adalah belimbing wuluh. 
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Selain asam, syarat untuk mendapatkan hasil selai yang baik yaitu 

gula. Dalam pembuatan selai buah ini gula merupakan pengental dan 

pengawet alami. Selain itu, gula berfungsi untuk mengeraskan buah dan 

memberi rasa manis. Dalam pembuatan selai ini gula diperoleh dari buah 

kersen dan gula pasir. Buah kersen ini mengandung karbohidrat yang 

cukup banyak. Karbohidrat tersebut salah satunya yaitu berupa glukosa. 

Pohon kersen (Muntingia calabura) biasanya digunakan sebagai 

pohon peneduh oleh masyarakat. Pohon kersen ketika sudah berbuah 

menghasilkan buah yang cukup banyak, sehingga banyak yang dibiarkan 

berjatuhan di tanah. Buah ini juga tidak bisa disimpan dalam jangka waktu 

yang lama. Buah kersen mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, 

serat, dan vitamin C. Banyaknya kandungan senyawa kimia pada buah 

kersen ini membuat buah ini berkhasiat sebagai obat, antara lain: 

menurunkan panas, menghambat perkembangan sel kanker, dan 

mengobati asam urat (Gemilang, 2012: 13). 

Syarat dalam pembuatan selai yang selanjutnya yaitu pektin. Pektin 

adalah zat yang berfungsi untuk mengentalkan selai. Pektin terdapat dalam 

semua buah dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pektin ini merupakan serat 

yang larut di dalam air. Pektin banyak ditemukan pada buah yang belum 

masak, semakin masak buahnya maka semakin berkurang kadar pektinnya. 

Pektin juga terdapat pada bunga rosela. 

Ketiga syarat di atas merupakan bahan pokok untuk membuat selai 

yang baik, sehingga konsumen dapat menyukai selai yang dihasilkan 
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tersebut. Untuk menarik minat konsumen, selai ini ditambahkan warna 

yang berasal dari bunga rosela. Bunga rosela ini mengandung antosianin. 

Antosianin merupakan pigmen tumbuhan yang memberikan warna merah. 

Selain sebagai pewarna, antosianin ini merupakan salah satu zat aktif yang 

dapat menghambat pertumbuhan sel kanker bahkan mematikan sel kanker 

tersebut. 

Ketiga bahan yang digunakan ini semuanya mengandung vitamin C. 

Vitamin diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi vitamin 

ini juga penting bagi tubuh kita. Vitamin ini berperan sebagai katalisator 

organik, mengatur  proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Vitamin 

tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, sehingga vitamin ini 

diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Vitamin C banyak terkandung 

dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin C yang terkandung dalam 

selai ini juga berfungsi untuk mencegah selai menjadi tengik dan 

mencegah perubahan warna selai. 

Melihat dari banyaknya manfaat yang terdapat dalam bahan-bahan 

utama yang digunakan ini maka perlu dikembangkan dalam pembuatan 

suatu produk olahan makanan yang bernilai jual tinggi. Selain itu, dilihat 

dari kandungan yang terdapat dalam ketiga bahan yang digunakan ini 

maka percuma untuk membiarkan buah ini busuk tanpa bisa digunakan. 

Ditinjau dari manfaat dan kandungan yang dimiliki oleh ketiga bahan ini 

peneliti ingin membuat olahan makanan yang lebih bernilai yaitu dengan 

membuat selai buah. 



5 
 

Berdasarkan penelitian Mulyadin (2012), bahwa ekstrak etanol 70% 

buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) dosis 100mg/kgBB, 200% 

mg/kgBB, 400 mg/kgBB mempunyai efek penurunan kadar glukosa darah 

pada tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi dengan aloksan. 

Berdasarkan penelitian Lestari (2011), bahwa buah kersen dapat dijadikan 

bahan untuk membuat nata, sehingga dapat menghasilkan bahan makanan 

yang mempunyai nilai gizi tinggi, diantaranya seperti serat, karbohidrat, 

dan protein. 

Berdasarkan penelitian Putri (2012), bahwa sediaan gel ekstrak 

bunga Rosela (Hibiscus sabdariffa Linn.) dengan basis HPMC mempunyai 

daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis 

dan daya lekat lebih besar dibandingkan dengan basis karbopol, tetapi 

tidak untuk kemampuan menyebar dan proteksi sediaan gel dengan  basis 

karbopol lebih baik, dan peningkatan kadar ekstrak dalam formula 

mempengaruhi perbedaan hasil uji sifat fisik sediaan gel dan aktivitas 

antibakteri Staphylococcus epidermidis. 

Dari latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

penambahan buah kersen dan bunga rosela dalam pembuatan selai 

belimbing wuluh dengan judul “Uji Organoleptik dan Kandungan Vitamin 

C pada Pembuatan Selai Belimbing Wuluh dengan Penambahan Buah 

Kersen dan Bunga rosela”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan untuk 

mempermudah memahami masalah maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Subyek penelitian adalah belimbing wuluh, buah kersen, dan bunga 

rosela. 

2. Obyek penelitian adalah selai belimbing wuluh. 

3. Parameter penelitian adalah perbandingan kandungan vitamin C dan 

organoleptik selai pada variasi prosentase belimbing wuluh, buah 

kersen, dan bunga rosela. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana hasil kandungan vitamin C terhadap selai belimbing 

wuluh yang ditambahkan buah kersen dan bunga rosela dengan 

jumlah berat yang bervariasi? 

2. Bagaimana uji organoleptik terhadap selai belimbing wuluh yang 

ditambahkan buah kersen dan bunga rosela dengan jumlah berat yang 

bervariasi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hasil kandungan vitamin C terhadap selai belimbing 

wuluh yang ditambahkan buah kersen dan bunga rosela dengan 

jumlah berat yang bervariasi. 

2. Mengetahui hasil uji organoleptik terhadap selai belimbing wuluh 

yang ditambahkan buah kersen dan bunga rosela dengan jumlah berat 

yang bervariasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Kepada pembaca yang berniat dan berkeinginan untuk mengolah 

belimbing wuluh menjadi suatu hasil olahan yang lebih bernilai 

ekonomis dalam hal ini berupa selai. 

2. Dapat menambah ilmu pengetahuan bahwa rasa asam belimbing 

wuluh dapat untuk pengawet alami dan rasa manis buah kersen dapat 

digunakan untuk pemanis alami. 

3. Dilihat dari segi ekonomi akan membantu para petani, masyarakat, dan 

pedagang yang berminat mengolah belimbing wuluh untuk 

meningkatkan taraf hidup. 


