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1. PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang 

Dewasa ini kebanyakan orang mulai menyadari akan kebutuhan cairan di mana 

sebenarnya cairan tersebut dapat  membuat tubuh manusia menjadi sehat dan segar. Hal 

ini dikarenakan tubuh manusia 70% terdiri dari air sehingga kebutuhan cairan harian 

sangat dibutuhkan. Dampak positif  bila kebutuhan cairan terpenuhi, adalah  metabolisme 

yang lancar, daya tahan tubuh meningkat, dan sistem saraf menjadi sempurna. Beragam 

cara sehat dan fungsional yang dapat diberikan kepada tubuh dalam memenuhi kebutuhan 

cairan seperti jus buah, jus sayuran dan infused water (Sulianta, 2016). 

Infused water menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengkonsumsi buah dan sayur 

dengan cara yang lebih variatif. Masyarakat menginginkan kandungan dan manfaat yang 

sama dari buah dan sayuran asli bila mengkonsumsi infused water. Infused water 

belakangan ini juga menjadi gaya hidup bagi sebagian orang dikarenakan rasa dan 

manfaat yang diperoleh sebagian orang setelah mengkonsumsi infused water. Minuman 

ini diracik dengan cara mencampurkan buah-buahan, rempah atau sayuran segar kedalam 

air putih (Ali et al, 2016). Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan infused water 

contohnya adalah  kiwi, nanas, strawberry, jeruk, lemon, anggur, delima, blackberry, 

rassberry, daun mint atau teh hijau. Bahan tersebut langsung ditambahkan ke dalam air 

tanpa penambahan gula atau zat aditif lain sehingga menjadikan infused water lebih alami 

untuk dikonsumi (Wassalwa, 2016). Infused water pada awalnya dimaksudkan untuk 

menghilangkan kebosanan ketika meminum air putih, karena dengan mencampur buah / 

sayuran / rempah ke dalam air putih ternyata memberikan rasa berbeda pada air yang 

diminum. Menurut beberapa ahli, infused water dapat memberikan manfaat kesehatan 

dari kandungan nutrisi atau mikro nutrien (Wassalwa, 2016).  

 

Dewasa ini infused water dikenal luas oleh masyarakat namun belum diketahui 

konsentrasi kandungan vitamin C dan aktivitas antioksidannya secara pasti. Beberapa hal 

yang perlu diketahui adalah apakah zat atau kandungan yang ada dalam infused water  

tersebut ada dan sama persis dengan buah aslinya atau mengalami penyusutan akibat dari  

teknik pembuatan dan penyimpanan. Dikarenakan kebanyakan orang membuat dan 

mengkonsumsi infused water didasarkan dari resep internet atau sumber lain yang belum 
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didukung dari hasil penelitian. Sehingga, konsumen dalam membuat infused water  hanya 

memakai kemasan yang ada ditempat seperti kemasan kaca berupa jar atau kemasan 

plastik seperti tupperware, dikarenakan faktor kemudahan. Padahal, dalam pemlihan 

kemasan seharusnya diperhatikan sesuai dengan jenis bahan dan tujuan bahan di kemas, 

dikarenakan masing-masing kemasan mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga 

jangan sampai malahan merusak komponen bahan yang dikemas (Johnrencius, 2017). 

Kebanyakan masyarakat memakai plastik jenis polietilen untuk membuat infused water, 

dikarenakan murah dan mudah didapatkan namun permeabilitas dari plastik polietilen 

lebih tinggi dari pada jenis plastik lainnya sehingga dikuatirkan akan mempengaruhi 

produk infused water (Mareta, 2011).  Pemakaian kemasan kaca juga sering dilakukan, 

kaca memiliki permeabilitasnya yang sangat rendah sehingga daya simpan dalam 

kemasan kaca umumnya lebih baik dari plastik (Donal, 1990). Di dalam infused water 

terkandung banyak unsur bahan pangan yang bisa tersekstrak keluar seperti vitamin dan 

antioksidan. Unsur tersebut bisa jadi hilang bila tidak dilakukan penanganaan seperti 

pemilihan kemasan yang benar. 

 

Konsumen dalam mengkonsumsi infused water juga tidak memperhatikan waktu 

konsumsinya, maka dikhawatirkan vitamin C dan komponen kimia dalam buah belum 

ter-infusi dalam infused water sehingga manfaat yang didapatkan tidak maksimal. 

Menurut teori, waktu perendaman akan mempengaruhi kandungan nutrisi infused water 

(Wassalwa, 2016). Maka dalam penelitian ini akan ditinjau pengaruh pengemas dan 

waktu perendaman terhadap stabilitas vitamin C, antioksidan, pH, warna dan rasa 

(organoleptik) dari hasil akhir infused water stroberi. Stroberi digunakan dalam penelitian 

ini dikarenakan buah tersebut kaya akan vitamin C, memiliki aroma dan rasa yang khas 

sehingga diminati konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa variabel. Variabel 

bebas adalah kemasan infused water (plastik dan kaca) dan waktu perendaman selama 0 

jam,1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 10 jam, dan 12 jam. Variabel 

terikat dari penelitian ini adalah kadar antioksidan, kadar vitamin C, pH, warna dan 

sensori (rasa, warna, aroma dan overall). 
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1.2.Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Infused water  

Infused water  mulai dikenal sejak abad kesepuluh sebelum Masehi. Saat itu infusi tertua 

menggunakan proses infusi dari daun teh dan air. Di jaman modern ini infused water atau 

water spa  adalah suatu konsep atau metode untuk mendapatkan nutrisi dan citra rasa dari 

material organik melalui proses infusi alamiah (Ali et al, 2016). Berbeda dengan proses 

infusi zaman dahulu, yang metodenya menggunakan proses merebus, pengeringan, 

penekanan dan lainnya dalam mempercepat infusi (Sulianta, 2016).                                            

 

Infused water yang digunakan pada jaman sekarang adalah infusi alamiah dengan 

membiarkan nutrisi melebur secara alami dengan air sehingga zat yang berguna tidak 

meluruh atau tereduksi. Metode ini yang kemudian menjadi trend oleh masyarakat 

modern dikarenakan praktis, dikemas secara menarik dan memiliki segudang manfaat 

(Harifah, 2010). Infusi memiliki banyak kelebihan, yaitu :  

- Bebas tambahan gula 

- Bebas pengawet tambahan 

- Dapat menikmati cita rasa tertentu ketika meminum air. 

- Memperbaiki pencernaan 

- Memperlancar metabolisme tubuh 

- Memberi asupan nutrisi penting 

- Detoksifikasi  

(Sulianta, 2016) 

 

Infused water  memiliki “masa tidak layak konsumsi” lebih lama dari pada jus. Infused 

water dapat bertahan sampai 4 hari apabila disimpan dalam lemari pendingin sedangkan 

jus akan berubah cita rasanya pada 24 jam pertama penyimpanan dan akan membusuk 

pada hari-hari berikutnya. Hal ini dikarenakan infused water tidak memberikan proses 

percepatan penguraian seperti pemerasan dan blending, sehingga kesegaran dan citra rasa 

yang diperoleh akan tetap terjaga tanpa perlu ditambahkan gula ataupun pengawet 

(Harifah, 2010).  
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Infused water menggunakan buah-buahan segar dan air minum sebagai bahan utama. 

Persyaratan air minum yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh 

zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan antara lain kesadahan, zat organik (KMnO4), 

besi (Fe), mangan (Mn), derajat keasaman (pH), kadmium (Cd) dan zat kimia lainnya. 

Kandungan zat kimia dalam air minum yang dikonsumsi sehari-hari hendaknya tidak 

melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan seperti tercantum dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang 

persyaratan kualitas air minum dan Standard Nasional Indonesia. Penggunaan air yang 

mengandung bahan kimia beracun dan zat-zat kimia yang melebihi kadar maksimum 

akan memiliki efek negatif  bagi kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2010). 

Pada dasarnya, tubuh lebih mudah menerima nutrisi dan zat dalam bentuk cairan 

dibandingkan butiran atau gumpalan. Infused water mampu mengantarkan nutrisi organik 

secara alami untuk dikonsumsi. Manfaat infused water, antara lain : 

1.Hidrasi 

Semakin banyak kita meminum cairan, tubuh akan  semakin terhidrasi dan  siap untuk 

melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga ataupun bekerja. Metabolisme tubuh 

berjalan lancar sehingga tubuh menjadi sehat dan fresh. 

2.Nutrisi 

Infused water dapat berfungsi sebagai media cair yang membawa nutrisi lebih banyak 

dari pada air biasa. Bahkan nutrisi akan lebih mudah diserap oleh sel-sel di dalam tubuh; 

dan mudah di distribusikan ke seluruh tubuh. Komposisi nutrisi yang diperlukan juga 

mudah diatur dengan cara  pemilihan jenis buah, sayuran dan herbal yang diinfusikan ke 

dalam air. 

3.Detoksifikasi 

Air, buah, sayuran dan herbal yang berinfusi akan bekerja sama untuk membersihkan 

tumpukan racun yang telah mengendap dalam tubuh. Infused water juga dapat menambah 

kemampuan imun dalam tubuh, karena berkat antioksidan kadar tinggi dan nutrisi yang 

terdapat dalam bahan infusi 

4.Membantu proses menjaga berat badan 

(Sulianta, 2016) 
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Dalam hal mengkonsumsi infused water, orang sering melupakan cara yang baik  untuk 

mengolah infused water.  Misalnya, berapa lama waktu perendaman paling efisien untuk 

mengkonsumsi air infus dan bagaimana penyimpanan maupun penempatan air infus yang 

sesuai untuk mendapatkan nilai nutrient yang maksimal. Pemilihan bahan untuk infused 

water, haruslah disesuaikan karena tidak semua buah-buahan cocok untuk infused water. 

Ada beberapa buah-buahan yang tidak disarankan untuk bahan infusi bila : 

1. Memiliki kandungan alkohol tinggi, misalnya nangka dan durian 

2. Struktur buah  mudah terurai dalam air dan lunak, misalnya tomat, melon, mangga 

dan sirsak. 

3.Struktur buah terlampau padat dan minim kandungan air, misalnya buah sawo 

belanda, pisang dan salak. 

 

1.2.2. Pengemas Kaca dan Plastik 

Pemilihan wadah untuk menyimpan infused water juga harus diperhatikan karena tidak 

jarang ada wadah yang justru bisa berbahaya bagi kesehatan jika digunakan berulang-

ulang. Pengunaan wadah  dapat berfungsi untuk melindungi air infus dari kontaminasi, 

sinar matahari dan mencegah masuknya gas dan bau (Nurminah, 2002).  Air infus sendiri 

bila penyimpanannya benar maka aman dikonsumsi dalam jangka waktu tiga sampai 

empat hari (Sulianta, 2016). Jenis kemasan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

kemasan plastik dan kemasan kaca.  

1. Kemasan Plastik 

Bahan kemasan plastik mengalami polimerisasi menggunakan bahan monomer. 

Keunggulan dari kemasan plastik adalah inert, kuat tapi ringan, tidak karatan, 

permebalitiasnya terhadap O2, CO2, uap air dan bersifat termoplastis (heat seal) serta dapat 

diberi warna. Kelemahannya adalah monomer dari plastik dapat bermigrasi dalam bahan 

pangan maupun minuman. Terdapat beberapa jenis plastik, namun yang sering digunakan 

sebagai wadah pangan dan minuman adalah jenis plastik LDPE, PE dan PP.  

Pada penelitian ini kemasan / wadah yang digunakan adalah plastik PE (polietilen). 

Menurut Nurminah (2002) polietilen merupakan film yang lunak, transparan dan 

fleksibel, mempunyai kekuatan benturan serta kekuatan sobek yang baik, tahan zat kimia 

dan kedap air. Plastik PE ini dengan pemanasan akan menjadi lunak dan mencair pada 

suhu 110˚ C. Polietilen mempunyai dua densitas, yaitu densitas yang rendah dan tinggi. 
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PE dengan densitas tinggi memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih 

tahan terhadap suhu tinggi. Polietilen dengan densitas rendah bersifat kuat, agak tembus 

cahaya, fleksibel, dan permukaannya terasa berlemak. Pada suhu kurang dari 60°C sangat 

resisten terhadap sebagian besar senyawa kimia. Jika diatas suhu 60°C, polimer ini 

menjadi larut dalam pelarut hidrokarbon dan hidrokarbon klorida (Nurminah, 2002) 

2. Kemasan Kaca 

Pengemasan dengan bahan kaca merupakan jenis pengemas yang sering dipakai untuk 

makanan dan minuman seperti susu, sari buah. Keuntungan pengunaan dari pengemas 

kaca adalah sifatnya yang inert (tidak bereaksi dengan senyawa kimia), daya simpan yang 

lama (tanpa resiko penyok) dan kuat. Secara fisik memiliki penampilan yang menarik 

dapat tembus pandang sehingga memungkinkan pengamatan langsung terhadap produk. 

Kaca juga mudah dicuci dan tidak terpengaruh  oleh aroma dan citra rasa. Secara kimia, 

kaca sangat tahan terhadap pengaruh air, cairan dan senyawa-senyawa organik. Air dan 

asam hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadapa silika. Kelemahanya 

sendiri adalah mudah pecah, beberapa jenis kaca tidak tahan panas yang mendadak, 

permukaaan kaca mudah tergores dan lecet (Buckle, 2013). Beberapa jenis pengemas 

menggunakan kaca berwarna kuning kecoklatan dikarenakan mampu menghambat 

permukaan radiasi cahaya ultra violet. 

 

1.2.3. Stroberi 

Stroberi dengan nama  spesies Fragaria chiloensis L.  merupakan  salah satu buah yang 

banyak manfaat dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Buah ini berasal dari 

Chilli yang menyebar ke berbagai negara seperti Asia, Eropa dan Amerika; namun 

Fragraia vesca L  yang berasal dari Amerika Utara yang menyebar pertama kali ke 

Indonesia. Buah stroberi dapat difungsikan untuk berbagai variasi seperti dodol, sirup, 

jus, minuman, yoghurt,manisan dan selai. Buah ini memiliki rasa  manis dan asam yang 

menyegarkan. Kandungan gizi  buah ini cukup tinggi dan  96 % bagian dari buah tersebut 

dapat dikonsumsi. Menurut beberapa penelitian buah ini mampu meningkatkan kesehatan 

jantung disebabkan kandungan vitamin C, kandungan lemak rendah, antioksidan tinggi, 

asam folat dan kalium (Kesumawati & Thamrin, 2012). Stroberi diyakini memiliki 

antibakteri yang bermanfaat bagi pembersih sistem pencernaan. Stroberi merah kaya akan 

pigmen antosianin yang mengandung antioksidan tinggi dan senyawa lain seperti vitamin 
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C, serat, asam ellagic dan potasium (Setiani, 2007). Dalam dunia tumbuhan, stroberi 

memiliki klasifikasi botani sebagai berikut :  

Kerajaan : Plantae (tumbuhan) 

Divisi      : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas     : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Ordo     : Rosales 

Keluarga : Rosaceae (suku mawar-mawaran) 

Genus     : Fragaria 

Spesies   : Fragaria x ananassa 

(Setiani, 2007) 

 

Stroberi memiliki kandungan kimia dan kandungan nutrisi sehingga dapat dimanfaatkan 

bagi kesehatan dan kecantikan. Menurut Widiatmoko (2016) berikut merupakan 

kandungan di dalam buah stroberi : 

1. Asam Askorbat 

Asam askorbat dikenal sebagai vitamin C merupakan kandungan penting yang terdapat 

pada buah stroberi. Satu mangkuk takar setara 8 hingga 9 stroberi diketahui mengandung 

sekitar 85 gram asam askorbat. Akan tetapi bila buah stroberi dibelah dan dibiarkan pada 

udara terbuka selama 5 menit atau lebih, maka 50 % kandungan asam askorbat akan 

rusak. Vitamin ini berperan sebagai antioksidan dan agen anti-penuaan.  

2. Flavonoid 

Sejumlah besar tumbuhan obat mengandung flavonoid. Flavonoid memiliki banyak 

manfaat bagi kesehatan dan dianjurkan selalu ada dalam diet makanan kita sehari-hari. 

Fungsi flavonoid dalam tubuh manusia sebagai antioksidan sehingga dapat 

menghilangkan efek merusak yang terjadi akibat oksidasi. Oleh karena itu, flavonoid  

sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid lainnya adalah untuk 

melindungi struktur sel, memiliki hubungan sinergis dengan vitamin C (meningkatkan 

efektivitas vitamin C), anti-inflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik. 

3. Antosianin 

Antosianin merupakan pigmen larut air yang secara alami terdapat di semua jenis 

tanaman yang memberikan warna merah keunguan pada sayuran, buah dan tanaman 

bunga. Salah satu fungsinya bagi kesehatan yaitu sebagai antioksidan dan menghambat 
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proses aterogenesis dengan mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh. Antosianin tergolong 

komponen flavonoid. Senyawa ini merupakan pigmen pemberi warna merah pada 

stroberi dan berfungsi sebagai antioksidan. Antosianin adalah  pigmen yang memberikan 

warna merah keunguan pada sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman bunga. Antosianin 

merupakan senyawa flavonoid yang dapat melindungi sel dari sinar ultra violet 

Antosianin dapat ditemukan pada bagian epidermis dari sel mesofil periferal dari suatu 

bahan pangan. Antosianin diketahui dapat mengobati penyakit seperti kanker, diabetes 

melitus dan serangan jantung. Antosianin memiliki efek sebagai antiradang, antibakteri 

dan mencegah penyakit diabetes mellitus. Antosianin diketahui memiliki efek antioksidan 

yang sangat baik (Widiatmoko, 2016). Sebuah penelitian dari Universitas Michigan 

Amerika Serikat menunjukan bahwa antosianin dapat menghancurkan radikal bebas, 

lebih efektif dari vitamin. Penelitian ini juga menunjukan bahwa senyawa antosianin 

merupakan senyawa antioksidan yang paling kuat di antara kelas flavonoid lainnya.  

 

Faktor- faktor yang mempengaruhi antioksidan pada buah-buahan berwarna merah-ungu, 

antara lain adalah : tingkat kematangan dimana buah yang memiliki kematangan lebih 

maka aktivitas antioksidannya akan lebih tinggi. Penelitian dari Kalt, dkk  pada tahun 

1999 menunjukan bahwa penyimpanan stroberi, raspberry dan blueberry pada suhu 30 

°C  selama 8 hari ternyata memiliki kapasitas antioksidan yang stabil dan tidak berbeda 

dari buah segarnya.  Kekuatan antioksidan dari buah merah ungu yang dibuat dengan 

metode jus tidak jauh berbeda dibandingkan dengan buah tersebut bila dikonsumsi segar. 

Penelitian Cabrita, dkk pada tahun 1999 menunjukan bahwa peningkatan suhu 

penyimpanan dari 10 °C ke 23 °C masing-masing selama  60 hari, akan menyebabkan 

peningkatan kerusakan antosianin dari 30 % menjadi 60 %. Sebaliknya, stabilitas 

antosianin dapat meningkat sebanyak 6-9 kali ketika suhu penyimpanan diturunkan dari 

20 °C ke 4 °C. Antosianin yang disimpan pada ruang vakum lebih stabil dibandingkan 

pada ruang terbuka. Asam askorbat / vitamin C juga dapat menyebabkan rusaknya 

komponen antosianin. Sinar UV, lampu dan cahaya juga mampu mendegradasi 

antosianin.  

 

Berikut merupakan tabel kandungan nutrisi buah stroberi dalam dalam 1 cangkir (144 

gram stroberi segar) : 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi dan vitamin stroberi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Setiani, 2007) 

 

1.2.4.   Vitamin C dan Antioksidan 

Vitamin C merupakan komponen yang sangat penting di dalam bahan minuman dan 

pangan meskipun terkadang keberadaanya hanya dalam jumlah sedikit. Vitamin 

dikelompokan menjadi 2 golongan, yaitu vitamin larut dalam lemak seperti vitamin 

A,D,E,K dan vitamin larut air seperti vitamin C dan golongan vitamin B kompleks (Syah, 

2012). Vitamin C pada umumnya ditemukan pada bahan nabati. Bahan pangan yang 

menjadi sumber vitamin C yaitu cabai hijau, tomat, jeruk, kentang, stroberi dan lainnya. 

Vitamin C juga dapat berfungsi sebagai antioksidan yang cukup tinggi sehingga mampu 

melindungi sel dari agen penyebab kanker dan mampu meningkatkan daya serap tubuh 

atas kalsium (mineral untuk pertumbuhan gigi dan tulang) serta zat besi dari bahan 

makanan lain (Rachamawati et al, 2009 dalam Godam,2006).  

 

Vitamin ini merupakan jenis vitamin larut air dan menjadi esensial biosintesis kolagen     

(Rachmayati et al, 2017 dalam Naidu,2003). Maka vitamin C menjadi sumber nutrient 

yang sangat disukai oleh konsumen karena vitamin ini dapat memberikan beberapa efek 

kesehatan sekaligus. Dalam setiap 100 mg stroberi mengandung 60 mg vitamin C. Alasan 

paling utama pengunaan infused water menggunakan stroberi dikarenakan vitamin C nya 

yang tinggi, dimana kandungan vitamin C stroberi lebih tinggi dibandingkan dengan buah 

jeruk. Namun, dikarenakan kandungan vitamin C yang tinggi maka langkah-langkah 

pengolahanya harus diperhatikan agar nutrisi yang didapatkan juga maksimal. 

Nutrisi Kandungan 

Protein 0.88 g 

Kalsium 20 mg 

Vitamin C 84.67 mg 

Vitamin A 39 IU 

Vitamin E 0.42 mg 

Vitamin K 3.7 mcg 

Abu 0.62 g 

Serat 2.88 g 

Besi 0.55 mg 

Lemak -  
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Dikarenakan menurut beberapa penelitian vitamin C merupakan vitamin yang mudah 

hilang atau larut  dalam pengolahan. 

 

Vitamin C mempunyai ciri berupa berwarna putih, tidak berbau, kristal padat dan mencair 

pada suhu 190-192 °C. Vitamin C mempunyai nama lain yaitu asam askorbat dimana 

ketika berbentuk kristal ke-stabilanya di udara sampai bertahun-tahun, tetapi dalam 

bentuk larutan mudah teroskidasi dan ketidakstabilannya meningkat seiring dengan 

kenaikan pH larutan. Vitamin C mudah larut dalam air (1 g dalam 3 ml air), etil alkohol 

(1 g dalam 50 ml etil alkohol) dan gliserol (1 g dalam 100 ml gliserol), tidak larut dalam 

ester benzen, petroleum eter dan senyawa organik lainnya (Andarwulan, 1992). Vitamin 

C mudah rusak akibat oksidasi, khususnya pada suhu tinggi dan mudah hilang selama 

penyimpanan dan pengolahan sehingga kadar vitamin C dalam produk yang sudah diolah 

lebih sedikit dari pada makanan / minuman segar (Safaryani et al, 2007). Vitamin C dapat 

mengalami kerusakan oleh pemanasan pada suhu yang rendah untuk periode waktu yang 

lama, proses dengan suhu yang tinggi dan waktu yang pendek sedikit merusak vitamin C.  

Bila terdapat tekanan oksigen rendah, vitamin ini mudah teroksidasi menjadi L-

dehidroaskorbat. Asam L-dehidroaskorbat secara kimia sangat labil dan mampu 

mengalami perubahan  menjadi L-diketoglutarat yang tidak memiliki keaktifan lagi 

sebagai vitamin C (Desrosier, 1988). Vitamin C atau asam askorbat merupakan suatu 

reduktor yang kuat disebabkan memiliki struktur enediol yang mudah teroksdiasi menjadi 

dehidro atau bentuk keto atau bentuk teroksidasi (Desrosier, 1988). Kerusakan vitamin 

ini dapat dipercepat dengan adannya oksigen, tambahan ion dan enzim asam askorbat 

oksidase (Desrosier, 1988).  

 

Vitamin C banyak dicari oleh masyarakat karena mempunyai peranan untuk  metabolisme 

tirosin, metabolisme obat-obatan secara mikrosomal, sintesis efineprin, metabolisme 

asam folat, fungsi leukosit dan mempengaruhi absorpsi besi dan usus serta mobilisasi besi 

dari jaringan simpanan (Sari, 2007). Kebutuhan Vitamin C untuk mempertahankan 

jaringan, bagi orang laki- laki dewasa RDA (Recommended dietary allowance) 

mengajurkan 60 mg/hari, sedangkan untuk wanita hamil  kebutuhan-nya 80 mg/hari.  

Bagi wanita menyusui membutuhkan  100 mg/hari. Menurut National Research Council 
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, kebutuhan yang dianjurkan untuk anak dibawah 1 tahun adalah 30 mg/hari (Desrosier, 

1988).  

  

Salah satu faktor penting lainnya yang paling di cari di infused water pada buah stroberi,  

selain kandungan vitamin C-nya  adalah  antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa 

yang mampu memperlambat / menghambat proses oksidasi. Oksidasi adalah reaksi kimia 

dimana terdapat pengikatan oksigen, pelepasan hidrogen elektron dan pelepasan 

hidrogen. Reaksi ini secara alami terjadi dalam tubuh dan alam. Kehadiran antioksidan 

mampu mencegah kerusakan akibat proses oksidasi (Harifah, 2010). Antioksidan juga 

mampu memberi proteksi sel dari radikal bebas reaktif. Radikal bebas ini berasal dari 

faktor eksternal maupun metabolisme tubuh (Harifah, 2010). 

 

Radikal bebas merupakan molekul / atom yang reaktif, memiliki elektron tak 

berpasangan. Akibatnya  radikal bebas rekatif ini mencari pasangan elektron dari molekul 

disekitarnya seperti DNA, lipid dan protein sehingga  menginisiasi terjadinya 

degenereatif dan kerusakan sel. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan 

elektronnya pada senyawa radikal bebas sehingga radikal bebas dapat dinetralkan. 

Komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan adalah polifenol dan fenol. 

Antioksidan dapat  berasal dari tubuh manusia, antioksidan alami yang diperoleh dari 

hewan atau tumbuhan dan antioksian sintetik (Kumualaningsih, 2006).  

 

 

Gambar 1. Penangkalan Rasikal Bebas oleh Antioksidan (Fessenden, 1982) 

 

Aktivitas antioksidan dari komponen bioaktif sangat di-pengaruhi oleh temperatur dan 

pH serta oksidator seperti H2O2. Rai Widarta & Arnata (2014) melaporkan bahwa 
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peningkatan waktu pemanasan dapat menurunkan total fenol dan aktivitas antioksidan, 

keberadaan H2O2 juga dapat menurunkan aktivitas antioksidan. Antioksidan alami 

tersebar di beberapa bagian tanaman seperti pada kayu, akar, daun, buah, serbuk sari dan 

biji. Senyawa antioksidan pada tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik / flavonoid, 

turunan asam sinamat, tokoferol, kumarin dan asam-asam organik 

polifungsional.Senyawa antioksidan polifenolik ini adalah multifungsional yang dapat 

bereakasi sebagai (a) penangkap radikal bebas, (b) pereduksi, (c) peredam terbentuknya 

singlet oksigen, (c) pengkelat logam. Bahan pangan yang  mengandung senyawa sebagai 

aktivitas antioksidan, seperti asam askorbat, asam-asam amino, tanin, peptida, melanoidin 

dan asam-asam organik lainnya. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh waktu perendaman dan pengaruh 

jenis kemasan yang berbeda terhadap kestabilan kandungan vitamin C, aktivitas 

antioksidan, perubahan warna dan pH dari infused water stroberi dengan perendaman 

selama 0-12 jam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 

dari segi rasa, aroma, penampakan dan overall terhadap infused water pada jam 

perendaman yang berbeda. 


