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4. PEMBAHASAN 

4.1. Proses Infusi Stroberi dalam Infused water 

Terjadinya  proses infusi pada infused water dikarenakan adanya proses difusi 

sehingga senyawa yang ada di dalam buah terlarut dan bercampur dalam air.  Hal 

ini dapat ditandai pada buah stroberi yang direndam akan berkerut. Pengerutan ini 

terjadi karena adanya pergerakan senyawa keluar dari sel sehingga membran 

sitoplasma akan berkurang volumenya dan sel akan mengecil. Difusi merupakan 

penyebaran molekul suatu zat dimana penyebarannya akan menuju ke segala arah 

hingga terjadi konsentrasi yang sama. Difusi terjadi pada suatu tempat yang 

mengandung molekul atau tempat yang konsentrasinya pekat menuju tempat yang 

konsentrasinya rendah (Yahya, 2015). Konsentrasi larutan itu sendiri merupakan 

banyaknya jumlah zat terlarut dalam pelarut. Cepat lambatnya difusi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain perbedaan konsentrasi, suhu, tekanan, dan matrik 

atau bahan penyusun (Yahya, 2015) . Bila partikel  suatu zat dapat bergerak bebas 

tanpa terhambat oleh gaya tarik, maka dalam jangka waktu tertentu partikel-pertikel 

itu akan tersebar merata dalam ruang yang ada.  

Pada proses difusi infused water molekul terlarut bergerak dari konsentrasi tinggi   

(stroberi) dan berpindah ke larutan berkonsentrasi rendah (air rendaman). Maka  

terjadi proses perpindahan molekul zat terlarut seperti vitamin C, antosianin, 

antioksidan dari buah stroberi ke dalam infused water (Sri, 2006). Faktor yang 

mempengaruhi difusi adalah ukuran partikel dimana semakin kecil ukuran partikel 

maka semakin cepat partikel akan bergerak (kecepatan difusi semakin tinggi) dan 

faktor ketebalan membran dimana semakin tebal membran maka semakin lambat 

proses difusi. Sehingga pemotongan buah stroberi dalam pembuatan infused water  

harus diperhatikan. Pada penelitian ini dilakukan pemotongan buah stroberi dengan 

panjang dan lebar 0,5 cm untuk mempercepat proses difusi. 

Pada penyimpanan infused water stroberi 0-12 jam dilakukan pada refrigerator 

dengan suhu 3,3-5,5°C (Muchtadi, 2009). Pendinginan dilakukan agar 

memperlambat kecepatan reaksi metabolisme, dan memperlambat kerusakan buah 
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stroberi (Winarno, 1993). Suhu untuk pendinginan harus tepat, tidak diperbolehkan 

terlalu tinggi ataupun rendah, bila terlalu tinggi akan mengakibatkan cepatnya 

terjadi pembusukan pada buah stroberi. Dan bila terlalu rendah akan mengakibatkan 

chilling injury atau kerusakan buah akibat suhu dingin yang dapat dilihat dari 

kenampakannya. Suhu optimum penyimpanan buah stroberi adalah 1°C, pada suhu 

tersebut stroberi akan bertahan selama 7-10 hari. Perlakuan suhu rendah dilakukan 

untuk menjaga kandungan kimiawi dalam infused water  seperti vitamin C dan 

antioksidan. Hal ini dikarenakan sifat vitamin C yang sangat mudah teroksidasi. 

Menurut Safaryani & Hastuti (2007) dalam Pracaya (1999) kehilangan vitamin C 

dapat dicegah dengan penyimpanan suhu rendah walaupun masih ada kandungan 

vitamin C yang hilang. 

 

 

4.2. Kadar Vitamin C dalam Infused Water Stroberi 

Pengujian vitamin C yang dilakukan menggunakan titrasi yodium, dimana  vitamin 

C akan dioksidasi oleh yodium dan pada saat yodium bereaksi dengan asam 

askorbat maka yodium akan dikurung oleh amilum sehingga terbentuk warna biru 

sebagai titik akhir titrasi (Napitupulu, 2014). Vitamin C merupakan senyawa yang 

bersifat asam, mudah larut dalam air, mudah terdegradasi jika berada dalam bentuk 

larutan, sangat sensitif terhadap pengaruh luar seperti suhu, cahaya, konsentrasi 

gula, garam, pH, oksigen, katalisator logam (Cu dan Fe).   

Pada proses infusi infused water stroberi, nilai tertinggi terdapat pada jam ke-5 

(15,17±2,320 mg/100 mL infused water kemasan kaca dan 10,76±4,463 mg/100 

mL infused water kemasan plastik)  dan terendah pada jam ke-0 (plastik & kaca : 

4,403 mg/100 mL infused water) (Tabel 3). Pada jam ke-5 vitamin C mencapai nilai 

maksimal namun kemudian menurun secara perlahan hingga jam ke-12. Semakin 

lama perendaman maka kadar vitamin C akan semakin besar. Hal ini dikarenakan 

sifat vitamin C yang mudah larut air sehingga ikut keluar bersama air dalam bahan 

(Rahmasari & Susanto, 2014). Pada jam ke-5 nilai vitamin C mencapai nilai 

maksimal dan jam selanjutnya menurun secara perlahan. Hal ini dikarenakan 
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semakin besar  perbedaan konsentrasi, semakin besar kecepatan difusinya. 

Sehingga pada jam ke-6 mulai tidak terdapat perbedaan konsentrasi yang signifikan 

antara sel pada stroberi dan air di lingkungan (air rendaman); proses difusi tidak 

terjadi lebih lanjut. Pada jam ke-6 nilai vitamin C mulai mengalami penurunan 

secara perlahan. Kehilangan vitamin C paling banyak dikarenakan degradasi 

kimiawi yaitu oksidasi. Ketika dilakukan penyimpanan dengan suhu rendah, 

kehilangan vitamin  C akan tetap terjadi (Desrosier, 1988).  

 

Pada buah stroberi nilai vitamin C yang terukur yaitu 55,2821 mg per 100 gram 

bahan (Tabel 2). Proses infusi, hanya menggunakan 50 gram stroberi sehingga 

kadar vitamin C pada buah stroberi yang menjadi perbandingan dengan infused 

water adalah 27,641 mg per 50 gram bahan. Pada Tabel 3, nilai maksimal vitamin 

C pada pembuatan infused water ini hanya 15,17 mg/100 mL infused water dengan 

pengunaan 50 gram buah stroberi. Persentase vitamin C yang larut pada buah 

stroberi adalah 54,88 %, hal ini menunjukan  bahwa belum semua komponen 

vitamin C larut. Menurut Haitami (2017) vitamin C memang mudah larut dalam air, 

namun keluarnya vitamin C berlangsung perlahan-lahan sehingga dimungkinkan 

ada vitamin C yang masih tersimpan dalam daging buah. Hal tersebut menunjukan 

bahwa proses perpindahan secara difusi tidak secara sempurna. Faktor terjadinya 

difusi adalah suhu, semakin tinggi suhu maka partikel akan bergerak secara cepat 

dan maksimal. Pada penyimpanan infused water digunakan suhu yang rendah 

sehingga proses difusi tidak terjadi secara maksimal. Penggunaan suhu rendah 

dilakukan untuk menjaga komponen seperti vitamin C dan antioksidan menjadi 

lebih stabil. 

Vitamin C  mempunyai dua bentuk yang berbeda yaitu L Asam askorbat dan L 

dehidroaskorbat. L asam askorbat berfungsi sebagai vitamin dan  L dehidroaskorbat  

yang mempunyai aktivitas vitamin C 10 % saja dan termasuk golongan antioksidan. 

Sehingga vitamin C berkolerasi dengan antioksidan. Semakin tinggi vitamin  maka 

nilai antioksidan juga semakin tinggi (Tabel 6). Proses kerusakan pada vitamin C 

terjadi saat monoanion asam askorbat yang merupakan sasaran dari oksidasi 
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molekul oksigen yang menghasilkan radikal anion askorbat dan H2O yang diikuti 

pembentukan dehidro asam askorbat dan hydrogen peroksida. Dehidro asam 

askorbat (asam L-dehidroaskorbat) merupakan bentuk oksidasi dari asam L-

askorbat yang masih mempunyai keaktifan sebagai vitamin C. Namun, asam L-

dehidroaskorbat bersifat sangat labil dan dapat mengalami perubahan menjadi 2.3-

L-diketogulonat (DKG). L-diketogulonat yang terbentuk sudah tidak mempunyai 

keaktifan vitamin C lagi sehingga jika L-diketogulonat tersebut sudah terbentuk 

maka akan mengurangi bahkan menghilangkan vitamin C yang ada dalam produk 

(Andarwulan, 1992). Pada perendaman  jam 0-5, mulai terjadi oksidasi / degradasi 

vitamin C, karena faktor cahaya masuk ketika refrigerator sering dibuka maupun 

oksigen dalam head space kemasan dimana akan mengubah L-askorbat menjadi 

dehidro asam askorbat dimana masih adanya keaktifan vitamin C. Setelah 

perendaman 6 jam, oksidasi berlanjut  terus, mengubah dehidro asam askorbat 

menjadi L-diketogulonat sehingga pada 6 jam sudah tidak mempunyai keaktifan 

sebagai vitamin C dimana vitamin C yang terdeteksi terus mengalami penurunan 

(Tabel 3). Hal ini dipengaruhi dari sifat dehidro asam askorbat yang labil (mudah 

berubah) (Andarwulan, 1992).   

Oksidasi terjadi ketika pada saat proses pembuatan infused water  tidak dilakukan 

secara cepat seperti ketika kita melakukan pengisian air mineral pada buah stroberi 

didalam kemasan, kemasan tidak langsung ditutup. Menurut beberapa penelitian, 

buah stroberi yang dibelah dan dibiarkan pada udara terbuka selama 5 menit atau 

lebih, maka kandungan asam askorbat akan hilang karena oksidasi yang disebabkan 

oleh oksigen. Faktor lain dikarenakan adanya head space sehingga oksigen akan 

masuk, dan head space akan terisi udara. Penurunan vitamin C juga dapat terjadi 

karena vitamin C juga mudah terdegradasi karena cahaya. Penyimpanan suatu 

bahan pangan atau minuman yang mengandung vitamin C seharusnya dilakukan 

dengan wadah tertutup dan terlindung dari cahaya (Winarno, 1993). Pada infused 

water stroberi yang dibuat, dilakukan penyimpanan pada refrigerator dimana 

refrigerator ini sangat sering digunakan atau dibuka sehingga rawan terpapar 
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cahaya yang bisa menyebabkan kerusakan vitamin C, walaupun kerusakan melalui 

cahaya tidak terlalu signifikan dari pada kerusakan melalui oksigen.  

Dalam memenuhi kebutuhan Vitamin C harian  untuk mempertahankan jaringan, 

menurut U.S. RDA kebutuhan harian vitamin C adalah 60 mg (Desrosier, 1988). 

Namun, kandungan vitamin C pada infused water stroberi paling maksimal adalah 

15,17 mg/100 mL infused water pada kemasan kaca dan 10,76 mg/100 mL infused 

water pada kemasan plastik. Maka vitamin C pada infused water stroberi tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian.  

 

4.3.Aktivitas Antioksidan 

Pengujian antioksidan menggunakan DPPH (1,1- difenil-2-pilkrilhidrazil).  DPPH 

merupakan senyawa radikal bebas yang stabil. Penangkapan radikal DPPH oleh 

antioksidan menggunakan mekanisme donor proton kepada radikal (Syarif et al., 

2017 dalam Pokorni,2001). Donor ini mengakibatkan radikal DPPH berwarna ungu 

dan pemudaran warna ini akan ditunjukan dengan penurunan serapan  DPPH pada 

panjang gelombang optimum yang diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

(Syarif et al, 1989). Bentuk antioksidan pada buah stroberi sangat bermacam-

macam yaitu antosianin (15-35 mg), vitamin C (56-60 mg), flavonoid (48 ± 2 mg) 

dan fenol (262 ± 8 mg) dalam 100 gram buah (Inggrid, 2015 dalam Pinto, 2007; 

Lauro, 2000). Aktivitas antioksidan pada infused water  stroberi mengalami 

kenaikan secara stabil dari jam 0 hingga jam  ke 5, kemudian setelah jam ke-5 

aktivitas antioksidan mengalami naik turun walaupun lajunya tidak terlalu berbeda 

(Tabel 3). 

Pada Tabel 6 menunjukkan antioksidan  mempunyai hubungan secara positif  

dengan vitamin C, dimana semakin tinggi vitamin C maka aktivitas antioksidan 

semakin meningkat yang dikarenakan vitamin C merupakan senyawa antioksidan 

alami dan dapat menurunkan efek samping reaktif oksigen. Antioksidan 

berhubungan dengan vitamin C maupun antosianin. Hal ini menunjukan semakin 

lama waktu penyimpanan maka aktivitas antioksidan mulai tidak stabil karena 
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mulai terjadinya oksidasi. Dikarenakan stabilitas antosianin dan vitamin C sangat 

dipengaruhi oleh cahaya dan panas (Center, 2012). Pada penelitian ini  

kemungkinan oksidasi karena faktor cahaya sehingga menyebabkan foto oksidasi 

dan adanya oksigen pada head space. Paparan cahaya akan terjadi pada infused 

water karena penggunaan kemasan plastik dan kaca yang transparan sehingga 

sangat dimungkinkan terjadinya paparan cahaya yang akan membuat terjadinya  

degradasi pada molekul antosianin. Paparan cahaya akan mengeluarkan energi 

sehingga membentuk ROS (Reactive Oxgen Species) yang merupakan prekusor 

oksigen singlet sehingga mempengaruhi proses oksidasi dan dapat menyebabkan 

kerusakan pada antosianin maupun senyawa lainnya. Hal ini didukung oleh Center 

(2012) dimana paparan cahaya menyebabkan reaksi fotooksidasi sehingga akan 

membuka cincin antosianin. Degradasi antosianin tidak terjadi berlebihan pada 

penelitian ini karena infused water stroberi mempunyai pH rendah yaitu ±3, 

senyawa antosianin yang berperan sebagai antioksidan stabil pada keadaan asam. 

Antosianin paling stabil pada pH 1-2 karena pada pH tersebut bentuk antosianin 

adalah kation flavilium dan pada bentuk ini antosianin ada pada kondisi paling 

stabil dan berwarna (Center, 2012). Sehingga pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa 

aktivitas antioksidan cenderung stabil dan tinggi dikarenakan antosianin yang 

beperan sebagai antioksidan berada dalam kondisi stabil. 

Pada Tabel 6, antioksidan berkolerasi secara negatif dengan pH, dikarenakan 

antosianin (sebagai antioksidan) stabil pada pH rendah, sehingga ketika pH naik 

atau pada kondisi basa (tinggi) maka antosianin akan tidak stabil dan mudah 

terdegradasi sehingga nilai antioksidan yang terdeteksi menjadi rendah (Center, 

2012). Korelasi negatif antara pH dengan antioksidan  juga dikarenakan vitamin C 

yang merupakan bagian dari antioksidan stabil pada pH rendah, sehingga pada pH 

tinggi aktivitas antioksian cenderung rendah (Safaryani et al, 2007). Antosianin 

termasuk senyawa polifenol dan merupakan antioksidan yang dapat memberikan 

atom hidrogen pada radikal bebas. Kemampuannya sebagai antioksidan ditentukan 

oleh gugus hidroksi yang dapat berkonjugasi. Kestabilan antosianin dipengaruhi 

oleh temperatur dan pH. Laju degradasi antosianin meningkat dengan kenaikan 
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temperatur, degradasi termal dapat menyebabkan perubahan warna antosianin 

(Herrero, 2014). 

Pada penelitian ini, digunakan kemasan transparan baik pada kemasan plastik dan 

kaca sehingga resiko aktivitas antioksidan infused water menurun sangat banyak. 

Namun, pada penelitian ini antioksidan cenderung tinggi bahkan pada kemasan 

kaca, antioksidan paling maksimal ada pada akhir perendaman yaitu jam 12 (Tabel 

3). Hal ini dapat disebabkan kombinasi dari beberapa jenis antioksidan seperti 

vitamin C dan antosianin yang memberikan perlindungan yang baik (sinergisme) 

terhadap oksidasi dibandingkan satu jenis antioksidan, sehingga antioksidan pada 

infused water stroberi terbilang cukup tinggi dan stabil karena efek sinergisme 

tersebut (Cahyadi, 2008). Hal ini dapat dilihat nilai antioksidan pada buah stroberi 

(Tabel 2) adalah 96,505 % dan kadar antioksidan tertinggi infused water dengan 

kemasan kaca adalah 88,822 % pada jam 12 dan 80,218 % pada jam 5 (Tabel 3) 

dengan kemasan plastik yang mana pada kemasan plastik, penurunan aktivitas 

antioksidan pada jam berikutnya tidak terlalu tinggi. Aktivitas antioksidan pada 

infused water stroberi  yang tinggi dikarenakan adanya kandungan senyawa 

flavonoid, fenolik, vitamin C dan asam ellagic pada buah stroberi yang cukup 

tinggi. Buah yang memiliki kandungan fenolik yang tinggi akan mempunyai 

aktivitas antioksidan yang tinggi (Adawiah & Muawanah, 2015 dalam Rekha et al., 

2012; Evan dan Miller, 1996).  

Antioksidan berguna untuk menangkal radikal bebas dengan mendonorkan atom 

hidrogennya ke radikal bebas. Radikal bebas akan merusak sel tubuh sehingga 

mengakibatkan timbulnya penyakit jantung koroner, kanker, katarak. Belum 

diketahui batasan  pasti asupan harian senyawa antioksidan untuk dapat mencegah 

timbulnya penyakit (Basu et al, 1999).  

 

4.4. Nilai pH 

Pengukuran nilai keasaman infused water stoberi dilakukan dengan pH meter. Nilai 

pH yang dihasilkan oleh infused water berkisar 3,602- 4,24. pH pada buah stroberi 
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berkisar 3 sehingga nilai pH pada infused water juga tergolong asam. Nilai pH awal 

pada buah stroberi dipengaruhi dari tingkat kematangan buah. Semakin matang 

buah stroberi maka total gula dalam buah akan meningkat (Rachmayati et al, 2017). 

Pada saat proses pematangan, buah menjadi lebih manis karena asam organik 

diubah menjadi gula dimana proposinya bisa mencapai 20 %. Hidrolisis asam 

menjadi gula sederhana yang akan membuat ion H+ dalam buah menjadi menurun 

dan nilai pH menjadi tinggi seiring kematangan buah (Rachmayati et al, 2017 dalam 

Campbell et al, 1999) 

Pada Tabel 6, menunjukan nilai pH berhubungan terbalik dengan kadar antosianin 

(antioksidan) dimana akan berhubungan juga dengan warna. Pada Tabel 3 

menunjukkan, semakin pH menurun maka aktivitas antioksidan akan meningkat. 

Hal ini dikarenakan semakin pH rendah (mendekati pH 2) maka antosianin akan 

lebih stabil sehingga kadar antioksidanya lebih stabil dan relatif tinggi dan warna 

antosianin yang dihasilkan juga stabil yaitu ungu (bentuk kation flavilium). Angka 

pH diatas 4 akan menghasilkan senyawa antosianin dengan warna kuning  (Center, 

2012). Semakin lama waktu perendaman, nilai pH semakin menurun dikarenakan 

adanya difusi yang membuat vitamin C terlarut dimana vitamin C mempunyai sifat 

asam. Pengunaan kemasan plastik dan kaca tidak mempengaruhi perubahan pH 

pada infused water  dimana perubahan  pH tidak dipengaruhi oleh cahaya, panas 

maupun permeabilitas.  

 

 

4.5. Intensitas Warna 

Pengukuran warna dilakukan dengan chromameter, dimana pengukuran warna 

dengan chromameter  lebih cepat dan memiliki ketepatan yang baik. Pengukuran 

dengan chromameter, ditentukan oleh koordinat  L∗, a∗, dan b∗. Nilai L * (0) :  hitam; 

Nilai L (100): putih atau menunjukan cahaya pantul yang menghasilkan warna 

hitam, abu-abu, dan putih.  Nilai + a*   (0-80 +) : warna merah dan nilai -a* (0-(-80)) 

: warna hijau. Nilai +b*  (0-70+): kuning dan nilai -b * (0-(-70)): warna biru 

(Nurmawati, 2011 dalam Suyatma, 2009).  
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Pada hasil penelitian nilai L* (Tabel 4)  baik pada kemasan kaca dan  plastik, nilai 

L* tertinggi atau yang memiliki tingkat kecerahan tertinggi ada pada jam 0. Hal ini 

dikarenakan pada perendaman jam ke-0, proses difusi hanya berlangsung sebentar 

sehingga komponen seperti antosianin atau komponen stroberi lainnya belum 

terlalu terlarut dalam air. Pada jam ke 0, walaupun komponen antosianin sudah 

sedikit terlarut namun karena pH infused water tinggi (mendekati 4) maka warna 

dari infused water pada jam ke 0 tidak terlalu terlihat dikarenakan menurut Inggrid 

(2015) pada pH 4 antosianin menjadi hampir tidak berwarna. Maka, kekeruhan pada 

jam-0 sangat sedikit yang ditunjukan dengan nilai L* yang tinggi. Sehingga hal ini 

sesuai, dimana pada jam 0 nilai L* sangat rendah dibandingkan pada jam lainnya 

yang nilai L* relatif berkurang. Pada jam 1-12 antosianin terlihat jelas dan 

menyebabkan kecerahan infused water menurun. Maka diketahui bahwa terdapat 

korelasi antara nilai L* dengan antioksidan  rendah dan berbanding terbalik, dimana 

bila tingkat kecerahan tinggi (L* tinggi) maka menunjukan antosianin (salah satu 

bentuk antioksidan) relatif rendah. Hal tersebut juga berkolerasi dengan pH, bila 

pH tinggi maka antosianin cenderung tidak terlihat sehingga kecerahan menjadi 

tinggi.  

Nilai a* terendah pada penelitian ini dimiliki oleh perendaman jam 0, hal ini 

menunjukan bahwa warna merah pada infused water stroberi belum terlihat. Hal 

tersebut dikarenakan waktu perendaman yang sebentar belum melarutkan pigmen 

antosianin atau pigmen pemberi warna merah pada buah stroberi. Nilai a* 

berkolerasi dengan pH walaupun berbanding terbalik, dikarenakan pigmen 

antosianin paling stabil pada pH rendah dan perlahan kehilangan warnanya seiring 

dengan peningkatan pH dan menjadi hampir tak berwarna pada pH 4,0 sampai 5,0. 

Nilai a* juga berkolerasi dengan antioksidan dikarenakan semakin tinggi nilai a* 

maka menunjukan antosianin (salah satu bentuk antioksidan) semakin banyak. 

Warna pada antosianin dipengaruhi oleh pH larutan, pada kondisi asam maka 

bentuk pigmen antosianin adalah kation flavilium yang berwarna merah ungu. 

Stabilitas antosianin dipengaruhi oleh pH, temperatur tinggi dan kehadiran oksigen 

dimana akan mempengaruhi perubahan warna (Inggrid, 2015 dalam Herero,2014). 

Menurut (Widiatmoko, 2016) antosianin merupakan pigmen larut air yang 
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berfungsi sebagai antioksidan. Warna merah pada infused water stroberi ini 

terbilang cukup stabil karena laju nilai a* pada perendaman jam 1-12 tidak terlalu 

jauh (Tabel 4). Antosianin lebih stabil pada larutan asam dari pada pada larutan 

netral atau alkali. Namun kehilangan warna dapat bersifat reversibel. Corak warna 

merah akan kembali dengan adanya peningkatan derajat keasaman (Center, 2012) 

Nilai b* pada infused water setelah perendaman jam 0 mengalami peningkatan, 

walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan (Tabel 4). Adanya kenaikan 

menunjukan bahwa warna pada infused water mengandung warna kuning, 

perubahan ini dikarenakan adanya perubahan pH. Kenaikan pH akan meyebabkan 

warna antosianin berubah menjadi kekuningan, walau perubahan ini tidak terlalu 

terlihat karena pH pada infused water yang rendah (Mahmudatussaadah et al, 

2014). Pengunaan kemasan seharusnya mempengaruhi nilai L*, a* dan b* dimana 

nilai a* menunjukan warna merah dari pada antosianin stroberi ; antosianin peka 

akan cahaya sehingga pengunaan kemasan yang trasnsparant dapat menyebabkan 

kadar antosianin menjadi menurun sehingga kekeruhan (nilai L meningkat) menjadi 

menurun. Namun, pada penelitian ini pada sebagian besar jam perendaman 

pengunaan kemasan yang berbeda tidak mempengaruhi perubahan warna, hal ini 

dapat disebabkan pH infused water  yang rendah sehingga antosianin menjadi lebih 

stabil dan memberikan warna pada infused water. 

Konsumen infused water dapat menjadikan warna dan kekeruhan sebagai 

pertimbangan untuk menilai banyaknya antioksidan. Dikarenakan semakin nilai a* 

tinggi akan membuat warna infused water stroberi menjadi merah yang 

menunjukan adanya aktivitas antosianin yang tinggi (Center, 2012). Kekeruhan 

juga menyimpulkan bahwa semakin keruh (nilai L* rendah) infused water maka 

semakin banyak zat dari buah yang terdifusi. Sehingga, pada infused water stroberi 

yang berwarna merah dan keruh dapat disimpulkan bahwa antioksidan yang 

terdapat pada infused water tersebut tinggi dan dapat berpengaruh positif terhadap 

kesehatan. 
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4.6. Kemasan Optimal 

Pengemasan merupakan cara dalam memberikan kondisi sekeliling yang tepat bagi 

bahan pangan. Semua bahan pangan mudah rusak bahkan setelah dilakukan 

pengemasan  dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan kemasan 

kaca berupa jar mempunyai kelebihan yaitu tahan terhadap gas, uap air, bau, tidak 

bereaksi dengan bahan yang dikemas. Pengunaan pengemasan plastik dari 

polietilen karena dapat meningkatkan stabilitas terhadap panas, penahan air yang 

baik, tahan asam namun kelemahanya adalah daya tahan yang relatif jelek terhadap 

oksigen (Buckle, 2009).  

Infused water stoberi mengandung komponen vitamin C, antioksidan yang sangat 

peka terhadap cahaya dan oksigen karena akan memicu terjadi oksidasi, sehingga 

harus memilih pengemas yang mampu melindungi komponen tersebut. 

Berdasarkan hasil data dari penelitian terdapat perbedaan pengunaan kemasan 

plastik dan kaca pada vitamin C (jam ke 5 dan 6) hal ini dikarenakan perbedaan 

permeabilitasnya. Pada kemasan kaca, tingkat permeabilitas  rendah dibandingkan 

plastik (Donal, 1990). Permeabilitas berkaitan dengan penembusan gas, baik ke 

dalam maupun ke luar dari pengemasan (Buckle, 2009). Permeabilitas akan 

mengakibatkan pertukaran gas seperti oksigen sehingga akan memicu terjadi 

oksidasi, walaupun oksidasi pada vitamin C tidak terjadi secara berlebihan karena 

adanya antioksidan yang melindungi vitamin C. Pada perendaman jam ke 4-6 

proses difusi infused water optimal, sehingga vitamin C mencapai nilai maksimal 

dan akan terlihat secara jelas bahwa terdapat perbedaan pada pengunaan kemasan 

dimana nilai vitamin  C pada kemasan kaca lebih maksimal dibandingkan kemasan 

plastik. Pada kemasan kaca yang permeabilitasnya lebih rendah, akan menghasilkan 

nilai vitamin C lebih tinggi karena kemungkinan vitamin C teroksidasi lebih sedikit. 

Pada jam lainnya tidak terdapat perbedaan nilai vitamin C baik pada pengunaan 

kemasan kaca maupun plastik. Hal ini dikarenakan pada awal perendaman (jam ke 

0-3), proses difusi belum terjadi secara optimal sehingga nilai vitamin C 

mempunyai nilai yang hampir sama pada kemasan kaca dan plastik (Tabel 3). Pada 

jam ke 6-12 perbedaan pengunaan kemasan kaca dan plastik tidak terlalu signifikan 
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dikarenakan mulai terjadinya oksidasi yang mengubah vitamin C menjadi L-

diketogulonat dan nilai vitamin C menjadi menurun (pada masing-masing kemasan) 

sehingga perbedaan nilai vitamin C pada kemasan kaca dan plastik tidak terlalu 

jauh, namun kemasan kaca tetap mempunyai nilai vitamin C yang lebih tinggi dari 

kemasan plastik. 

Pengunaan kemasan kaca dan plastik mempengaruhi aktivitas antioksidan pada 

perendaman jam ke 8 dan 12. Hal ini dikarenakan semakin lama perendaman, 

oksigen yang ditimbulkan oleh permeabilitas pengemas dan head space akan 

menyebabkan radikal bebas, sehingga antioksidan akan mulai menurun karena 

bereaksi dengan radikal bebas (Sri, 2006). Maka semakin lama jam perendaman  

akan terlihat lebih jelas laju aktivitas antioksidan dan dapat dibedakan aktivitasnya 

pada kemasan mana yang lebih baik. Pada kemasan plastik, oksigen yang masuk 

lebih banyak dikarenakan permeabilitasnya yang tinggi dibandingkan kaca 

sehingga oksidasi akan lebih tinggi dan mengakibatkan antioksidan menjadi lebih 

sedikit  dari pada kemasan kaca. Namun, pada penelitian ini hanya tedapat 

perbedaan antioksidan pada kemasan kaca dan plastik dengan perendaman jam ke 

8 dan 12. Pada jam 8, nilai antioksidan pada kemasan plastik sangat rendah 

dibandingan antioksidan kemasan kaca, hal ini dikarenakan oksigen yang masuk 

pada kemasan plastik lebih tinggi dan membuat antioksidan menurun. Berbeda 

dengan kemasan kaca, dimana nilai antioksidan cenderung stabil dan mencapai nilai 

maksimal pada jam ke 12. Maka dapat disimpulkan penggunaan kemasan yang baik 

dalam pembuatan infused water adalah kemasan kaca namun lebih baik bila 

pengemas kaca tidak transparan. Kemasan yang transparan dapat kemungkinan 

cahaya mengoksidasi vitamin C dan aktivitas antioksidan di infused water menjadi 

menurun. 

4.7. Sensori 

Analisa sensori ranking hedonik dilakukan oleh 30 orang panelis  berumur dewasa. 

Terdapat spesifikasi umur karena rasa dari infused water  yang asam dan lebih 

banyak panelis yang berusia dewasa yang menyukai rasa asam tersebut. Selain itu 

rata-rata konsumen dari infused water adalah masyarakat berusia dewasa karena  
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lebih memperhatikan aspek kesehatan. Atribut yang dinilai adalah rasa, aroma, 

penampakan dan overall pada jam ke 2, jam 5 dan jam 12. Pemilihan jam 

berdasarkan jam dengan saat terjadinya difusi (jam ke 2), jam paling maksimal 

menghasilkan vitamin C  (jam ke 5) dan jam terakhir perendaman (jam ke 12) 

Dari hasil pengujian sensori diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata 

baik pada atribut aroma, penampakan dan overall pada tiap jamnya. Maka dapat 

diketahui bahwa perbedaan aroma, penampakan dan overall  tidak berbeda pada 

jam ke 2, jam ke 5 dan jam ke 12. Pada uji rasa, jam 5 dan 12 lebih disukai hal ini 

dapat dikarenakan nilai pH pada jam 5 dan 12 yang cenderung tinggi sehingga 

rasanya tidak terlalu asam dan lebih disukai panelis. Pada aroma tiap jamnya, tidak 

terdapat perbedaan secara nyata ditiap jamnya. Namun, bila dilihat dari data jam 12 

lebih disukai dari jam lainnya. Hal tersebut dikarenakan karena perendaman yang 

dilakukan dengan waktu yang lama akan membuat infused water lebih beraroma 

stroberi. Pada penampakan dan overall juga tidak terdapat perbedaan karena warna 

infused water  yang relatif sama. Namun bila dilihat dari data pada infused water 

dengan perendaman 12 jam lebih disukai dari segi penampakan dan overall. Hal ini 

dikarenakan pada perendaman 12 jam, difusi sudah terjadi secara maksimal 

sehingga antosianin sudah terlarut dalam infused water menyebabkan penampakan 

infused water  yang lebih berwarna merah dan terlihat menarik (Ayu et al, 2013).


