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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Minuman dan makanan merupakan salah satu kebutuhan hidup 

manusia. Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat semakin 

menyadari akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang 

fungsional. Di dalam makanan dan minuman tersebut mengandung berbagai 

zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang kemudian oleh tubuh digunakan untuk 

metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh dan menghasilkan energi. 

Makanan dan minuman tersebut sebaiknya tidak mengandung bahan pengawet, 

pemanis ataupun pewarna buatan yang memiliki efek tidak baik bagi tubuh. 

Oleh karena itu masyarakat lebih suka mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang berasal dari bahan alami, salah satu minuman yang berasal dari bahan 

alami tersebut adalah cincau. 

Daun cincau perdu mengandung zat yang berguna bagi tubuh. 

Menurut Pitojo (2008) daun cincau perdu mengandung komponen gizi berupa 

air, protein, lemak, serat karbohidrat, klorofil, dan kalori. Air mempunyai porsi 

terbesar, biasanya lebih dari 60% dari berat segar. Daun cincau perdu juga 

mengandung berbagai vitamin, antara lain vitamin A, vitamin B, dan vitamin 

C. Beberapa jenis mineral ada dalam daun cincau perdu, antara lain kalsium, 

fosfor, besi, magnesium dan beberapa mineral yang lain.  

Zat yang banyak terkandung dalam cincau perdu menyebabkan cincau 

perdu dikenal sebagai salah satu makanan yang fungsional. Sehingga baik 
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dikonsumsi oleh masyarakat, akan tetapi cincau perdu kurang di minati 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan rasa cincau perdu yang asli kurang 

bervariasi  dan aromanya langu sehingga minat masyarakat kurang terhadap 

cincau perdu. Sehingga perlu adanya inovasi rasa pada pengolahan cincau 

perdu agar masyarakat lebih tertarik untuk mengkonsumsinya. 

Hasil penelitian Ningtyas dkk (2011), menunjukkan bahwa interaksi 

kombinasi urutan daun S. Hernandifolia dan penambahan air pada pembuatan 

cincau tidak berpengaruh terhadap pengentalan, kandungan klorofil, serat dan 

vitamin C. Daun cincau yang paling banyak mengandung vitamin C yaitu pada 

daun cincau dewasa. Perbandingan rasio antara daun cincau hijau segar 

mengacu pada penelitian Widyana (2008) dengan rasio antara daun segar dan 

air 1:5, 1:10 dan 1:15 b/v. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik 

hasil ekstraksi terbaik. 

Jeruk manis (Citrus aurantium) merupakan salah satu jeruk yang 

diminati oleh masyarakat, karena jeruk tersebut memiliki bau yang harum dan 

rasa manis. Tapi pada penelitian ini, jeruk manis digunakan sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan cincau. Tujuan penambahan sari jeruk manis ini 

bertujuan untuk memberikan inovasi rasa pada cincau perdu agar cincau perdu 

lebih diminati oleh masyarakat. 

Jeruk manis mengandung banyak zat yang berguna bagi tubuh. 

Menurut Kurnianti (2010) dalam 100 gram jeruk manis mengandung energi 51 

kkal, protein 0,9 g, lemak 0,2 g, karbohidrat 11,4 g, Ca 33 mg, P 23 mg, Fe 0,4 

mg, retinol 57 mcg dan asam askorbat (vitamin C) 49 mg. 
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Hasil penelitian Wachida (2013), bahwa perbedaan tingkat 

kematangan dan jenis pengendap berpengaruh nyata tehadap kadar air. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini akan digunakan 

jeruk matang untuk diambil ekstrak airnya. 

Gula merupakan bahan makanan dengan rasa manis karena 

mengandung senyawa sukrosa. Gula termasuk dalam bumbu  dapur yang dapat 

memberikan rasa manis dan bisa digunakan untuk pengawet makanan karena 

gula bersifat higroskopis atau menyerap air sehingga sel-sel bakteri akan 

dehidrasi dan akhirnya mati (Sutomo, 2012). Gula pasir digunakan dalam 

penelitian ini untuk memberikan rasa manis pada cincau. 

Hasil penelitian Nur’aini (2013), selai mahkota bunga kembang sepatu 

memiliki kandungan vitamin C tertinggi pada sampel perlakuan jeruk siam 15 

ml, gula 50 g, dan tepung maizena 2,5 g dengan kandungan vitamin C sebesar 

5,16 mg. Selain itu hasil uji organoleptik yang memiliki daya serap tinggi oleh 

masyarakat yaitu sampel perlakuan jeruk siam 15 ml, gula pasir 50 g, tepung 

maizena 5 g yang memiliki aroma sedap, rasa asam kemanisan, tekstur yang 

agak lembut.  

Berdasarkan hal diatas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Organoleptik dan kadar vitamin C cincau dengan penambahan sari 

jeruk dan gula pasir”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya masalah yang 

ada sehingga pembahasan terfokus. Pembatasan masalah yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah daun cincau perdu, sari jeruk dan gula pasir. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian ini adalah cincau dengan penambahan sari jeruk dan gula 

pasir. 

3. Parameter 

Parameter pada penelitian ini adalah organoleptik cincau (rasa, tekstur, 

warna dan aroma) dan kadar vitamin C. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan 

masalahnya sebagai berikut:“Bagaimana organoleptik dan kadar vitamin C 

cincau dengan penambahan sari jeruk dan gula pasir dengan dosis yang 

berbeda?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui organoleptik dan kadar vitamin C cincau dengan 

penambahan sari jeruk dan gula pasir dengan dosis yang berbeda. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung bagaimana cara pengolahan 

cincau perdu dengan variasi penambahan sari jeruk. 

b. Dapat menambah keterampilan peneliti khususnya yang terkait dengan 

penelitian pembuatan cincau perdu. 

2. Bagi masyarakat khususnya pedagang cincau  

a. Memberikan inspirasi kepada pedagang cincau. 

b. Menambah omset penjualan pedagang cincau. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Memberi sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai bahan 

masukan apabila melakukan penelitian sejenis. 

b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 




