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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Bligo (Benincasa hispida) termasuk dalam famili Cucurbitaceae dan berpotensi sebagai 

tanaman pangan fungsional. Di negara China, Asia Tenggara dan India buah bligo 

dimanfaatkan sebagai bahan masakan (sup dan kari), bahan pembuatan minuman serta 

permen  (Marr et al., 2007). Buah bligo terbukti memiliki manfaat dalam meringankan 

kelainan saraf, saluran cerna, saluran pernapasan, saluran kencing dan diabetes melitus 

(Shetty et al., 2008). Namun saat ini nilai ekonomi buah bligo tergolong rendah, tidak 

banyak orang mengetahui keberadaan buah bligo ini. Meski telah terdapat pemanfaatan 

buah bligo sebagai bahan dalam membuat masakan, minuman dan manisan, tapi tidak 

banyak orang yang mengetahui keberadaan buah bligo beserta potensinya.  

 

Sari buah bligo dapat dikembangkan menjadi produk minuman fermentasi, yaitu wine 

bligo. Modifikasi  kualitas fisikokimiawi dan sensori, terutama flavor dan kandungan 

nutrisi sari buah bligo yang terjadi selama proses fermentasi, mampu menghasilkan 

produk fruit wine dengan kandungan nutrien yang berasal dari sari buah bligo (Swami et 

al., 2014). Penerapan metode karbonasi terhadap wine bligo menghasilkan produk 

sparkling wine bligo, dengan kandungan karbon dioksida (CO2) minimal 0,3 g/ml 

(BPOM, 2016). Metode karbonasi dipilih dengan pertimbangan biaya yang rendah dan 

proses yang cukup sederhana. Karbonasi merupakan metode yang melibatkan injeksi CO2 

dibawah tekanan menggunakan alat soda maker. Sparkling wine bligo memiliki 

karakteristik effervescent, tajam, sedikit getir dan taktil (Damodaran et al., 2017). Pada 

penelitian ini, perbedaan antara sparkling wine dengan non-sparkling wine bligo 

dianalisis karakteristiknya. Karakteristik yang dianalisis mencakup fisik (warna dan 

kekeruhan), kimia (pH, obrix, total asam volatil, total SO2, aktivitas antioksidan, kadar 

tanin, kadar etanol dan metanol), mikrobiologi (Total Plate Count dan pewarnaan gram), 

dan sensori (atribut warna, aroma, rasa, kemanisan, aftertaste, effervescence dan 

keseluruhan). 
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1.2.Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Bligo (Benincasa hispida) 

 

Tanaman bligo (Benincasa hispida) memiliki beberapa sebutan seperti Kundur 

(Malaysia), Petha (India),  (Cina), Fak Kio (Thailand), Kondol (Filipina) dan 

Bleego atau Bligo (Indonesia) (Zaini et al., 2011). Bligo juga dikenal sebagai waxgourd 

dan wintermelon  (Marr et al., 2007). Bligo banyak dibudidayakan di wilayah Asia, yang 

memiliki iklim tropis dan tumbuh subur di dataran rendah. Berdasarkan United States 

Department of Agriculture (USDA, 2016) bligo tergolong dalam famili Cucurbitaceae. 

Keistimewaan dari buah bligo adalah mempunyai umur simpan beberapa bulan, bahkan 

sepanjang tahun pada kondisi kering dan sejuk, bila tidak terdapat luka pada buah (Zaini 

et al., 2011).  

 

Secara fisik, buah bligo muda memiliki tekstur berdaging buah, bersifat succulent 

(menyimpan air) dan kulit buah berambut. Sementara bligo yang telah lebih matang 

(berukuran lebih besar) memiliki rambut tebal dengan lapisan lilin yang dapat dihilangkan 

dengan mudah. Bentuk buah dapat berkisar antara bujur, silindris, maupun bulat. Pada 

Gambar 1, dapat dilihat daging buah yang telah matang memiliki warna putih, serta 

tekstur spongy dan juicy (Zaini et al., 2011). 

 

  
Gambar 1. Buah bligo (a) utuh; (b) sayatan melintang (Dokumentasi Pribadi) 
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Komposisi nutrisi yang terkandung dalam 100 g buah bligo dapat dilihat pada Lampiran 

1. Secara umum, kandungan air pada buah bligo tergolong tinggi. Semakin matang buah, 

semakin tinggi persentase kandungan air hingga mencapai 96%. Kandungan vitamin 

tertinggi dalam buah bligo adalah vitamin C sebesar 13 mg/100 g edible portion (USDA, 

2016). Mineral utama yang terkandung dalam buah bligo adalah sodium (111 mg), fosfor 

(19 mg) dan kalsium (19 mg) untuk setiap 100 g edible portion (USDA, 2016). Potasium 

dan kalsium memiliki peran penting dalam mengatur keseimbangan elektrolit dari cairan 

tubuh, serta tingkat kebasaan tubuh (Zaini et al., 2011).  

 

Komposisi asam amino telah diukur pada tiga bagian dari buah bligo, yakni pulp (bubur 

buah), biji dan kulit. Hasil penelitian Mingyu et al. (1995) dalam  Zaini et al. (2011) 

menunjukkan bahwa total asam amino dalam bentuk protein dan asam amino bebas 

tertinggi terdapat pada bagian biji, yaitu 5714,017 dan 264,366 mg/100 g berat buah 

segar. Sementara total asam amino paling rendah ditemukan pada bagian pulp dengan 

konsentrasi 216,400 dan 92,549 mg/100 g berat buah segar. Kandungan asam amino 

secara keseluruhan dari buah bligo menunjukkan bahwa buah bligo merupakan sumber 

asam amino esensial maupun non-esensial yang potensial untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan tubuh. Jenis asam amino -aminobutyric acid terkandung cukup tinggi, yaitu 

berkisar antara 2,142 hingga 10,288 mg/100 g berat buah segar. Asam amino memberi 

manfaat bagi kesehatan, terutama dalam mengatur fungsi mental dan otot (Zaini et al., 

2011). Gula alami yang terkandung dalam buah bligo terdapat dalam bentuk glukosa dan 

fruktosa. Kedua bentuk gula tersebut mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya 

tingkat kematangan buah, yakni dari 0,9% menjadi 0,5% untuk glukosa, dan 0,8% 

menjadi 0,5% untuk fruktosa. Sedangkan kandungan asam organik dalam bentuk asam 

malat dan sitrat ditemukan mengalami peningkatan konsentrasi seiring dengan 

bertambahnya kematangan buah. Konsentrasi asam malat meningkat dari 0,03% menjadi 

0,11%, asam sitrat dari 0,01% menjadi 0,07% (Zaini et al., 2011).  

 

Buah bligo memiliki efek anti ulkus/tukak, anti depresan dan aktivitas diuretik (Zaini et 

al., 2011). Sebuah penelitian membuktikan adanya penurunan indeks ulkus pada tikus 

yang diberi perlakuan ekstrak bligo setelah induksi ulkus dengan indomethacin. Bligo 

juga dimanfaatkan untuk mengobati kelainan saluran cerna, saluran pernapasan, saluran 
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kencing dan diabetes melitus. Sistem pengobatan Ayurveda telah memanfaatkan buah 

bligo dalam mengobati kelainan saraf dan agen peremajaan (rejuvenating). Skrining 

fitokimia terhadap ekstrak bligo menunjukkan keberadaan senyawa terpene, flavonoid C-

glikosida dan sterol. Senyawa-senyawa tersebut yang mungkin bertanggung jawab atas 

aktivitas antioksidan dan sifat antiulcerogenic, karena dapat menghambat gastric 

mucosal injury dengan mengikis metabolit oksigen yang dihasilkan indomethacin (Shetty 

et al., 2008).  

 

1.2.2. Sparkling Fruit Wine 

 

Definisi wine dalam Buglass (2011) adalah sari buah anggur yang difermentasi sebagai 

minuman beralkohol. Bahan baku utama dalam produksi wine adalah buah anggur (Vitis 

vinifera dan spesies lain dari genus Vitis). Tidak terbatas pada buah anggur, buah lain 

juga dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat dalam proses fermentasi, sehingga 

menghasilkan fruit wine (anggur buah). Fruit wine adalah minuman hasil fermentasi buah 

(selain anggur, apel dan pir sebagai bahan utama) maupun hasil pertanian lain. Standar 

mutu dari fruit wine adalah kadar etanol minimal 7% dan maksimal 24% v/v, kadar 

metanol maksimal 0,01% v/v (terhadap volume produk) (BPOM, 2016).   

 

Fermentasi pada pembuatan wine disebut fermentasi alkohol. Reaksi kinetik dari 

fermentasi alkohol merupakan konversi gula menjadi etanol dan gas karbon dioksida 

dengan memanfaatkan khamir, reaksi yang terjadi :  

C6H12O6  2CH3CH2OH + 2CO2  

(Kemp et al., 2015).  

Fermentasi alkohol berlangsung pada bagian atas dari wadah fermentasi yang terbuka, 

sehingga gas karbon dioksida yang dihasilkan langsung terlepas ke atmosfer dan 

dihasilkan wine dengan tingkat karbon dioksida yang rendah. Wine dengan kandungan 

karbon dioksida yang lebih banyak disebut effervescent wines, yang digolongkan menjadi 

semi-sparkling dan sparkling wines (Santiago et al., 2011).  
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Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 14 Tahun 

2016, Sparkling wines adalah wine berkarbonasi dengan kandungan karbon dioksida yang 

berasal dari penambahan maupun proses fermentasi (dalam botol maupun tangki tertutup). 

Standar mutu untuk kadar etanol dan metanol dari sparkling wine serupa dengan wine, 

dengan standar kadar karbon dioksida tidak kurang dari 0,3 g/ 100 ml pada suhu 20oC  

(BPOM, 2016). Berdasarkan (Buglass, 2011), sparkling wine diklasifikasikan 

berdasarkan cara produksi atau sumber dari CO2. Karbon dioksida dapat terbentuk dari 

proses fermentasi sisa gula fermentasi primer, yang mengakibatkan pembentukan CO2 

selama fermentasi malolaktat. Karbon dioksida juga dapat diperoleh dari fermentasi 

terhadap gula yang ditambahkan setelah fermentasi primer, seperti dalam metode 

pembuatan Champagne. Karbon dioksida dapat juga ditambahkan melalui metode 

karbonasi dalam tangki besar yang dapat menahan tekanan dari CO2 yang diinjeksikan. 

Karakteristik khas dari sparkling wines ketika disajikan akan menghasilkan mousse (buih) 

yang persisten dan dilepaskan secara bertahap (Carrascosa et al., 2011). Karbon dioksida 

dalam air terdapat dalam lima wujud yaitu microbubble, gas terlarut, asam karbonat, ion 

karbonat dan ion bikarbonat. Pada rentang pH normal, karbon dioksida berada secara 

dominan dalam wujud gas terlarut (Jackson, 2008). 

 

Metode karbonasi merupakan metode produksi sparkling wine paling murah dan 

sederhana. Metode karbonasi tidak mengubah karakteristik aroma dan rasa dari base wine 

yang digunakan, karena tidak terdapat aktivitas mikroba sekunder yang mempengaruhi 

atribut sensori wine (Jackson, 2008). Sehingga pemilihan base wine menjadi lebih penting 

karena akan mempengaruhi karakteristik dan kualitas sparkling wine secara langsung. 

Beberapa produsen beralih menggunakan teknik karbonasi karena tidak melibatkan 

fermentasi malolaktat lanjutan yang akan mengubah karakteristik wine, dan merusak 

karakter flavor buah. Teknik karbonasi menghasilkan sparkling wine dengan harga 

terjangkau dan kualitas konsisten. Wine berkarbonasi tidak dibuat untuk disimpan lama 

dalam botol dan lebih baik dikonsumsi tidak lama setelah pembelian (Buglass, 2011). 

 

Aspek yang penting dalam persepsi kualitas dari sparkling wine adalah ukuran gelembung, 

karakteristik buih (mousse), durasi gelembung serta kestabilan gelembung (Jackson, 

2008). Ukuran gelembung serta keawetannya dapat mengacu pada teknik produksi yang 
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digunakan. Champagne dan sparkling wine yang dibuat dengan metode tradisional 

(Méthode Traditionelle) memiliki titis gelembung berukuran kecil, yang bergerak naik 

ke tepian gelas untuk membentu collar Sparkling wine yang dibuat dengan proses 

transfer, metode Charmat, atau dengan impregnasi karbon dioksida akan memiliki titis 

gelembung yang lebih besar dan kasar, sehingga kestabilan gelembung lebih rendah.  

 

1.3.Tujuan Penelitian  

 

Untuk mengetahui karakteristik fisikokimiawi (warna, kekeruhan, Ph, kandungan gula, 

total asam volatil, total SO2, aktivitas antioksidan, tanin, kadar etanol dan metanol), 

mikrobiologi (total plate count dan pewarnaan gram) dan sensori (warna, rasa, aroma, 

kemanisan, aftertaste, effervescence dan keseluruhan) sparkling wine bligo. 

 

  


