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4. PEMBAHASAN 

Infused water merupakan jenis minuman berisi air minum dan buah-buahan dengan 

perendaman dalam waktu tertentu yang sedang marak dikalangan masyarakat (Harifah et al., 

2015). Infused water dipercaya kaya akan vitamin dan sumber nutrisi sehingga mampu 

menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat stabilitas 

kandungan vitamin C dan aktivitas antioksidan yang merupakan senyawa yang berfungsi 

untuk menjaga kesehatan tubuh. Buah yang digunakan dalam pembuatan infused water yaitu 

buah lemon yang memiliki kadar vitamin C sebesar 58 mg/100 gram bahan (Arthey & 

Ashurst, 1998).  

 

Minuman infused water merupakan jenis minuman hasil proses difusi dari buah lemon 

(konsentrasi tinggi) menuju ke dalam air (konsentrasi rendah). Difusi adalah peristiwa 

perpindahan suatu senyawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah secara langsung 

tanpa melalui membran semi permiabel. Proses infusi pada infused water ditandai dengan 

adanya senyawa pada lemon yang terlarut ke dalam air. Buah lemon yang telah mengalami 

proses perendaman akan menyebabkan bentuk lemon menjadi mengkerut akibat dari 

berkurangnya volume membran sitoplasma yang terjadi selama proses difusi berlangsung. 

 

Pembuatan infused water terdiri dari buah lemon dan air minum dalam kemasan (AMDK) 

yang disimpan dalam kemasan plastik dan kaca. Pemilihan buah lemon sebagai bahan yang 

digunakan dalam pembuatan infused water dikarenakan kandungan vitamin C dan aktivitas  

yang terdapat didalamnya cukup tinggi. Setelah itu, minuman infused water tersebut 

disimpan didalam refrigerator dengan rentang waktu 0 sampai dengan 12 jam. Pada tiap jam 

selama proses perendaman dilakukan pengujian kadar vitamin C dengan metode titrasi 

iodimetri, uji aktivitas antioksidan dengan uji spektrofotometri, uji pH, uji warna dengan 

chromameter, serta analisa organoleptik pada produk infused water dengan menilai beberapa 

atribut antara lain yaitu rasa, aroma, kenampakan, dan overall.  

 

4.4. Proses Pembuatan Infused Water  

Proses pembuatan produk infused water ini diawali dengan memasukkan lemon yang telah 

dipotong-potong dengan ketebalan 0,5 cm sebanyak 50 gram ke dalam kemasan plastik dan 

kemasan kaca yang berisi air minum dalam kemasan (AMDK) merek aqua sebanyak 100 ml. 

Proses pemotongan buah lemon dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terjadi proses 

difusi. Hal ini dikarenakan proses pemotongan buah dapat mempengaruhi proses difusi yang 
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berlangsung, dimana semakin kecil ukuran partikel yang dihasilkan maka kecepatan difusi 

akan semakin meningkat, serta semakin tebal membran maka proses difusi yang berlangsung 

akan semakin lambat (Fellow, 1996). Selain itu, proses pemotongan tersebut menghasilkan 

luas permukaan lemon yang semakin besar sehingga dapat memperlambat terjadinya proses 

infusi pada infused water (Elsevier, 2000). Rasio antara buah dan air (50 gram lemon dalam 

100 ml air) dilihat berdasarkan kebiasaan masyarakat dalam membuat infused water pada 

umumnya.  

 

Kemudian pada umumnya minuman infused water ini dimasukkan ke dalam botol plastik 

atau botol kaca. Kemasan plastik yang digunakan terbuat dari bahan kemasan PET 

(polyethylene terephthalate). Infused water dalam kemasan kaca dan plastik disimpan dalam 

refrigerator dengan suhu berkisar antara 8-15°C dalam rentang waktu 0 sampai dengan 12 

jam. Pemilihan waktu perendaman dilakukan dengan melihat kebiasaan pada masyarakat 

yang melakukan proses pendiaman infused water paling maksimal selama 12 jam. 

Penyimpanan bahan pangan pada suhu rendah atau suhu refrigerator (0-15°C) dilakukan 

untuk menekan proses respirasi, memperlambat proses metabolisme, dan mencegah 

terjadinya kontaminasi mikroba, sehinigga dapat memperpanjang umur simpan bahan pangan 

(Hendrasty, 2013).  

 

Proses pendinginan yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan mengalirkan udara 

dingin pada kemasan kaca dan plastik yang telah berisi infused water. Selama proses 

pendinginan, suhu yang digunakan harus tepat, apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi 

maka terjadi proses pembusukan pada buah lemon dan apabila suhu terlalu rendah akan 

mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan buah (chilling injury). Penyimpanan di 

suhu rendah juga dapat mencegah terjadinya proses oksidasi vitamin C yang dapat 

menyebabkan hilangnya vitamin C pada infused water. Namun, tetap terdapat kandungan 

vitamin C yang hilang atau menurun setelah mengalami waktu perendaman tertentu.  

 

4.5. Analisa Kimia Infused Water Buah Lemon 

4.5.1. Kadar Vitamin C pada Infused Water Buah Lemon 

Vitamin C atau asam askorbat merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam air, 

vitamin C banyak ditemukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan terutama pada buah Citrus 

(Leena, 2002). Metode pengujian kadar vitamin C dengan titrasi iodimetri menggunakan 

iodine 0,01 N sebagai titran, perubahan yang warna yang ditunjukkan pada titik akhir titrasi 
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yaitu biru. Kelebihan iod pada akhir titrasi memberikan warna yang samar, sehingga 

penetapan titik akhir titrasi menjadi sukar. Oleh karena itu, lebih sering digunakan reagen 

yang sensitif terhadap iod sebagai indikator, yaitu larutan kanji, yang membentuk senyawa 

adsorpsi berwarna biru dengan iod. Selama proses titrasi dengan adanya indikator larutan 

kanji, titik ekuivalen ditentukan dari kenampakan warna biru yang tetap pada kelebihan 

penambahan iod satu tetes.  

 

Hasil penelitian pada Tabel 1. menunjukkan bahwa kandungan vitamin C yang terdapat pada 

buah lemon yaitu sebesar 51.8575 ± 4.2789 mg/100 gram bahan. Kadar vitamin C yang 

didapatkan pada infused water mendekati dari kadar vitamin C buah lemon yang seharusnya 

yaitu sebesar 58 mg/100 gram bahan (Holland et al., 1992 dalam Arthey & Ashurst, 1998). 

Pada penelitian ini lemon yang yang digunakan dalam pembuatan infused water sebanyak 50 

gram sehingga kadar vitamin C pada buah lemon yang menjadi perbandingan dengan infused 

water yaitu 25.9287 mg/50 gram bahan. Nilai maksimal kadar vitamin C pada infused water 

yaitu terdapat pada waktu perendaman jam ke-8 yaitu sebesar 13.202 mg/100 ml infused 

water (Tabel 2) dengan penggunaan 50 gram buah lemon. Persentase kadar vitamin C yang 

keluar dari buah lemon ke dalam air pada infused water yaitu 50,92%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kadar vitamin C yang keluar dari buah lemon belum semuanya (tidak terlalu banyak), 

disebabkan oleh proses difusi dari buah lemon ke dalam air terjadi secara perlahan sehingga 

dimungkinkan masih terdapatnya kandungan vitamin C yang masih tersimpan didalam 

daging buah lemon dan sari buah yang keluar tidak banyak (Haitami et al., 2017). Selain itu, 

proses difusi yang berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: ukuran 

partikel, ketebalan membran, luas area bahan, dan suhu. Buah lemon yang digunakan dalam 

proses pembuatan infused water memiliki ukuran partikel dan ketebalan membran yang 

cukup besar dan tebal, sehingga proses difusi yang berlangsung semakin lambat dan proses 

peluruhan senyawa yang ada pada buah lemon ke dalam air akan semakin sedikit. Kadar 

vitamin C yang paling tinggi dihasilkan pada waktu perendaman jam ke 8 belum menyukupi 

kebutuhan konsumsi vitamin C dalam tubuh yaitu sebesar 30-60 mg per hari. Oleh karena itu, 

apabila ingin memenuhi kebutuhan konsumsi vitamin C dalam tubuh maka perlu 

mengkonsumsi infused water sebanyak 3 sampai dengan 5 kali dalam satu hari. 

 

Pada produk infused water, jumlah kandungan vitamin C pada kemasan plastik dan kaca 

semakin meningkat seiring dengan bertambahnya waktu perendaman sampai pada jam ke 8. 

Peningkatan vitamin C pada infused water dengan jangka waktu tertentu disebabkan oleh 
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adanya proses difusi dari buah lemon ke dalam air secara perlahan, sehingga vitamin C akan 

larut di dalam infused water. Namun, setelah waktu perendaman ke 8 jam, kadar vitamin C 

dan antioksidan mengalami penurunan pada jam ke 10 dan 12. Penurunan kandungan vitamin 

C diakibatkan oleh terjadinya oksidasi spontan pada saat pengujian kadar vitamin C yang 

dilakukan pada suhu ruang dan terjadinya kontak secara langsung dengan udara atau oksigen, 

sehingga proses oksidasi yang terjadi dapat membuat kadar vitamin C semakin menurun 

(Rohim & Alimuddin, 2016). Oksidasi vitamin C akan menghasilkan dehidro asam askorbat 

(L-dehidroaskorbat) yang bersifat tidak stabil dan kemudian dapat mengalami perubahan 

menjadi 2,3 diketogulonat (DKG) yang sudah tidak mengandung vitamin C yang aktif, 

sehingga dapat menghilangkan kandungan vitamin C dalam produk (Andarwulan, 1992).  

 

Kadar vitamin C pada kemasan plastik dan kaca tidak memiliki perbedaan yang nyata antar 

keduanya, kecuali pada jam ke-10 (Tabel 2) yaitu kadar vitamin C pada kemasan kaca lebih 

besar dibandingkan dengan kemasan plastik, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan 

tingkat permeabilitas dan OTR (oxygen transmission rate) pada kemasan plastik dan kaca. 

Permeabilitas dan OTR memiliki kesamaan yaitu keduanya berkaitan dengan jumlah oksigen 

yang dapat melewati lapisan suatu kemasan pada suhu dan kelembaban udara tertentu. 

Oksigen yang tertransfer ke dalam kemasan akan memicu terjadinya proses oksidasi, 

meskipun proses oksidasi tidak terjadi secara berlebihan dikarenakan adanya aktivitas 

antioksidan yang cukup tinggi pada infused water sehingga dapat melindungi kadar vitamin C 

yang terdapat didalamnya. Tingkat permeabiltas pada kemasan kaca lebih rendah 

dibandingkan dengan kemasan plastik sehingga kemungkinan terjadinya oksidasi vitamin C 

semakin sedikit (Coles & Mark, 2003). Namun, berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat 

adanya perbedaan yang nyata antara kedua kemasan kecuali pada waktu perendaman jam ke 

10, hal ini disebabkan proses difusi tidak berlangsung secara optimal sehingga kadar vitamin 

C pada kemasan kaca dan plastik memiliki nilai yang tidak terlalu jauh, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemasan yang digunakan dalam proses penyimpanan infused water tidak 

mempengaruhi kadar vitamin C dan aktivitas antioksidan yang dihasilkan.  

 

4.5.2. Aktivitas Antioksidan pada Infused Water Buah Lemon 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat memperlambat proses oksidasi dalam bahan 

makanan. Antioksidan yang terdapat pada infused water menggunakan buah lemon 

merupakan jenis antioksidan alami seperti vitamin C (asam askorbat), asam sitrat, beta 

karoten, limonin, beta-cryptoxanthin yang merupakan prekursor dari vitamin A (Astawan, 
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2008). Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan mereaksikan infused water dengan 

menggunakan larutan DPPH (2,4 mg DPPH dalam 100 ml metanol) sebanyak 3,9 ml dan 

diukur absorbansinya mengunakan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang (λ) 515 

nm. Metode uji DPPH ini didasarkan pada reduksi dari radikal bebas pada panjang 

gelombang maksimum 515 nm (Shekar & Goyal, 2014 dalam Deril & Novirina, 2010). Pada 

saat pengujian antioksidan warna ungu dari senyawa radikal DPPH berubah menjadi warna 

kuning ketika bereaksi dengan sampel infused water. Hal ini disebabkan oleh adanya zat-zat 

pada infused water yang berperan sebagai antioksidan seperti vitamin C yang menangkap 

atau mereduksi DPPH Deril & Novirina, 2010). Warna berubah menjadi kuning pada saat 

radikal DPPH menjadi berpasangan dengan atom hidrogen dari antioksidan membentuk 

DPPH-H (Inggrid & Herry, 2014).  

 

Pada Tabel 2, menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan yang semakin meningkat seiring 

lamanya waktu perendaman infused water. Aktivitas antioksidan tertinggi pada kemasan 

plastik terdapat pada waktu perendaman jam ke 8 yaitu sebesar 84.836 ± 8.093% serta 

kemasan kaca terdapat pada waktu perendaman jam ke 7 yaitu sebesar 84.288 ± 6.647%. 

Berdasarkan hasil uji korelasi (Tabel 5), aktivitas antioksidan semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya kadar vitamin C. Hal ini membuktikan bahwa vitamin C merupakan 

salah satu contoh dari antioksidan sekunder yang berfungsi menangkap radikal bebas serta 

mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar 

(Kumalaningsih, 2006). Selain itu, Karinda et al.,(2013) juga menyatakan bahwa dengan 

meningkatnya nilai konsentrasi vitamin C maka nilai absorbansi pada pengujian aktivitas 

antioksidan akan meningkat pula. Namun, setelah jam ke-8 antioksidan pada infused water 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh terjadinya proses oksidasi vitamin C. Proses 

oksidasi tersebut dapat terjadi karena selama proses penyimpanan infused water terpapar oleh 

cahaya yang dapat menembus kemasan plastik dan kaca yang transparan, serta adanya 

oksigen pada head space. Meskipun peluang terjadinya proses oksidasi cukup besar, namun 

kombinasi dari beberapa jenis antioksidan seperti vitamin C dan beta karoten dapat 

memberikan perlindungan yang baik sehingga nilai aktivitas antioksidan yang dihasilkan 

cukup besar yaitu berkisar antara 40 sampai dengan 80% per 100 ml infused water.  

Korelasi antara antioksidan dengan pH yaitu memiliki hubungan yeng berbanding terbalik, 

disebabkan oleh vitamin C sebagai antioksidan stabil pada pH rendah, sehingga ketika pH 

infused water semakin meningkat maka vitamin C akan menjadi tidak stabil dan aktivitas 



27 
 

 
 

antioksidan yang dihasilkan akan semakin menurun. Selain itu, aktivitas antioksidan dengan 

warna L* dan b* memiliki hubungan yang positif, dikarenakan betakaroten yang terdapat 

didalam buah lemon juga merupakan salah satu jenis antioksidan sekunder yang terdifusi ke 

dalam air. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3, dimana semakin lama waktu perendaman 

warna yang dihasilkan semakin berwarna kuning. 

Penggunaan kemasan kaca dan plastik mempengaruhi aktivitas antioksidan pada waktu 

perendaman jam ke 12 yaitu aktivitas antioksidan pada kemasan kaca lebih tinggi dibanding 

kemasan plasti. Namun, berbeda dengan waktu perendaman jam ke 5 dan 10 yaitu aktivitas 

antioksidan pada kemasan plastik lebih tinggi dibandingkan dengan kemasan kaca. Aktivitas 

antioksidan pada jam ke 5 dan 10 ini tidak sesuai dengan teori Coles & Mark (2003) yang 

menyatakan bahwa tingkat pemeabilitas kemasan plastik lebih tinggi (oksigen lebih banyak 

masuk sehingga aktivitas antioksidan akan semakin menurun) dibandingkan dengan kemasan 

kaca. Ketidaksesuaian hal tersebut dikarenakan selama proses penyimpanan infused water 

dalam kemasan kaca lebih banyak terpapar cahaya serta pada saat proses pengujian aktivitas 

antioksidan, oksigen yang masuk ke dalam kemasan kaca cukup banyak sehingga dapat 

mempercepat terjadinya proses oksidasi sehingga aktivitas antioksidan yang dihasilkan lebih 

sedikit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kemasan dalam pembuatan 

infused water tidak terlalu mempengaruhi kadar vitamin C dan aktivitas antioksidan yang ada 

didalamnya. Namun, faktor yang dapat mempengaruhi yaitu tingkat transparansi dari 

kemasan seharusnya menggunakan kemasan yang tingkat transparansinya lebih rendah 

(gelap) sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya proses oksidasi serta 

kemungkinan terjadinya kontak secara langsung dengan udara diperkecil sehingga oksigen 

tidak akan beraksi dengan infused water dan tidak akan tejadi proses oksidasi. 

4.5.3. Nilai pH pada Infused Water Buah Lemon 

Pengukuran tingkat keasaman dalam bahan pangan diukur dengan menentukan nilai pH 

dengan menggunakan pH meter. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai pH infused water 

pada tiap jam perendaman antara kemasan kaca dan plastik tidak memiliki perbedaan yang 

nyata. Nilai pH yang dihasilkan berkisar antara 3,0 hingga 3,2 (Tabel 2). Nilai pH rendah 

disebabkan oleh adanya vitamin C (asam askorbat) yang terdapat pada buah lemon. 

Agustin(2014) mengatakan bahwa asam askorbat yang terlarut dalam air mengakibatkan 

bertambahnya ion hidrogen (H+) dan berkurangnya ion hidroksidan (OH), sehingga ion 

hidrogen yang dihasilkan semakin banyak dan pH suatu zat akan menurun. 
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Pada hasil penelitian, dapat dilihat bahwa korelasi antara pH dengan vitamin C, aktivitas 

antioksidan, pH, warna L*, dan warna b* memiliki hubungan yang saling berbanding 

terbalik, yaitu semakin tinggi pH maka kadar vitamin C, aktivitas antioksidan, pH, warna L*, 

dan warna b* semakin menurun. Kemudian hubungan antara variabel pH dengan warna b* 

menunjukkan hubungan yang searah yaitu semakin tinggi nilai pH  maka warna a* yang 

dihasilkan semakin tinggi dan korelasi antar kedua variabel lemah. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi nilai pH pada infused water maka warna yang dihasilkan akan semakin 

gelap dan berwarna kuning. Dari segi sensori, semakin rendah nilai pH maka tingkat 

keasaman pada infused water akan semakin meningkat (rasa infused water akan semakin 

asam). Oleh karena itu, infused water yang memiliki kadar vitamin C dan aktivitas 

antioksidan yang paling tinggi akan memiliki rasa yang lebih asam dan warna yang semakin 

kuning.  

4.6. Analisa Fisik 

4.6.1. Warna pada Infused Water Buah Lemon 

Analisa warna dilakukan dengan pengukuran warna kolorimetri berdasarkan teori sistem 

warna Hunter dengan parameter L*, a*, dan b*. Warna dihasilkan dari pengalihan sinyal 

antara reseptor cahaya dalam saraf optik dan retina. Dimensi warna dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu tanggapan warna merah akan dibandingkan dengan warna hijau, sehingga 

menghasilkan dimensi warna merah ke hijau, kemudian tanggapan warna kuning akan 

dibandingkan dengan warna biru, sehingga menghasilkan dimensi warna kuning ke biru, dan 

dimensi warna kecerahan. Nilai L* menunjukkan tingkat kecerahan sampel yang dinyatakan 

dengan rentang nilai 0 (gelap) sampai dengan 100 (putih). Kemudian untuk nilai a* 

menunjukkan spektrum warna hijau dan merah dengan rentang nilai negatif artinya berwarna 

hijau hingga nilai positif yang berarti warna merah. Nilai b* menunjukkan spektrum warna 

biru dan kuning dengan rentang nilai negatif (biru) hingga nilai positif (kuning).  

 

Warna merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan presepsi konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kecerahan warna (nilai L*) dari infused water 

semakin menurun seiring dengan bertambahnya lama waktu perendaman, diikuti dengan 

peningkatan intensitas warna kuning (nilai b*) dan penurunan warna merah (nilai a*). Hal ini 

dapat dikaitkan dengan korelasi antara aktivitas antioksidan dengan warna b* yang memiliki 

hubungan positif, yaitu aktivitas antioksidan semakin meningkat maka warna kuning pada 

infused water lemon menjadi semakin meningkat pula seiring dengan bertambahnya lama 
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waktu perendaman, sehingga ketika terjadi peningkatan. Selain itu, warna kuning dan sedikit 

warna merah yang dilihat dari kekeruhan pada infused water yang dihasilkan pada produk 

infused water dapat disebabkan oleh adanya kandungan β-karoten pada kulit buah lemon 

yang terlarut di dalam air (Astawan, 2008). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa infused water dengan warna yang semakin kuning keruh maka kadar vitamin C dan 

aktivitas antioksidan yang terdapat didalamnya akan semakin tinggi, sehingga akan semakin 

baik bagi kesehatan tubuh. Kemasan plastik dan kaca yang digunakan dengan warna pada 

infused water tidak memiliki perbedaan yang nyata, maka kemasan tidak mempengaruhi 

warna yang dihasilkan pada infused water. 

 

4.6.2. Analisa Organoleptik 

Analisis sensori adalah suatu proses identifikasi, pengukuran ilmiah, analisis, dan interpretasi 

yaitu atribut-atribut produk melalui pancaindera manusia (Setyaningsih et al., 2010). Tujuan 

dari analisis sensori yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat 

kesukaan panelis terhadap produk infused water dengan waktu perendaman jam ke 2, 8, dan 

12. Pemilihan sampel pada jam ke 2 dikarenakan waktu awal perendaman dimana buah 

lemon telah mengalami peluruhan pada air yang terdapat dalam kemasan plastik. Kemudian 

sampel jam ke 8 dikarenakan sampel tersebut memiliki kadar vitamin C dan aktivitas 

antioksidan yang paling tinggi. Pemilihan sampel jam ke 12 dikarenakan waktu perendaman 

infused water yang paling lama. Ketiga sampel tersebut dianalisis berdasarkan tingkat 

kesukaan masing-masing panelis.Tingkat kesukaan tersebut dilihat berdasarkan skala hedonik 

yaitu skor 3 untuk sampel yang paling disukai, skor 2 untuk sampel yang bersifat netral, dan 

skor 1 untuk sampel yang paling tidak disukai (Setyaningsih et al., 2010).   

 

Berdasarkan hasil uji sensori pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa panelis lebih menyukai aroma 

pada infused water dengan waktu perendaman 8 dan 12 jam. Hal ini dikarenakan sampel  

infused water dengan waktu  perendaman 2 jam memiliki perbedaan yang nyata dengan 

infused water dengan waktu  perendaman 8 dan 12 jam  Kemudian dari segi rasa dan 

kenampakan panelis lebih menyukai sampel infused water dengan kadar vitamin C dan 

aktivitas antioksidan tertinggi yang terdapat pada waktu perendaman jam ke 8. Berdasarkan 

hasil analisa organolpetik tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai 

infused water dengan kenampakan atau warna yang cukup menarik atau lebih berwarna 

kuning dengan aroma khas lemon serta memiliki rasa yang tidak terlalu masam (pH 3,2) 

namun memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang paling tinggi.


