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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan sparkling fruit wine dari buah carica dengan 

cara injeksi karbon dioksida.  Fruit wine adalah wine yang terbuat dari sari buah-buahan 

selain anggur. Sparkling fruit wine dapat dibuat dengan cara injeksi CO2 (Arthey & 

Ashurst, 1996). Untuk mengetahui karakteristik dari sparkling fruit wine carica, maka 

dilakukan analisa fisikokimia, mikrobiologi dan sensori. Analisa fisikokimia terdiri dari 

analisa kekeruhan, warna, kadar gula, pH, aktivitas antioksidan, total asam volatil, total 

sulfit, kadar tanin, kadar etanol, dan kadar metanol. Analisa mikrobiologi terdiri dari 

analisa Total Plate  Count dan pewarnaan gram. Analisa sensori yang dilakukan adalah 

paired preference test dengan atribut warna, aroma, rasa, sweetness, aftertaste, 

effervescent, dan overall.  

 

4.1. Analisa Fisik 

 

Nilai L, a* dan b* pada sparkling fruit wine  carica tidak berbeda dengan fruit wine 

carica (Tabel 2). Sparkling fruit wine memiliki warna yang mirip dengan base fruit 

winenya, keberadaan CO2 di dalam sparkling wine hanya menambah penampakan 

gelembung tanpa mengubah warnanya (Buglass, 2011).  Nilai L menunjukkan terang, 

nilai a* yang negatif menunjukkan warna mengarah ke hijau, dan nilai b* yang positif 

menunjukkan warna mengarah ke kuning. Dari Tabel 2., nilai yang terbesar adalah nilai 

b* positif, sehingga dapat diketahui bahwa sparkling fruit wine carica dan fruit wine 

carica memiliki warna kuning terang. Warna kuning dari wine  berasal dari buah carica 

(Verheij & Coronel, 1997) Warna kuning pada buah carica disebabkan oleh pigmen 

yang ada buah. Pada umumnya, pigmen kuning yang ada pada buah adalah karotenoid. 

Karotenoid merupakan pigmen yang menimbulkan warna merah terang, jingga, atau 

kuning, namun diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pigmen karotenoid yang ada 

pada sparkling fruit carica (Davidek, et al., 1990). 

 

Fruit wine carica memiliki kekeruhan sebesar 125,33 NTU, dan sparkling fruit wine 

carica memiliki kekeruhan sebesar 97,40 NTU. Berdasarkan hasil, sparkling fruit wine 

carica lebih jernih daripada fruit wine carica. Kekeruhan pada wine ditimbulkan oleh 
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karena senyawa-senyawa yang tersuspensi di dalam wine (Jackson, 2008). Karbonasi 

pada sparkling fruit wine membuat kekeruhan menurun karena karbonasi dapat 

mempresipitasi senyawa-senyawa padatan terlarut di dalam wine (Hamerski, et al., 

2012).  

 

4.2. Analisa Kimia 

 

pH dari fruit wine carica bernilai 4,73 dan pada sparkling fruit wine bernilai 4,39 (Tabel 

3.). pH wine rendah karena adanya asam organik di dalam buah carica, yaitu asam 

askorbat (Rahayu & Pribadi, 2012). Selain asam askorbat, diketahui bahwa buah-

buahan banyak mengandung asam malat (Arthey & Ashurst, 1996). Pada proses 

fermentasi, terjadi fermentasi asam laktat dalam jumlah kecil dan pada proses 

pemeraman terjadi proses fermentasi malolaktat di mana asam malat berubah menjadi 

asam laktat dan mengakibatkan peningkatan pH dari wine, karena asam laktat bersifat 

lebih lemah daripada asam malat (Jackson, 2008). pH dari sparkling fruit wine carica 

lebih rendah karena karbon dioksida berikatan dengan air dan membentuk senyawa 

asam karbonat (H2CO3) (Panda, 2011). Asam karbonat termasuk dalam asam lemah, 

tetapi dalam kadar yang tinggi dapat menurunkan pH (Adams & Moss, 2007). 

 

Kadar gula awal sari buah carica sebelum fermentasi dilakukan adalah 30º Brix. Setelah 

dilakukan fermentasi dan pemeraman, kadar gula fruit wine carica menjadi 17,8º brix 

dan 17,27º brix pada sparkling fruit wine carica (Tabel 3.). Derajat brix didefinisikan 

sebagai total padatan terlarut per 100 gram, di mana 90-95% dari total padatan adalah 

gula, dan sisanya adalah pigmen, asam, gliserol dan lain-lain (Zocklein, 2000). 

Penambahan CO2 dengan cara injeksi tidak berpengaruh terhadap kadar gula karena 

tidak terjadi fermentasi sekunder (Jackson, 2008). Derajat brix  pada sparkling fruit 

wine carica lebih rendah daripada fruit wine carica karena pengukuran dengan 

menggunakan brix refraktometer dipengaruhi oleh tingkat keasaman. Tingkat keasaman 

akan mempengaruhi pembiasan cahaya dari brix refraktometer. Semakin tinggi tingkat 

keasaman maka semakin rendah kadar gula yang terbaca  (Shachman, 2004).  
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Fruit wine carica memiliki total asam volatil sebesar 0,20 g/100 mL, sedangkan 

sparkling fruit wine memiliki total asam volatil sebesar 0,22 g/100 mL (Tabel 3.). Total 

asam volatil pada sparkling fruit wine sedikit melebihi standar asam volatil, yaitu 0,2 

g/100 mL (SNI 01-4019-1996), tetapi total asam volatil dari kedua wine termasuk 

tinggi. Total asam volatil dari kedua wine tinggi karena buah carica mengandung asam 

volatil dalam jumlah besar, terutama butil asetat, metil, etil butanoat, dan ester-ester 

lainnya (Verheij & Coronel, 1997). Total asam volatil mempengaruhi aroma dari wine, 

terutama dari asam laktat dan asam asetat yang dihasilkan pada saat fermentasi 

(Jackson, 2008). Etil ester dari asam lemak juga termasuk dalam asam volatil yang ada 

pada wine dan menghasilkan aroma fruity pada wine (Maarse, 1991).  

 

Total SO2 pada sparkling fruit wine carica sebesar 130 mg/mL, lebih rendah daripada 

fruit wine carica yang memiliki total sulfit sebesar 135 mg/mL (Tabel 3.). Total SO2 

pada kedua wine lebih rendah daripada batas maksimal standard di USA, yaitu 350 

mg/L (Jackson, 2008). Keberadaan SO2 pada produk disebabkan karena metabolisme 

sekunder yang dilakukan oleh yeast dalam proses fermentasi wine (Jackson, 2008). 

Adanya perbedaan nyata dari total SO2 kedua wine disebabkan metode yang digunakan 

memiliki margin error sebesar ± 7 mL, serta keberadaan senyawa-senyawa lain pada 

wine yang mempengaruhi pengukuran SO2 (Zoecklein, 1990). 

 

Kadar tanin pada fruit wine carica sebesar 700 mg/L, dan pada sparkling fruit wine 

carica sebesar 784 mg/L (Tabel 3.). Pada umumnya, kadar tanin pada wine berkisar 

antara 200-4.000 mg/L (Hornsey, 2007). Tanin pada kedua wine dihasilkan dari buah 

carica yang mengandung tanin (Minarno,2015). Selain dari buah carica, tanin dihasilkan 

pada wine pada saat katekin mengalami polimerisasi dengan prosianidin dan berikatan 

dengan flavonoid sehingga menghasilkan tanin. Tanin termasuk dalam senyawa fenolik 

yang bersifat sebagai antioksidan, namun pada jumlah yang banyak akan menyebabkan 

bau yang kurang enak dan rasa astringent (Jackson, 2008).Kadar tanin pada sparkling 

fruit wine carica lebih tinggi disebabkan oleh karena pH sparkling fruit wine carica 

lebih rendah sehingga akan menurunkan stabilitas tannin (McRae, 2013). 
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Aktivitas antioksidan pada fruit wine carica memiliki rata-rata 37,47% dan sparkling 

fruit wine carica memiliki rata-rata 28,58% pada pengenceran 10-1 (Tabel 3.). Aktivitas 

antioksidan berasal dari buah carica yang memiliki senyawa fenol, yaitu polifenol, 

flavonoid, dan tanin yang merupakan antioksidan. Selain senyawa fenol, asam askorbat 

yang memiliki sifat antioksidan (Minarno, 2015; Rahayu & Pribadi, 2012; Simirgiotis, 

et al., 2009). Tanin dan SO2 yang terbentuk pada saat pembuatan wine merupakan 

senyawa antioksidan. Keberadaan antioksidan di dalam wine berfungsi untuk mencegah 

kerusakan wine akibat reaksi oksidasi atau keberadaan radikal bebas. Presipitasi yang 

terjadi pada sparkling fruit wine carica menyebabkan aktivitas antioksidannya lebih 

rendah dibandingkan fruit wine carica (Jackson, 2008). 

 

Sparkling fruit wine carica memiliki kadar etanol sebesar 17,69% (Tabel 3.). 

Kandungan etanol pada sparkling fruit wine carica sesuai dengan standar yang ada, 

yaitu 7-24% (BPOM, 2016). Etanol merupakan alkohol utama yang ada pada wine, 

karena meningkatkan rasa manis pada gula, rasa pahit dari alkaloid, dan menekan rasa 

asam dari asam pada wine. Konsentrasi etanol yang terbentuk dari fermentasi 

bergantung pada kandungan gula buah, yeast yang digunakan, dan fase pertumbuhan 

yeast. Proses fermentasi dapat menghasilkan etanol hingga 19% (Jackson, 2008). Kadar 

etanol minimal yang diinginkan untuk sparkling fruit wine carica adalah 10,5% 

(Buglass, 2011). 

 

Sparkling fruit wine carica memiliki kadar metanol sebesar 0,0% (Tabel 3.) Metanol 

dalam wine merupakan hasil degradasi dari pektin yang mengalami reaksi enzimatis. 

Metanol bukan merupakan senyawa utama dalam wine dan tidak memiliki efek terhadap 

karakteristik sensori. Keberadaan metanol pada wine tidak diinginkan karena bersifat 

toksik dan dapat menimbulkan keracunan, kebutaan, atau kematian (Jackson, 2008). 

Berdasarkan BPOM (2016), kadar maksimal metanol dalam sparkling wine adalah 

0,01%. Metanol dalam sparkling fruit wine carica tidak terdeteksi, sehingga dapat 

dinyatakan sparkling fruit wine carica aman dikonsumsi.   
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4.3. Analisa Mikrobiologi 

 

Analisa mikrobiologi dalam pembuatan wine dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan 

mikroorganisme yang ada pada wine.  Hasil pengujian total plate count dengan media 

MEA menunjukkan bahwa jumlah koloni yeast sampel sparkling fruit wine lebih 

banyak dibandingkan sampel fruit wine carica (Tabel 3.). Yeast sparkling fruit wine 

carica beragitasi karena agitasi mekanik yang disebabkan oleh injeksi, sementara yeast 

fruit wine carica berflokulasi pada dasar botol, menyebabkan yeast pada sparkling fruit 

wine carica lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan yeast pada fruit wine carica 

pada saat pengambilan sampel (Soares, 2011).  

 

Keberadaan yeast pada kedua wine disebabkan karena penggunaan Saccharomyces 

cerevisiae sebagai mikroorganisme untuk memfermentasikan gula menjadi etanol dan 

karbon dioksida dalam keadaan anabolik. (Jackson, 2008). Saccharomyces cerevisiae 

digunakan dalam pembuatan wine karena dapat memfermentasikan gula menjadi etanol 

dalam jumlah besar serta memiliki toleransi baik terhadap keberadaan etanol (Buglass, 

2011). Pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae mempengaruhi konsentrasi etanol yang 

dihasilkan dari proses fermentasi. Etanol merupakan alkohol utama pada wine dan 

memiliki pengaruh terhadap karakteristik sensori wine (Jackson, 2008).  

 

Hasil pengujian total plate count dengan media MRS-A, dapat dilihat bahwa jumlah 

koloni pada sparkling fruit wine carica sedikit lebih banyak dibandingkan dengan fruit 

wine carica. Berdasarkan Gambar 5., terlihat adanya zona bening yang dihasilkan oleh 

sifat amiloliktit bakteri asam laktat (Carrascosa, 2011). Pada hasil pewarnaan gram yang 

tercantum pada Gambar 5., terlihat bahwa koloni mikroorganisme yang ada pada 

sparkling fruit wine carica dan fruit wine carica berwarna ungu dan berbentuk 

batang/basil. Warna ungu menunjukkan bahwa bakteri yang tumbuh merupakan bakteri 

gram positif. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif yang memilih bentuk 

batang/basil atau bulat/kokus. (Carrascosa, 2011). Berdasarkan hasil pengujian 

pewarnaan gram, dapat diketahui bahwa pada bakteri yang tumbuh pada fruit wine dan 

sparkling fruit wine carica adalah bakteri asam laktat.  
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Berdasarkan Carrascosa (2011), bakteri asam laktat dapat terdeteksi dalam wine karena 

bakteri asam laktat dapat berasal dari bahan baku. Bakteri asam laktat menyebabkan 

fermentasi malolaktat pada saat pemeraman wine. Fermentasi malolaktat adalah 

fermentasi yang mengubah menjadi asam laktat sehingga terjadi penurunkan tingkat 

keasaman dan peningkatkan pH pada wine. Fermentasi malolaktat meningkatkan aroma 

fruitty pada wine karena pembentukan ester oleh bakteri asam laktat. Fermentasi 

malolaktat menyebabkan asam malat yang memiliki rasa pahit berubah menjadi asam 

laktat yang memiliki rasa lebih halus sehingga meningkatkan kualitas organoleptik wine 

(Carrascosa, 2011). Pada fruit wine carica, total SO2 lebih tinggi dibandingkan sparkling 

fruit wine carica sehingga menyebabkan jumlah bakteri asam laktat lebih sedikit karena 

SO2 merupakan inhibitor dari bakteri asam laktat. (Jackson, 2008).  

 

4.4. Analisa Sensori 

 

Analisa sensori dilakukan untuk mengetahui respon, penerimaan dan preferensi panelis 

terhadap fruit wine carica dan sparkling fruit wine carica, sehingga dapat diketahui 

sparkling fruit wine carica dapat diterima atau disukai serta untuk mengetahui 

perbedaan karakteristik sensori dari fruit wine carica dan sparkling fruit wine carica, 

(Jackson, 2008). Paired preference test sesuai untuk membandingkan dua sampel, serta 

mudah dilakukan dan memiliki hasil yang baik walaupun menggunakan panelis yang 

tidak terlatih (Resurreccion, 1988). Panelis-panelis dipilih dari orang-orang yang 

menyukai atau biasa meminum minuman beralkohol.  

 

Hasil analisa sensori menunjukkan warna sparkling fruit wine carica lebih disukai, 

tetapi tidak ada perbedaan signifikan antara kesukaan panelis terhadap warna sparkling 

fruit wine carica dan fruit wine carica. Warna dari sparkling fruit wine carica dan fruit 

wine carica tidak berbeda nyata, namun fruit wine carica memiliki warna yang lebih 

keruh berdasarkan analisa warna dan turbiditas. Warna dari sparkling fruit wine mirip 

dengan base winenya, tidak mengubah persepsi orang terhadap warna dari sparkling 

fruit wine (Buglass, 2011). Warna mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas 

wine (Jackson, 2008).  
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Pada parameter aroma, aroma sparkling fruit wine lebih disukai, tetapi tidak ada 

perbedaan signifikan antara kesukaan panelis terhadap aroma dari kedua wine yang 

diujikan. Pada sparkling fruit wine carica yang dibuat dengan cara injeksi CO2, 

keberadaan CO2 tidak mempengaruhi senyawa aroma dari base wine, sehingga aroma 

keduanya tidak berbeda (Jackson, 2008). Pengaruh yang terjadi adalah CO2 yang 

terlepas di udara dapat mengandung molekul aroma dari wine sehingga dapat 

mempengaruhi indra penciuman panelis (Hornsey, 2007). Berdasarkan hasil analisa 

total asam volatil yang merupakan senyawa aroma dalam wine, total asam volatil antara 

kedua wine tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga aroma dari kedua 

wine pun tidak berbeda. 

 

Pada parameter rasa, panelis lebih menyukai sparkling fruit wine carica dibandingkan 

fruit wine carica, tapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kesukaan panelis 

terhadap kedua jenis wine. Rasa dari sparkling fruit wine carica tidak berubah dari base 

wine karena melalui proses injeksi CO2 yang tidak mempengaruhi rasa dari sparkling 

fruit wine carica. Injeksi CO2 tidak mengubah senyawa-senyawa rasa dari wine.  Rasa 

dari wine dipengaruhi oleh etanol, ester, asam lemak dan juga senyawa volatil.   

Berdasarkan hasil analisa kimia, senyawa volatil dari kedua wine tidak berbeda nyata, 

sesuai dengan pernyataan bahwa injeksi CO2 tidak mengubah rasa dari wine (Jackson, 

2008). 

 

Karakteristik swetness dari fruit wine carica lebih disukai daripada sparkling fruit wine 

carica, tetapi tidak ada perbedaan signifikan antara kesukaan panelis terhadap kedua 

jenis wine. Sweetness pada sparkling fruit wine carica dipengaruhi oleh CO2 dan tingkat 

keasaman yang mampu menurunkan persepsi rasa manis manusia (Salle, et al., 2013). 

Karakteristik sweetness merupakan rasa yang pertama yang dirasakan pada saat 

meminum wine (Jackson, 2008).  
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Berdasarkan hasil uji sensori, diketahui panelis lebih menyukai aftertaste sparkling fruit 

wine carica, tetapi tidak ada perbedaan signifikan antara kesukaan panelis terhadap 

kedua jenis wine. Aftertaste pada sparkling fruit wine carica berbeda daripada fruit wine 

carica karena adanya sensasi dari gelembung-gelembung CO2 yang menyebabkan rasa 

menggelitik (McMahon, et al., 2017). Sensasi tersebut dihasilkan dari karakteristik 

effervescence wine (Jackson, 2008).  

 

Berdasarkan hasil uji sensori, panelis diketahui lebih menyukai karakteristik 

effervescence pada sparkling fruit wine carica daripada fruit wine carica. Karakteristik 

effervescence dihasilkan oleh keberadaan CO2. Sensasi effervescene merupakan sensasi 

menggelitik dan “berduri” di mulut yang membuat sensari meredakan dahaga. Sensasi 

yang ditimbulkan menjadi alasan konsumsi sparkling fruit wine (Lea & Piggott, 2003). 

 

Semua karakteristik dari warna, aroma, rasa, sweetness, aftertaste, dan effervescent 

mempengaruhi parameter overall. Berdasarkan parameter overall, panelis lebih 

menyukai sparkling fruit wine carica dibandingkan fruit wine carica. Sparkling fruit 

wine carica dapat diterima oleh panelis dan secara keseluruhan lebih disukai panelis bila 

dibandingkan dengan fruit wine carica.  


	SPARKLING FRUIT WINE “CARICA”
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	RINGKASAN
	SUMMARY
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	1. PENDAHULUAN
	1.1.  Latar Belakang
	1.2. Tinjauan Pustaka
	1.3. Tujuan Penelitian

	2. METODE
	2.1. Tempat Penelitian
	2.2. Materi
	2.3. Metode

	3.     HASIL PENELITIAN
	3.1. Analisa Fisikokimiawi
	3.2. Analisa Mikrobiologi
	3.3. Analisa Sensori

	4. PEMBAHASAN
	4.1. Analisa Fisik
	4.2. Analisa Kimia
	4.3. Analisa Mikrobiologi
	4.4. Analisa Sensori

	5. KESIMPULAN DAN SARAN
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	6.  DAFTAR PUSTAKA
	7. LAMPIRAN



