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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini jenis makanan dan minuman yang baik bagi kesehatan sedang marak dikalangan 

masyarakat, terutama jenis minuman seperti infused water. Menurut pendapat masyarakat 

minuman ini baik untuk kesehatan tubuh, seperti dapat menurunkan berat badan (diet), 

menurunkan tekanan darah, serta dapat menjaga sistem kekebalan tubuh. Selain itu, infused 

water juga menjadi referensi bagi masyarakat yang kurang suka mengkonsumsi air putih dan 

buah karena infused water ini membuat air putih menjadi berasa dan beraroma khas. Namun, 

pendapat tersebut belum disertai oleh penelitian mengenai jumlah kandungan pada buah yang 

terlarut ke dalam air seperti kadar vitamin C dan aktivitas antioksidan. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek infused water terhadap kesehatan tubuh 

dilihat dari stabilitas kandungan vitamin C dan aktivitas antioksidan yang ada didalamnya. 

Vitamin C sebagai salah satu jenis antioksidan yang memiliki fungsi mampu menangkal 

radikal bebas dalam tubuh sehingga dapat menjaga sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan 

aktivitas antioksidan didapatkan dari jenis buah yang digunakan dalam pembuatan infused 

water.  

 

Infused water pertama kali dipopulerkan oleh seorang blogger yang berasal dari Amerika 

bernama Amy Pogue. Saat ini, minuman infused water telah menjadi trend di berbagai 

Negara. Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika 

merupakan Negara dengan penduduk yang mengkonsumsi infused water dikarenakan adanya 

pergeseran konsumen untuk mengkonsumsi minuman non alkohol atau minuman yang baik 

untuk kesehatan. Jenis buah yang digunakan dalam pembuatan infused water yaitu lemon, 

dikarenakan kandungan vitamin C dan aktivitas antioksidan yang cukup tinggi pada buah 

lemon. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat 

stabilitas kadar vitamin C dan aktivitas antioksidan pada minuman infused water 

menggunakan buah lemon dalam rentang waktu perendaman tertentu.  

 

Pembuatan infused water dilakukan dengan proses perendaman selama rentang waktu 0 

sampai dengan 12 jam didalam kemasan plastik dan kaca, serta disimpan pada suhu 

refrigerator. Pengujian kadar vitamin C, aktivitas antioksidan, pH, dan warna pada tiap jam 

bertujuan untuk mengetahui stabilitas kandungan yang terdapat didalam infused water.
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Metode yang dilakukan dalam pengujian kadar vitamin C yaitu dengan titrasi iodimetri dan 

untuk pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan uji DPPH. Kemasan yang digunakan 

dalam pembuatan infused water ini yaitu kemasan kaca dan plastik. Pemilihan penggunaan 

kemasan tersebut dilihat dari kemasan yang pada umumnya dilakukan dikalangan 

masyarakat. Penggunaan kemasan kaca dan plastik dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kemasan yang lebih efektif untuk digunakan dalam proses pembuatan infused 

water dilihat dari kadar vitamin C dan aktivitas antioksidan yang dihasilkan. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Infused Water 

Infused water merupakan minuman yang terdiri dari air putih dengan ditambahkan buah-

buahan segar dan dilakukan perendaman atau pendiaman secara bersama-sama dalam waktu 

tertentu. Unsur-unsur dalam bahan akan terekstrak atau keluar, sehingga memberi rasa dan 

aroma yang berbeda pada air. Infused water adalah media cair yang membawa nutrisi lebih 

banyak dibandingkan dengan air biasa serta akan lebih mudah diserap oleh sel-sel dan di 

distribusikan ke seluruh tubuh. Sel yaitu bagian terkecil dalam tubuh manusia dan hanya 

dapat berfungsi dengan baik apabila menerima nutrisi yang baik pula. Air, buah, sayuran, dan 

herbal yang berinfusi bekerja sama untuk membersihkan tumpukan racun yang telah 

mengendap dalam tubuh (detoksifikasi). Infused water dapat meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh dikarenakan adanya antioksidan yang tinggi dan nutrisi yang terdapat dalam kulit buah. 

Selain itu, infused water juga baik bagi penderita diabetes karena minuman ini tidak 

mengandung gula, tidak seperti jus dan minuman kemasan yang banyak mengandung gula 

dan pengawet (Sulianta, 2016).  

 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan infused water yaitu air minum dan jeruk lemon 

yangmengandung vitamin C yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan mempunyai 

aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas dalam tubuh (Harifah et al., 

2015). Jenis buah yang digunakan dalam pembuatan infused water berpengaruh terhadap 

karakteristik kimia (aktivitas antioksidan, kadar vitamin c, kadar gula total, dan derajat 

keasaman atau pH) serta sensoris (rasa asam, pahit, dan aroma), karena kandungan dalam 

buah berbeda-beda dan unsur-unsur dalam bahan akan terekstrak terutama senyawa yang 

larut dalam air selama proses perendaman dan pendiaman berlangsung. Air minum yang 

digunakan dalam proses pembuatan infused water yaitu air minum dalam kemasan (AMDK) 



3 
 

 
 

yang merupakan air baku dari sumber atau sumur resapan yang kemudian diolah lebih lanjut 

sehingga layak dikonsumsi sebagai air minum.  

 

Pengertian AMDK menurut SNI  01-3553-2006 adalah air baku yang telah diproses, dikemas, 

dan aman untuk diminum, yang terdiri dari air mineral dan air demineral. Pengertian air 

mineral yaitu air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu 

tanpa menambahkan mineral. Definisi dari air demineral adalah air minum dalam kemasan 

yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis, dan 

proses setara. Kandungan mineral, terutama garam kalsium dan magnesium (karbonat atau 

bikarbonat atau sulfat atau klorida) dapat menyebabkan air menjadi sadah (Susanti, 2010 

dalam Deril & Novirina, 2010). 

 

Menurut peraturan menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 492/Menkes/PER/IV/2010 air 

minum yang aman bagi kesehatan harus memenuhi persayaratan fisik, biologi, dan kimia. 

Syarat fisik yang harus dipenuhi yaitu air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh atau 

jernih, dan dengan suhu sebaiknya dibawah suhu ruang. Sedangkan syarat biologi bagi air 

minum yaitu harus bebas dari bakteri patogen dan bakteri golongan Coli (Coliform bakteri). 

Persyaratan kimiawi pada air minum yaitu tingkat kesadahan air, zat organik (KMnO4), besi 

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

Proses penyimpanan infused water dilakukan pada suhu refrigerator yang merupakan metode 

pengawetan bahan pangan dengan mengambil panas dari bahan pangan yang dapat 

menurunkan suhu bahan pangan. Penurunan suhu pada bahan pangan dapat menghambat 

terjadinya perubahan karakteristik bahan pangan dan memperlambat pertumbuhan mikroba 

(Estiasih & Ahmadi, 2009). Selama proses pendinginan dapat terjadi kerusakan kimia dan 

fisik apabila suhu penyimpanan tidak dapat dikendalikan dengan baik (Winarno, 2002). 

Proses pendinginan yang dilakukan pada makanan dan minuman dapat menjadikan produk 

menjadi lebih segar ketika dikonsumsi. 

1.2.2. Jeruk Lemon 

Klasifikasi tanaman jeruk lemon (Citrus limon) yaitu sebagai berikut (Indrianiet al., 2015): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 
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Sub kelas : Rosidae 

Ordo  : Sapindales 

Famili  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Jenis  : Citrus limon 

Jeruk adalah tanaman yang berasal dari Benua Asia yaitu India. Tanaman jeruk ini banyak 

dibudidayakan pada daerah subtropis. Jeruk (citrus) memiliki berbagai macam jenis, salah 

satunya yaitu jeruk lemon (Citrus limon (L.) Osbeck). Jeruk lemon dapat tumbuh di dataran 

rendah dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut (Aak, 1994 dalam Indriani et al., 

2015). Tanaman jeruk lemon merupakan pohon yang memiki daun yang berbentuk oval, 

sayap daun sempit atau marginal, warna bunga kemerahan, buahnya berbentuk bulat agak 

lonjong dengan panjang 8-9 cm dan berwarna kuning, kulitnya kasar, memiliki biji yang 

berukuran kecil dengan permukaan yang halus serta memiliki rasa yang asam (Indriani et al., 

2015). Jeruk lemon memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

jeruk nipis, serta sumber vitamin A, B1, B2, fosfor, kalsium, pektin, minyak atsiri 70% 

limonene, felandren, kumarins, bioflavonoid, geranil asetat, asam sitrat, linalil asetat, 

kalsium, dan serat. Lemon dapat dimanfaatkan menjadi jeruk lemon peras dan diambil sari 

buahnya, kemudian dapat dijadikan sebagai jus, dan dapat digunakan sebagai bahan dalam 

pembuatan infused water (Indriani et al., 2015). Komposisi gizi yang terdapat didalam buah 

lemon dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi gizi buah lemon 

 
  

Kandungan Gizi (Satuan/100 g) 

Kalori  19 Kkal 

Protein 1 gram 

Karbohidrat 3,2 gram 

Nitrogen  0,16 gram 

Β-carotene  18 µg 

Vitamin B1  0,05 mg 

Vitamin B2 0,04 mg 

Vitamin B3  0,2 mg 

Vitamin B6  0,11 mg 

Vitamin C 58 mg 

Sumber: Holland et al (1992) dalam Arthey & Ashurst (1998) 
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Berdasarkan dari proses pemanenannya, bentuk dari jeruk lemon dapat berkisar dari bulat 

hingga oblong. Buah ditumbuhkan pada iklim dengan perubahan suhu dan menghasilkan 

perubahan warna pada kulit lemon yaitu dari hijau hingga kuning (matang). Kondisi dari kulit 

jeruk merupakan atribut yang sangat penting, karena mempengaruhi tidak hanya kualitas 

visual dan penerimaan konsumen namun juga kualitas internal buah (Camerana et al., 2007 

dalam Cecilia, 2008). Jeruk lemon dengan kualitas yang baik yaitu matang, dengan kulitnya 

yang kokoh, kaku, memiliki tekstur halus, dan warna kuningnya harus tersebar merata di 

permukaan buah. Menurut teori Tomotake et al., 2005 dalam Indriani et al., (2015) 

mengatakan bahwa jeruk lemon memiliki zat yang memiliki kemampuan sebagai 

antibakterial yaitu asam sitrat. Selain itu, minyak atsiri berupa limonene pada jeruk lemon 

juga memiliki sifat sebagai antibakteri (Indriani et al., 2015). 

Lemon yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan infused water dapat memberikan 

manfaat sebagai antikarsinogenik dari limonoid, dapat menyeimbangkan pH serta dapat 

membersihkan racun pada tubuh (Sulianta, 2016). Selain vitamin C, kulit jeruk lemon juga 

merupakan sumber beta-karoten dan pigmen beta-cryptoxanthin (Astawan, 2008). Beta-

karoten tersebut yang telah membantu memberikan warna jingga pada buah jeruk lemon. 

Setiap kilogram kulit jeruk mengandung 28 mg beta-karoten dan 47 mg beta-cryptoxanthin. 

Pigmen beta-cryptoxanthin merupakan prekursor dari vitamin A (Astawan, 2008). Salah satu 

keunggulan buah yang berwarna jingga ini yaitu mengandung senyawa limonin. Limonin 

merupakan salah satu komponen khas yang terdapat pada ekstrak minyak buah-buahan yang 

tergolong citrus, seperti jeruk mandarin, lemon, dan jeruk nipis (Astawan, 2008). Limonin 

dikelompokkan sebagai komponen GRAS (generally recognizedas safe), artinya aman untuk 

dikonsumsi. Limonin juga tidak membawa gen yang bersifat alergi (Astawan, 2008).  limonin 

pada lemon dibagi menjadi 4 varietas antara lain yaitu: California sebesar 72,20%, Arizona 

sebesar 79,80%, Meyer dan Texas sebesar 82,90%, serta Lisbon sebesar 64,92% (Astawan, 

2008). 

 

1.2.3. Antioksidan dan Vitamin C 

Asam askorbat atau vitamin C dengan formula C6H8O6 merupakan suatu asam organik yang 

berbentuk padatan berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki titik cair pada suhu 190-

192°C. Asam askorbat memiliki rasa yang kuat yang biasanya berkaitan dengan asam dan 

akan membentuk garam. Vitamin C sangat mudah larut dalam air (1 gram dapat larut secara 

sempurna dalam 3 ml air), sedikit larut dalam alkohol (1 gram dapat larut dalam 50 ml 
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alkohol absolut atau 100 ml gliserin), tidak larut dalam benzena, eter, kloroform, minyak, dan 

sejenisnya (Andarwulan, 1992). Vitamin C adalah antioksidan yang berfungsi dalam 

meningkatkan sistem imun tubuh, meningkatkan penyerapan asupan zat besi, membantu 

proses penyembuhan luka, menjaga kesehatan pembuluh-pembuluh kapiler kesehatan gigi 

dan gusi, serta dapat menghambat produksi nitrosamin sebagai zat pemicu kanker 

(Kumalaningsih, 2006). Kebutuhan vitamin C bagi tubuh yaitu sebesar 30-60 mg per hari. 

Sumber vitamin C berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayuran segar mengandung 

kadar vitamin C yang lebih sedikit dibandingkan dengan buah-buahan. Pada buah-buahan, 

kadar vitamin C lebih banyak terdapat pada bagian kulitnya dibandingkan bagian dagingnya, 

dan bagian dari buah yang paling sedikit mengandung vitamin C yaitu bijinya 

(Kumalaningsih, 2006). 

Asam askorbat merupakan agen reduktor yang efektif sehingga mudah teroksidasi. Hasil dari 

proses oksidasi tersebut yaitu asam L-dehidro asam askorbat yang dapat dengan mudah 

diubah kembali menjadi asam askorbat melalui adanya reaksi antara L-dehidro asam askorbat 

dengan suatu reduktor kuat seperti H2S atau asam hidroiodat. Proses kehilangan vitamin akan 

terjadi ketika hidrolisa cincin lakton membentuk asam 2,3 deketogulonat (DKG) yang 

bersifar irreversible. Pembentukan DKG ini berlangsung sangat cepat pada pH netral, terjadi 

seketika pada suasana basa dan lambat pada pH 3-4 (Andarwulan, 1992). Asam askorbat 

bersifat tidak stabil dan mudah terurai dalam proses oksidasi, karena adanya paparan sinar 

matahari atau suhu tinggi, kebasaan, dan ion logam. Dalam proses ekstraksi, jus, dan 

makanan dengan permukaan yang dipotong, vitamin ini dapat teroksidasi dalam suhu ruang 

akibat paparan dari udara. Tingkat oksidasi dapat berkurang dalam larutan asam yang lemah 

danmelalui penyimpanan pada suhu rendah (Lean, 2006). Sumber asam askorbat dapat 

ditemukan pada makanan nabati seperti sayuran hijau dan buah-buah-buahan (Lean, 2006).  

 

Gambar 1. Reaksi oksidasi vitamin C (Andarwulan, 1992) 
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Proses oksidasi yang terjadi pada tubuh manusia secara berlebihan dapat mengakibatkan 

timbulnya berbagai jenis penyakit, antara lain kanker, penuaan dini, dan artitis. Proses 

oksidasi yang terjadi dapat menimbulkan munculnya radikal bebas yang bersifat sangat 

reaktif dan dapat merusak struktur dan fungsi sel tubuh. Penambahan antioksidan dapat 

menghambat timbulnya radikal bebas. Pada prinsipnya, radikal bebas adalah suatu molekul 

yang memiliki satu atau lebih elektron bebas yang tidak saling berpasangan pada orbital 

luarnya. Hal ini yang dapat menyebabkan molekul tersebut menjadi sangat aktif untuk 

berikatan dengan molekul lain dengan cara menyerang dan mengikat elektron di 

sekelilingnya. 

Antioksidan didefinisikan sebagai molekul yang dapat menyumbangkan elektronnya 

(reduktan) dengan karakteristik berat molekul kecil, sehingga perkembangan reaksi oksidasi 

dapat dihambat serta tidak terjadi pembentukan senyawa radikal bebas. Selain itu, 

antioksidan akan memberikan elektronnya ke radikal bebas sehingga kerusakan sel akibat 

radikal bebas dapat dihambat. Antioksidan terdapat dalam bentuk enzim (katalase dan 

superoksida dismutase), vitamin (vitamin C, E, A, dan β-karoten), dan komponen lain seperti 

flavonoid, fenol, albumin, bilirubin, seruloplasmin, dan sebagainya (Winarsi, 2007). 

Berdasarkan fungsinya antioksidan dapat dibedakan menjadi 5 yaitu antioksidan primer, 

sekunder, tersier, oxygen scavanger, dan chelators atau sequesstrants. Antioksidan primer 

berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas baru dengan cara mengubah radikal 

bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya, yaitu ketika belum 

bereaksi. Antioksidan primer yang terdapat didalam tubuh adalah enzim superoksida 

dismutase. Enzim ini dapat melindungi sel-sel tubuh akibat serangan dari radikal bebas. 

Enzim dapat bekerja apabila ada senyawa pembantu berupa mineral-mineral seperti tembaga 

dan mangan yang bersumber pada kacang-kacangan atau padi-padian (Kumalaningsih, 2006). 

Antioksidan sekunder merupakan senyawa yang berfungsi menangkap radikal bebas serta 

mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. 

Contoh dari antioksidan sekunder yaitu vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten yang dapat 

diperoleh dari buah-buahan. Antioksidan tersier adalah senyawa yang dapat memperbaiki sel-

sel dan jaringan yang rusak akibat serangan radikal bebas. Jenis enzim yang termasuk dalam 

kelompok antioksidan tersier yaitu enzim metionin sulfoksidan reduktase yang dapat 

memperbaiki DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) dalam inti sel. Enzim tersebut bermanfaat 

untuk perbaikan DNA pada penderita kanker. Antioksidan yang termasuk ke dalam oxygen 
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scavanger yang mampu mengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi, sepeti 

vitamin C. Chelators atau sequesstrants merupakan senyawa yang dapat mengikat logam 

sehingga logam tersebut tidak dapat mengkatalis reaksi oksidasi (kerusakan sel dapat 

dicegah). Contoh dari senyawa ini yaitu asam sitrat dan asam amino (Kumalaningsih, 2006). 

Metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan yaittu dengan menggunakan 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). Pada metode ini antioksidan (AH) bereaksi dengan 

radikal bebas DPPH dengan cara mendonorkan atom hidrogen, menyebabkan terjadinya 

perubahan warna DPPH dari warna ungu menjadi kuning, intensitas warna diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm.Warna berubah menjadi kuning pada saat 

radikal DPPH menjadi berpasangan dengan atom hidrogen dari antioksidan membentuk 

DPPH-H (Inggrid & Herry, 2014).  

 

Gambar 2. Reaksi Metode DPPH (Inggrid & Herry, 2014) 

 

1.2.4. Pengemas 

Kemasan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi produk bahan pangan. Keuntungan-

keuntungan yang dapat diperoleh dari pengemasan antara lain yaitu: mudah disimpan 

digudang atau dirumah, dapat melindungi terhadap kerusakan mekanik pada bahan pangan, 

dapat menjaga kualitas dan mutu dari bahan pangan, serta bersifat ekonomis. Jenis bahan 

kemasan terdiri dari berbagai macam jenis yaitu kemasan kaca, plastik, aluminium foil, 

kertas, dan lain sebagainya. Jenis kemasan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kemasan 

kaca dan kemasan plastik. Jenis bahan kemasan plastik yang digunakan yaitu polyetylen 

terephthalate (PET) yang memiliki sifat kedap air, kuat, tahan terhadap zat-zat kimia, dan 

bersifat ekonomis (Suyitno, 1990). 

 

Jenis botol plastik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan pengemas 

berupa polyetylen terephthalate (PET) yang dibuat dengan cara polimerasi dari gas etilen 

yang merupakan hasil samping dari industri minyak dan batu bara. Plastik PE ini memiliki 
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sifat plastis yang disebabkan oleh rantai satu sama lain dihubungkan dengan ikatan van der 

waals yang memiliki sifat lemah (ikatan sekunder). Jenis bahan pengemas plastik polietilen 

dibagi mejadi dua yaitu polietilern densitas rendah (PEDR) dan polietilen densitas tinggi 

(PEDT). PEDR adalah bahan yang 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. PEDR memiliki titik lunak yang rendah sehingga tidak 

tahan untuk proses sterilisasi uap panas dan polimer ini banyak digunakan untuk produksi 

botol, kantong, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk PEDT memiliki sifat yang lebih kaku, 

lebih keras, kurang tembus cahaya, dan kurang terasa berlemak. Plastik ini mempunyai daya 

tahan yang lebih baik terhadap minyak dan lemak, titik lunak lebih tinggi, akan tetapi 

dayatahan terhadap pukulan (impact) dan permeabilitas terhadap uap air lebih rendah 

(Suyitno, 1990). 

 

Selain menggunakan bahan pengemas plastik, pada penelitian ini juga menggunakan bahan 

pengemas berupa kaca. Pengemas dari bahan kaca banyak digunakan untuk makanan dan 

minuman seperti susu, selai, minuman berkarbonasi, sari buah, infused water dan lain 

sebagianya. Keuntungan dalam penggunaan bahan kaca sebagai bahan pengemas yaitu 

karena sifatnya yang inert (tidak bereaksi dengan senyawa kimia), daya simpan lama (tanpa 

resiko penyok), kuat, kenampakan yang menarik termasuk tembus pandang pada isi produk, 

mudah dicuci, serta tidak tembus oleh aroma dan citarasa. Namun, terdapat beberapa 

kelemahan dalam penggunaan bahan pengemas kaca yaitu mudah pecah, daya tahan terhadap 

hentakan kurang baik, dan beberapa jenis kaca tidak tahan terhadap perubahan panas yang 

mendadak. Permukaan kaca mudah tergores, lecet, atau mengalami cacat lain selama 

penanganan mekanis, walaupun perlakuan dengan timah putih dan pelumas tertentu bisa 

mengurangi kerusakan permukaan. Akan tetapi, kaca yang cacat dapat didaur ulang dengan 

mudah (Suyitno, 1990). 

Semua jenis plastik mengandung sejumlah bahan lain yang sengaja ditambahkan pada saat 

proses pembuatan atau sebagai residu dari polimerisasi. Bahan kimia yang sengaja 

ditambahkan selama formulasi untuk mempengaruhi proses pembuatan, sifat mekanis, dan 

sifat lain dari polimer yang terdapat dalam jumlah lebih besar dari residu-residu polimerisasi. 

Hal yang berkaitan dengan keamanan pemakaian plastik sebagai pengemas bahan makanan 

terutama berasal dari kemungkinan toksisitas yang ditimbulkan oleh komponen lain yang 
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berat molekulnya rendah yang berada dalam plastik. Senyawa-senyawa yang dapat terlepas 

ke dalam bahan makanan selama proses pengemasan atau penyimpanan berasal dari dua 

macam sumber yaitu residu dari proses polimerisasi, termasuk monomer, oligomer, 

katalisator, pelarut, emulsifier, dan bahan pembasah. Kemudian sumber yang berasal dari 

sarana processing yaitu antioksidan, antistatic, stabilisator panas, plasticiser, fillers, dan lain-

lain (Tice, 2003). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kandungan vitamin C, aktivitas 

antioksidan, pH, warna, dan sifat organoleptik selama proses perendaman pada pembuatan 

infused water menggunakan buah lemon yang disimpan dalam kemasan plastik dan kaca.


