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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia ingin mendapatkan tubuh yang 

sehat dan bebas dari segala penyakit dengan mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang sehat. Salah satu minuman yang menjadi tren pada zaman sekarang adalah infused 

water atau spa water. Infused water merupakan minuman dari air yang di dalamnya 

berisi potongan buah-buahan atau sayuran yang kemudian direndam selama beberapa 

waktu sehingga sari buah bercampur dengan air. Infused water dibuat secara alami 

tanpa adanya pemanis dan bahan pengawet (Harifah, 2015). Manfaat yang diperoleh 

dengan mengkonsumsi infused water adalah detoksifikasi. Detoksifikasi merupakan 

cara untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh akibat radikal bebas dan polusi 

(Murtie, 2014). Cara ini menjadi alternatif yang digunakan agar dapat mengkonsumsi 

air putih dan buah sekaligus. Buah dan sayuran yang digunakan untuk membuat infused 

water biasanya bersifat asam atau mengandung vitamin C yang baik untuk menjaga 

kekebalan tubuh serta memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal 

bebas salah satunya adalah mentimun (Harifah, 2015).  

 

Mentimun (Cucumis sativus L.) mengandung vitamin C dan flavonoid yang memiliki 

efek antioksidan dan kemampuannya untuk memutus rantai radikal bebas yang sangat 

aktif (Santoso, 2005). Radikal bebas dapat memicu terjadinya kanker, penyakit jantung 

koroner, infeksi, rematik, liver dan katarak. Senyawa antioksidan yang ada dalam 

mentimun akan mencegah terjadinya kerusakan sel akibat reaksi oksidasi dalam tubuh 

sehingga mengurangi radikal bebas di dalam tubuh (Sayuti & Yenrina, 2015). Senyawa 

flavonoid pada mentimun termasuk di dalam golongan senyawa polifenol dan berperan 

sebagai antioksidan yang bersifat sebagai penangkap radikal bebas (Prochazkova et al., 

2011). Reaksi oksidasi radikal bebas yang terjadi terus-menerus dalam tubuh dapat 

menyebabkan terjadinya kerusakan sel. Oleh karena mentimun mengandung vitamin C, 

antioksidan dan flavonoid, maka mentimun digunakan sebagai bahan utama dalam 

penelitian ini.  
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Masyarakat selama ini hanya mengetahui bahwa infused water baik untuk kesehatan 

namun tidak mengerti aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid yang ada pada infused 

water. Masyarakat hanya mengikuti tren yang ada tanpa mengetahui aktivitas 

antioksidan dan kadar flavonoid yang ada pada infused water sama atau mengalami 

penurunan dari bahan segar akibat proses perendaman dan penyimpanan infused water. 

Infused water harus direndam dan disimpan dalam rentang waktu yang tepat agar dapat 

mempertahankan aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid sehingga dapat bermanfaat 

bagi kesehatan tubuh. Hal ini dikarenakan antioksidan dan flavonoid merupakan 

senyawa penting yang dapat mencegah pembentukan radikal bebas di dalam tubuh.  

 

Selain itu, kemasan yang digunakan juga harus mampu mempertahankan aktivitas 

antioksidan dan flavonoid yang ada. Pada penelitian ini, kemasan yang digunakan untuk 

membuat infused water adalah kemasan kaca dan plastik. Setiap kemasan memiliki 

kelebihan dan kekurangan sehingga perlu adanya penggunaan kemasan yang tepat untuk 

mempertahankan aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid. Umumnya, masyarakat 

menggunakan botol plastik PE untuk membuat infused water karena kemudahannya 

untuk didapat. Kemasan plastik memiliki proteksi yang rendah terhadap gas oksigen 

sehingga dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid pada infused 

water. Sedangkan kemasan kaca memiliki proteksi yang baik terhadap gas oksigen 

sehingga penggunaan kemasan kaca lebih tepat dalam pembuatan infused water 

dibandingkan dengan kemasan plastik dalam mempertahankan aktivitas antioksidan dan 

kadar flavonoid infused water. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perendaman mentimun dalam infused water terhadap aktivitas 

antioksidan, kadar flavonoid, kekeruhan pada rentang waktu 0, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 18, 24 

dan sensori dalam kemasan kaca dan kemasan plastik.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Mentimun 

Mentimun berasal dari daerah Utara India yang kemudian masuk menuju daerah 

mediteran yaitu China pada tahun 1882 (Andrie, 2015). Mentimun termasuk dalam suku 

labu-labuan (cucurbitaceae) dan termasuk dalam tanaman semusim (annual) yang 

bersifat menjalar atu merambat. Mentimun memiliki daun berbentuk bulat seperti 
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bentuk jantung serta ujung daun yang meruncing. Bunga mentimun memiliki bentuk 

menyerupai terompet dan berwarna kuning apabila sudah mekar. Buah mentimun 

memiliki bentuk bulat, lonjong atau memanjang dan warna kulit buah berkisar antara 

hijau gelap, hijau muda atau hijau pucat hingga keputih-putihan. Biji dari mentimun 

berbentuk pipih dan berwarna putih kekuningan. Mentimun memiliki nama yang 

berbeda disetiap daerahnya seperti bonteng (Sunda), boyuk (Jawa), kadingir (Nusa 

Tenggara), lepang (Kalimantan), temon atau antemon (Madura), timor (Aceh), 

hantimun (Lampung) (Wijoyo, 2012).   

 

Taksonomi dari mentimun menurut Wijoyo (2012) dapat dilihat dibawah ini : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae  

Ordo  : Cucurbitales 

Famili  : Cucurbitaceae  

Genus  : Cucumis  

Spesies : Cucumis sativus L.  

 

 

Gambar 1. Mentimun segar 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Buah mentimun dapat dikonsumsi secara langsung atau segar dan dapat diolah terlebih 

dahulu (Andrie, 2015). Mentimun banyak dimanfaatkan untuk obat seperti menurunkan 

panas badan, meningkatkan stamina, melancaran buang air besar, menurunkan kolestrol 

serta menetralkan racun (Hariyadi, 2015). Hal ini disebakan karena kandungan nutrisi 

yang ada pada mentimun. Mentimun mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, 

fosfor, besi, vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, air, kalium dan 

natrium (Andrie, 2015). Selain itu, mentimun juga mangandung asam malonat yang 

dapat menekan gula darah serta menurunkan berat badan (Hariyadi, 2015). Mentimun 

juga mengandung senyawa antioksidan dan flavonoid yang dapat mencegah atau 

mengurangi radikal bebas yang mana dapat membahayakan tubuh dan menyebabkan 

penyakit seperti kanker, infeksi, penyakit jantng koroner, rematik, katarak, dan liver 

(Sayuti & Yenrina, 2015). Selain sebagai obat, mentimun juga digunakan untuk bahan 

kosmetik (Rahmasuri et al., 2014). Mentimun juga memberi efek menyejukan, 

mendinginkan, menyembuhkan, menenangkan, mengurangi rasa sakit dan anti gatal 

(Mukherjee, 2013). Menurut Wirakusumah (2010) Kandungan dan Komposisi Gizi 

Buah Mentimun dalam 100 gram bahan segar dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Kandungan dan Komposisi Gizi Buah Mentimun dalam 100 gram bahan segar 

Komposisi         Kandungan Gizi 

Energi (Kalori) 8,00 cal.  

Protein 0,22 gr 

Lemak 0,20 gr 

Karbohidrat 1,40 gr 

Kalsium 29,00 mg 

Fosfor 95,00 mg 

Serat 0,30 g 

Zat Besi 0,80 mg 

Karoten 314,00 ug 

Vitamin B1 0,01 mg 

Vitamin B2 0,00 mg 

Vitamin C 0,70 mg 

Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia, PERSAGI (2009)    

                    

1.2.2. Antioksidan dan Flavonoid  

Radikal bebas merupakan suatu senyawa atau molekul yang sangat reaktif dan tidak 

memiliki pasangan elektron. Radikal bebas dapat terjadi karena kurangnya nutrisi dalam 

tubuh, polusi lingkungan, asap rokok dan peradangan. Sifat dari radikal bebas adalah 
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tidak stabil karena tidak memiliki pasangan elektron. Elektron yang tidak memiliki 

pasangan tersebut akan mencari pasangan sehingga akan bereaksi dengan senyawa lain 

seperti protein, lemak, lipoprotein, karbohidrat, RNA dan DNA. Radikal bebas sangat 

berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak sel dan tidak terkendalinya pertumbuhan 

sel. Kerusakan sel dalam tubuh dapat menimbulkan penyakit seperti kanker, penyakit 

jantung koroner, infeksi, rematik, katarak, liver, dan aging. Radikal bebas merupakan 

molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbital 

luarnya. Untuk mengindari terjadinya kerusakan sel, tubuh membutuhkan suatu 

substansi yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Antioksidan merupakan 

senyawa yang menyumbangkan atau memberi elektron (electron donor). Selain itu, 

antioksidan dapat didefinisikan sebagai suatu senyawa yang memiliki kemapuan untuk 

menghambat pembentukan oksigen reaktif atau radikal bebas di dalam tubuh. 

Antioksidan berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh dan 

mencegah timbulnya penyakit degeneratif. Selain itu, antioksidan memiliki kemampuan 

untuk mengatur tekanan darah dan kadar gula serta menurunkan kolestrol. Antioksidan 

juga berfungsi melindungi sel sehingga tidak terjadi kerusakan akibat radikal bebas. 

Dalam jumLah tertentu antioksidan dapat mencegah terjadinya proses oksidasi. Proses 

oksidasi akan menyebabkan penyakit degeneratif dan penuaan dini. Proses oksidasi juga 

dapat menyebabkan kerusakan pada kualitas sensori dan nutrisi. Antioksidan dapat 

dibagi menjadi antioksidan internal dan eksternal, dimana antioksidan internal 

diproduksi oleh tubuh.  

 

Antioksidan dibagi menjadi tiga berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya yaitu 

antioksidan primer, antioksidan sekunder dan antioksidan tersier. Antioksidan primer 

berfungsi untuk yang mencegah terbentuknya senyawa radikal sehingga tidak 

menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Antioksidan sekunder berfungsi untuk 

mengikat ion logam, mengikat oksigen, dan menyerap radiasi UV. Antioksidan tersier 

berfungsi untuk memperbaiki DNA. Antioksidan terdapat dalam bentuk enzim 

(katalase, superoksida dismutase dan glutation peroksidase), non enzimatik (tokoferol, 

karotenoid, flavonoid, quinon, bilirubin), vitamin (vitamin C, E, A), dan komponen lain 

seperti antosianin, isoflavon, dan selenium. Antioksidan merupakan senyawa alami 

yang dapat ditemukan pada bahan pangan seperti sayur-sayuran, buah, teh dan kacang-
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kacangan. Aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tekanan, 

oksigen, protein dan air. Mekanisme donor elektron dari antioksidan terhadap radikal 

bebas adalah antioksidan yang berasal dari buah atau sayur dapat menghambat 

terjadinya reaksi oksidasi atau radikal bebas dalam tubuh dengan mendonorkan elektron 

sehingga berikatan dengan radikal bebas. Antioksidan akan mencegah terjadinya 

pembentukan radikal bebas yang sangat aktif sehingga radikal bebas tidak tidak 

mengambil elekton dari sel lain atau DNA yang menyebabkan terjadinya kerusakan sel 

(gambar 2) (Sayuti & Yenrina, 2015).  

 

Gambar 2. Reaksi radikal bebas dengan antioksidan  

Sumber : Sayuti & Yenrina, 2015 

 

Salah satu bahan pangan yang mengandung senyawa flavonoid didalamnya adalam 

mentimun (Santoso, 2005). Flavonoid merupakan suatu senyawa yang termasuk dalam 

golongan fenolik. Flavonoid termasuk dalam kelompok metabolit sekunder yang banyak 

ditemukan pada jaringan tumbuhan. Flavonoid tersusun atas satu cincin aromatik A, 

satu cincin aromatik B, dan cincin bagian tengah yang disebut heterosilik (Redha, 

2010). Flavonoid merupakan salah satu kelompok dari antioksidan yang banyak 

terdapat dalam sayuran, buah dan sereal. Flavonoid bekerja dengan cara mendonorkan 

atom hidrogennya. Flavonoid dapat mencegah terjadinya kerusakan sel yang disebabkan 

oleh radikal bebas. Selain itu, flavonoid bersifat antiradikal dan antimutagenesis 

(Tapiero et al., 2002). 
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Flavonoid merupakan senyawa golongan polifenol yang terdistribusi luas pada pada 

tumbuhan dalam bentuk glikosida yang berikatan dengan suatu gula, karena itu 

flavonoid merupakan senyawa yang bersifat polar. Pelarut polar yang biasa digunakan 

untuk ekstraksi flavonoid adalah metanol, aseton, etanol, air dan isopropanol.  

Flavonoid mempunyai gugus hidroksi atau gula yang bersifat polar dan disebut sebagai 

glikosida. Oleh karena itu glikosida mudah larut dalam etanol, metanol, butanol, aseton, 

dimetilsulfoksida, dimetilformamida. Glikosida flavonoid sangat mudah larut dalam air 

karena air merupakan pelarut yang baik untuk glikosida (Suryani et al., 2016).  Selama 

penyimpanan pada suhu rendah atau suhu refrigerator, senyawa flavonoid dalam bahan 

pangan stabil sampai hari ke-7 dan selanjutnya senyawa flavonoid akan hilang. Mineral 

yang terkandung di dalam bahan pangan akan memicu terbentuknya flavonoid selama 

penyimpanan sebagai pertahanan diri dari stress akibat suhu rendah dan proses oksidasi 

(Eveline et al., 2014). 

 

Gambar 3. Struktur flavonoid  

Sumber: Andersen & Kenneth, 2006 

 

1.2.3. Infused water  

Infused water merupakan air putih yang berisi potongan buah-buahan segar, sayuran 

segar atau teh dan direndam atau didiamkan selama beberapa waktu. Infused water 

sering dikenal dengan spa water atau sassy water. Infused water sangat cocok di 

konsumsi pada daerah yang beriklim tropis. Proses perendaman buah pada infused 

water akan menyebabkan unsur-unsur atau kandungan yang ada di dalam bahan keluar 

atau terekstrak. Bahan-bahan yang sering ditambahkan pada pembuatan infused water 
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adalah jeruk, blueberry, strawberry, nanas, delima, mentimun, anggur, daun mint, teh 

hijau dan kiwi. Buah-buahan yang digunakan untuk pembuatan infused water biasanya 

mengandung banyak vitamin C yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh serta 

memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas.  

 

Pembuatan infused water tidak memerlukan zat aditif atau penambahan gula sehingga 

aman dan baik untuk dikonsumsi (Harifah, 2015). Infused water memiliki manfaat 

ganda yaitu selain manfaat yang diperoleh dari air putih namun juga terdapat manfaat 

yang diperoleh dari buah atau sayur yang digunakan seperti menghilangkan dehidrasi, 

menyegarkan badan, mencegah obesitas dan menyehatkan ginjal. Infused water juga 

berperan dalam detoksifikasi tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh 

akibat radikal bebas (Murtie, 2014).  

 

Air mineral pada pembuatan infused water perlu diperhatikan kualitasnya. Air minum 

menjadi kebutuhan utama manusia sehingga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang 

ada. Kualitas dari air minum sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Manfaat air bagi 

manusia adalah untuk kebutuhan setiap hari, minum dan sebagai pelarut. Air dibutuhkan 

oleh tubuh sebagai sumber mineral. Air mineral yang digunakan menurut Standard 

Nasional Indonesia 01-3553-2006 adalah air minum dalam kemasan (AMDK) yang 

merupakan air yang telah diolah, dikemas dan aman untuk di konsumsi. Air minum 

yang digunakan harus memenuhi tiga syarat yaitu fisika, kimia dan biologi. Secara 

fisika air minum yang digunakan harus jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Secara 

kimia air minum yang digunakan harus memiliki pH yang netral, bebas dari bahan 

kimia yang beracun dan bebas dari ion logam. Sedangkan secara biologi air minum 

yang digunakan harus bebas dari mikroba patogen (Deril & Novirina, 2014). 

 

1.2.4. Kemasan 

Kemasan sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pangan. Kemasan merupakan 

wadah yang digunakan untuk membungkus suatu produk agar terlindungi dari cuaca 

dan benturan benda lain. Kemasan pangan dapat meindungi produk pangan dari 

pengaruh dalam dan luar. Tujuan adanya kemasan adalah untuk memberi perlindungan 

pada produk dari kerusakan yang disebabkan oleh cahaya, oksigen, mikroba, serangga 
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dan kelembaban sehingga mempertahankan nilai mutu dan gizinya serta memiliki umur 

simpan yang lebih lama. Dalam penelitian ini, kemasan yang digunakan adalah kemasan 

kaca dan plastik. Tujuan penggunaan kemasan kaca dan plastik adalah untuk 

mengetahui efektivitas dari kemasan kaca dan plastik dalam infused water sehingga 

dapat mempertahankan antioksidan dan flavonoid yang ada di dalam bahan yaitu 

mentimun (Sucipta et al., 2017).  

 

• Kemasan Kaca  

Pembuatan kemasan kaca atau gelas melalui proses fusi dan pendinginan. Bahan-bahan 

yang digunakan pada proses pembuatan kemasan kaca atau gelas adalah silikat, kapur 

dan soda. Kemasan kaca atau gelas yang telah mencapai titik fusi kemudian 

didinginkan. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan kemasan kaca atau gelas 

adalah tidak mudah bereaksi dengan bahan yang terdapat di dalam kemasan (inert), 

permeabilitas yang rendah, tahan terhadap asam dan basa, bersifat transparan, kemasan 

yang baik karena dapat menghalangi uap air dan gas-gas lain serta memperpanjang 

umur simpan produk pangan (Sucipta et al., 2017).  

 

• Kemasan Plastik  

Kemasan plastik yang digunakan adalah polietilen. Unsur atom dari polietilen berikatan 

dengan ikatan kovalen yang sifatnya kuat. Polietilen terdiri dari polietilen densitas 

rendah (PEDR) dan polietilen densitas tinggi (PEDT). Polietilen densitas rendah 

diperoleh dari polimerisasi pada bejana tekanan tinggi. Sifat dari PEDR antara lain kuat, 

tembus pandang, permukaannya berlemak, fleksibel, mudah rusak jika ada tekanan 

(stress cracking), proteksi yang baik untuk uap air tetapi tidak untuk gas lain seperti 

oksigen. Polietilen densitas tinggi (PEDT) diperoleh dari polimerisasi pada bejana 

tekanan rendah pada temperatur yang rendah juga yaitu pada suhu 50-75° C. Sifat dari 

PEDT adalah kaku, keras, permukaan tidak berlemak dan tidak tembus pandang 

(Sulchan & Endang, 2007).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman dari 

mentimun dalam infused water terhadap aktivitas antioksidan, kadar flavonoid dan 
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kekeruhan serta tingkat kesukaan panelis terhadap infused water mentimun dan 

mengetahui pengaruh penggunaan kemasan kaca dan plastik pada pembuatan infused 

water. 


