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4. PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan terhadap Sparkling dan Non-sparkling Wine dengan bahan baku 

sari buah bligo. Pengujian kualitas produk wine dalam penelitian ini melibatkan analisis 

fisik yang meliputi pengukuran warna dengan chromameter dan pengukuran kekeruhan 

dengan turbidimeter. Analisis kimia meliputi pengukuran nilai pH, kandungan gula, total 

asam volatil, total sulfur dioksida (SO2), aktivitas antioksidan, kadar tanin, kadar etanol 

dan metanol. Analisis mikrobiologi meliputi perhitungan lempeng total dari MEA dan 

MRS A sebagai media tumbuh, serta pewarnaan gram. Sementara analisis sensori 

dilakukan dengan uji kesukaan berpasangan dengan menilai atribut warna, aroma, rasa, 

sweetness, aftertaste, effervescence dan overall. 

 

4.1. Analisis Fisik 

 

Hasil analisis warna dapat dilihat pada Tabel 1. Nilai L, a* dan b* yang diperoleh 

menunjukkan tampilan warna kuning cerah pada kedua sampel. Warna kuning diperoleh 

dari kandungan riboflavin (vitamin B2) pada buah bligo yang terdapat sebanyak 0,31 

mg/100 g edible portion (Zaini et al., 2011). Riboflavin merupakan senyawa organik 

berwarna kuning dengan sifat tahan terhadap pemanasan (heat-stable), namun sensitif 

terhadap cahaya. Riboflavin adalah bagian aktif dari koenzim flavin mononukleotida dan 

flavin adenin dinukleotida, dan berperan sebagai katalisator reaksi oksidasi-reduksi (Choe 

et al., 2005). Perbedaan yang nyata terdapat pada nilai b* sampel sparkling wine bligo 

yang lebih tinggi dibandingkan non-sparkling wine bligo. Peningkatan intensitas warna 

kuning disebabkan efek bleaching dan peran antioksidan oleh senyawa sulfur dioksida 

(SO2), yang dapat mempertahankan warna kuning sparkling wine bligo  (Jackson, 2008). 

Pada analisis total SO2 ditemukan kandungan SO2 pada sparkling wine bligo lebih tinggi, 

sehingga warna kuning dari riboflavin, yang terukur sebagai nilai b*, lebih tinggi.  

 

Hasil uji kekeruhan (Tabel 1) menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara nilai 

kekeruhan non-sparkling wine bligo dengan sparkling wine bligo. karakteristik kekeruhan 

pada wine disebabkan partikel pada larutan yang berukuran lebih dari 1000 nm, atau 

tergolong sebagai partikel besar (sisa partikel buah, yeast, bakteri dan protein). Langkah 
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sedimentasi ataupun filtrasi dilakukan untuk menghilangkan partikel besar tersebut 

(Buglass, 2011). Langkah tersebut dilakukan pada pembuatan sampel dengan melakukan 

penyaringan menggunakan kain saring. Sampel dalam botol dengan hati-hati sebelum dan 

pada proses perpindahan wadah, agar sedimen yang telah terbentuk tidak kembali 

bercampur dengan fase larutan.  

 

4.2. Analisis Kimia 

 

Hasil analisis pH (Tabel 2) menunjukkan sampel non-sparkling wine bligo dan sparkling 

wine bligo memiliki nilai pH yang sama, yaitu senilai 4,76. Karakteristik wine 

dipengaruhi bahan baku. Buah bligo memiliki nilai pH 5 hingga 6, yang tergolong tidak 

terlalu asam (Hamidi et al., 2016). Nilai pH awal yang tidak terlalu asam tersebut tetap 

stabil meski memperoleh penambahan senyawa asam lemah, yakni asam karbonat 

(H2CO3) yang berasal dari gas CO2 hasil karbonasi (Adams dan Moss, 2008). Sifat asam 

pada wine bligo dapat berasal dari asam organik pada buah bligo, yaitu asam malat 

(0,03%) dan asam sitrat (0,01%), yang terus bertambah seiring tingkat kematangan buah 

(Zaini et al., 2011). 

 

Berdasarkan hasil analisis kadar gula (Tabel 2) diketahui tidak terdapat perbedaan nyata 

antar sampel. Kadar gula sebelum proses fermentasi adalah 30oBrix, dan setelahnya 

mengalami penurunan hingga 17,00oBrix pada non-sparkling wine bligo dan 17,07oBrix 

pada sparkling wine bligo. Terbukti selama proses fermentasi terjadi metabolisme oleh 

yeast (Saccharomyces cerevisiae), berupa konversi gula sederhana menjadi etanol dan 

karbon dioksida (Jackson, 2008). 

 

Hasil analisis total asam volatil (Tabel 2) menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata 

antara total asam volatil kedua sampel. Hal ini membuktikan bahwa kandungan gas CO2 

yang lebih tinggi tidak mempengaruhi total asam volatil pada larutan. Asam asetat 

merupakan asam volatil utama, sehingga umumnya pengukuran total asam volatil 

berdasarkan pada keberadaan asam asetat pada larutan. Asam asetat merupakan produk 

sampingan dari metabolisme yeast dan bakteri. Namun pada wine juga terdapat senyawa 

asam karboksilat lain seperti asam format, butirat, dan propionat yang dapat berkontribusi 
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pada hasil pengukuran total asam volatil pada penelitian ini dan menyebabkan tingginya 

hasil analisis hingga melebihi standar yang tercantum pada syarat mutu fruit wine  (SNI 

01-4019-1996) (Jackson, 2008). 

 

Total SO2 yang terukur merupakan SO2 bebas yang terlepas dari ikatan. Penambahan 

sodium hidroksida yang menyebabkan SO2 terlepas dari ikatan sehingga dapat dititrasi 

dengan iodin (Zoecklein et al., 1999). Umumnya wine komersial memperoleh kandungan 

SO2 dari tahap penambahan, sebab SO2 memiliki kemampuan melindungi wine dari 

oksidasi dan aktivitas mikroorganisme selain yeast selama periode pemeraman (Buglass, 

2011). Tanpa penambahan, SO2 dihasilkan dari metabolisme yeast yang umumnya dapat 

terakumulasi hingga sejumlah 12-64 mg/l (Jackson, 2008).  

 

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil analisis total SO2 yang menunjukkan perbedaan nyata 

dari total SO2 sparkling wine bligo yang lebih tinggi dibandingkan non-sparkling wine 

bligo. Metabolisme yeast Saccharomyces cerevisiae pada penelitian ini menghasilkan 

total SO2 sebanyak 57,07 mg/l (NWB) dan 64,00 mg/l (SWB). Hasil tersebut lebih rendah 

dibandingkan standar maksimum total SO2 350 mg/l (Buglass, 2011), sehingga wine 

tergolong aman dikonsumsi. Perbedaan nyata yang didapatkan dari hasil penelitian umum 

diperoleh melalui prosedur pengukuran total SO2 sebab terdapat toleransi kesalahan 

hingga ±7 mg/l (Zoecklein et al., 1999). Keberadaan SO2 berguna dalam kadar tertentu, 

namun tidak diinginkan dalam jumlah yang terlalu banyak. SO2 berpotensi alergenik 

terhadap penderita asma dan dapat menyebabkan serangan asma pada individu tertentu. 

Keberadaan SO2 paling berbahaya untuk penderita sulfituria, yakni penyakit genetik 

berupa ketidakmampuan menginaktivasi sulfit menjadi sulfat (Jackson, 2008).  

 

Hasil analisis aktivitas antioksidan (Tabel 2) menunjukkan tidak adanya perbedaan 

persentase aktivitas antioksidan antara non-sparkling wine bligo dan sparkling wine 

bligo. Kandungan CO2 yang lebih tinggi ditemukan tidak mempengaruhi aktivitas 

antioksidan pada wine. Aktivitas antioksidan yang terukur disebabkan keberadaan 

senyawa antioksidan yang mampu mereduksi kerusakan oksidatif termasuk kerusakan 

dari peroksidasi lipid, sehingga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti 

komplikasi diabetes, aterosklerosis, kanker, penuaan dan inflamasi. Sifat antioksidan dari 
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buah bligo dianggap berasal dari keberadaan senyawa polifenol seperti flavon (iso-

vitexin) (Zaini et al., 2011). Pada ekstrak daging buah bligo teridentifikasi senyawa 

fenolik astilbin, katekin dan naringenin  (Du et al., 2005). 

 

Hasil analisis tanin (Tabel 2) tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara sampel 

non-sparkling wine bligo dan sparkling wine bligo. Perbedaan kandungan tingkat CO2 

pada sampel terbukti tidak mempengaruhi keberadaan tanin. Tanin tergolong sebagai 

senyawa fenolik yang umum terdapat dalam wine. Pada wine, polimerisasi katekin 

menghasilkan prosianidin (tanin terkondensasi). Sepanjang periode pemeraman, 

prosianidin secara perlahan bersatu dengan flavonoid monomer dan membentuk tanin 

(polimer dengan panjang unit 8-14) (Jackson, 2008).  

 

Berdasarkan pengukuran kadar alkohol (Tabel 2), diketahui bahwa sampel sparkling wine 

bligo mengandung 20,61% etanol. Kadar etanol terukur diperoleh lebih tinggi 

dibandingkan yang tercantum pada syarat mutu fruit wine (SNI 01-4019-1996) yaitu 

sebesar 5-15%. Etanol merupakan produk sampingan organik utama, bersumber dari 

metabolisme yeast dalam proses fermentasi. Jumlah etanol yang terkandung pada wine 

dipengaruhi jumlah keberadaan gula (sebelum fermentasi) yang akan dikonversi menjadi 

alkohol dan CO2 (Jackson, 2008). Hasil pengukuran kadar alkohol menunjukkan sampel 

sparkling wine bligo tidak mengandung metanol. Sparkling wine bligo dapat dinyatakan 

aman dikonsumsi, karena kandungan metanol berada dibawah batas sesuai syarat mutu 

fruit wine (SNI 01-4019-1996) yaitu maksimal 0,1%. Metanol berasal dari penguraian 

enzimatis dari pektin dan umumnya ditemukan sekitar 0,1-0,2 g/l pada wine komersial. 

Keberadaan metanol tidak diinginkan karena metabolisme metanol menghasilkan 

formaldehid dan asam format. Kedua metabolit tersebut bersifat toksik terhadap sistem 

saraf pusat. Sifat beracun formaldehid terhadap saraf optik dapat mengakibatkan kebutaan 

(Jackson, 2008).  

 

4.3. Analisis Mikrobiologi 

 

Hasil analisis mikrobiologi (Tabel 3) menunjukkan adanya pertumbuhan koloni pada uji 

Total plate count (TPC) dengan media malt extract agar (MEA) dan media deMan 
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Rogosa Sharpe Agar (MRS A). Pada media MEA diperoleh jumlah koloni total yang 

lebih tinggi pada sparkling wine bligo. Pertumbuhan koloni pada media MEA 

menunjukkan keberadaan fungi atau koloni yeast (Adams dan Moss, 2008), yaitu 

Saccharomyces cerevisiae yang berasal dari inokulasi terhadap sari buah bligo sebelum 

tahap fermentasi (Heard dan Fleet, 1986). Saccharomyces cerevisiae dipilih karena 

sifatnya yang resisten terhadap alkohol, sehingga dapat hidup dan tumbuh tanpa 

terhambat selama proses fermentasi (Jackson, 2008). Jumlah koloni yeast pada sparkling 

wine bligo didapatkan lebih tinggi karena perlakuan injeksi CO2 menyebabkan agitasi 

mekanis. Agitasi mekanis meningkatan energi kinetik, sehingga meningkatkan kontak 

antar sel yeast dan menghasilkan pembentukan ikatan flokulasi (Soares, 2010). Partikel 

yang lebih besar terbentuk dan lebih mudah terdispersi merata pada wine, sehingga 

jumlah sel yeast yang dikultur pada media menjadi lebih banyak. Sementara pada non-

sparkling wine tidak terjadi agitasi mekanis, sehingga partikel sel yeast tetap mengendap 

di dasar botol. 

 

Media deMan Rogosa Sharpe agar (MRS) berfungsi dalam isolasi bakteri asam laktat 

(Leuconostoc, Pediococcus dan Lactobacillus). Prosedur dilanjutkan dengan pewarnaan 

gram, dimana bila diketahui bakteri gram-positif dapat dipastikan koloni yang tumbuh 

merupakan bakteri asam laktat (Buglass, 2011). Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3, 

pada kedua sampel didapatkan pertumbuhan koloni, tetapi jumlah koloni tertinggi pada 

media MRS A berasal dari non-sparkling wine bligo. Jumlah bakteri asam laktat yang 

tumbuh pada sparkling wine bligo diketahui lebih rendah karena efek penghambatan yang 

dihasilkan CO2 terlarut terhadap fungsi membran dan metabolisme bakteri (Jones dan 

Greenfield, 1982), sehingga pertumbuhan koloni sel bakteri lebih rendah dibandingkan 

non-sparkling wine bligo.  

 

Hasil pewarnaan gram (Gambar 6) menunjukkan pada kedua sampel terdapat 

pertumbuhan sel bakteri berbentuk kokus dengan warna biru-ungu. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sel bakteri yang tumbuh tergolong bakteri gram positif. Pada kedua 

sampel terlihat sel bakteri berbentuk kokus dan tidak membentuk struktur rantai. Pada 

sparkling wine saja terlihat sel bakteri berbentuk batang. Berdasarkan media yang 
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digunakan, hasil pewarnaan gram dan bentuk sel, dapat dipastikan koloni yang tumbuh 

merupakan bakteri asam laktat (Buglass, 2011).  

 

Fermentasi malolaktat merupakan reaksi dekarboksilasi asam malat menjadi asam laktat 

dan CO2, yang disebabkan keberadaan bakteri asam laktat. Fermentasi ini umumnya 

terjadi setelah fermentasi alkohol, menghasilkan efek peniadaan asam (deacidification)   

dan mempengaruhi aroma serta rasa dari wine yang dihasilkan. Fermentasi malolaktat 

yang berkelanjutan dapat menghasilkan karbon dioksida dengan aroma tidak sedap, 

akibat keberadaan asam sorbat. Kondisi suhu, pH dan kandungan SO2 yang dapat 

mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat adalah pH 3,3-3,5; tidak terkandung SO2 

bebas, total SO2 kurang dari 50 mg/l; suhu 18-25oC. Bakteri asam laktat yang tumbuh 

selama proses pembuatan wine diketahui berasal dari bahan baku. Umumnya, 

mikroorganisme tersebut terdapat pada permukaan buah maupun bagian tanaman lain dari 

buah yang digunakan (Buglass, 2011).   

 

4.4. Analisis Sensori 

 

Berdasarkan hasil analisis sensori pada Tabel 4, terdapat perbedaan signifikan dimana 

jumlah panelis yang memilih non-sparkling wine bligo lebih tinggi dibandingkan 

sparkling wine bligo, berdasarkan atribut rasa dan effervescence. Hasil analisis atribut 

warna, aroma, aftertaste, sweetness dan overall menunjukkan perbedaan yang tidak 

signifikan. Skor atribut warna, aftertaste dan overall yang lebih tinggi terdapat pada non-

sparkling wine bligo. Skor atribut aroma dan sweetness yang lebih tinggi dimiliki 

sparkling wine bligo.  

 

Hasil analisis sensori (Tabel 4) menunjukkan bahwa berdasarkan atribut rasa, panelis 

lebih menyukai non-sparkling wine bligo yang memiliki kombinasi persepsi keasaman 

dan kepahitan yang lebih lemah, dengan intensitas kemanisan yang lebih tinggi. 

Sementara berdasarkan atribut sweetness, panelis lebih menyukai sparkling wine bligo. 

kandungan CO2 yang lebih tinggi pada sparkling wine bligo, meningkatkan persepsi rasa 

keasaman yang berdampak pada meningkatnya elemen pahit dan tanin, juga mengurangi 

persepsi rasa manis (Zoecklein et al., 1999).  
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Atribut aftertaste menunjukkan persepsi rasa yang timbul setelah sampel melewati 

rongga mulut. Aftertaste yang bertahan lama dihasilkan persepsi rasa pahit dan 

astringensi. Astringensi dihasilkan dari keberadaan senyawa tanin terkondensasi. Tingkat 

astringensi yang tinggi dapat menutupi rasa pahit (Jackson, 2008). Berdasarkan analisis 

tanin (Tabel 2), tanin lebih tinggi ditemukan pada non sparkling wine bligo. Sehingga 

sampel non sparkling wine bligo diduga memiliki elemen pahit yang lebih lemah, 

membuat atribut aftertaste lebih disukai panelis, meskipun tidak terdapat perbedaan 

signifikan. 

 

Karakteristik effervescence ditunjukkan dengan keberadaan rantai gelembung CO2, 

sebagai dampak karbonasi. Pada wine telah terkandung CO2 dalam kadar yang cukup 

untuk menimbulkan gelembung ketika botol pertama kali dibuka. Namun pelepasan 

secara kontinu pada akhirnya membuat karakteristik effervescence non-sparkling wine 

bligo jauh lebih lemah dibandingkan sparkling wine bligo, disebabkan kandungan CO2 

awal kedua sampel tersebut (Jackson, 2008). Hasil analisis sensori (Tabel 4) 

menunjukkan karakteristik effervescence yang lebih lemah pada non-sparkling wine bligo 

lebih disukai panelis. Pembentukan gelembung CO2 yang dapat dilihat mengindikasikan 

kandungan CO2 lebih tinggi dari 1000 mg/l (Zoecklein et al., 1999).  

 

Intensitas aroma meningkat seiring bertambahnya CO2 (Zoecklein et al., 1999), sehingga 

atribut aroma sparkling wine bligo lebih disukai panelis, meski perbedaan skor tidak 

signifikan (Tabel 4). Hasil analisis total asam volatil (Tabel 2) menunjukkan nilai lebih 

tinggi pada sparkling wine bligo, sehingga berpengaruh pada peningkatan intensitas 

aroma. Sebab total asam karboksilat volatil ditandai dengan aroma (Jackson, 2008). 

Berdasarkan atribut warna (Tabel 4), non-sparkling wine bligo lebih disukai oleh panelis 

meski tidak terdapat perbedaan signifikan. Berdasarkan analisis warna (Tabel 1), kedua 

sampel memiliki warna kuning terang. Pada kedua sampel terdapat perbedaan signifikan 

dimana nilai b* non-sparkling wine bligo lebih rendah, ditandai dengan intensitas warna 

kuning yang lebih lemah. Atribut overall merupakan kombinasi seluruh atribut yang 

dapat dipersepsi panelis melalui indera penglihatan, penciuman dan pengecap. Meskipun 

tidak signifikan, hasil analisis menunjukkan panelis lebih menyukai non-sparkling wine 

bligo.   


