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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.       Latar Belakang 

 

Saat ini banyak bermunculan produk minuman seperti jus buah mapun sayuran yang 

dikemas secara praktis serta mudah diperoleh di pusat perbelanjaan namun tanpa mereka 

sadari produk yang mereka konsumsi tidak seutuhnya berasal dari ekstrak buah atau sayur 

murni namun sebagian besar dilakukan penambahan bahan kimia pangan tambahan 

seperti perasa, pemanis, pewarna dan masih banyak lainnya yang jika dikonsumsi terus 

menerus dapat memberikan efek yang buruk bagi kesehatan, namun disamping itu ada 

sebagian masyarakat yang mulai sadar untuk memulai hidup sehat dengan mengikuti 

trend baru yaitu infused water untuk menerapkan gaya hidup yang sehat. Infused water 

menggunakan bahan pangan seperti buah dan sayuran yang diekstrak dalam air mineral 

sehingga mengandung nutrisi yang penting bagi tubuh. Trend baru gaya hidup sehat ini 

dijadikan sebagai objek penelitian untuk mengetahui kandungan senyawa bioaktif di 

infused water yang memiliki manfaat bagi kesehatan dengan bahan yang dipilih untuk 

penelitian yaitu seledri. Tanaman seledri (Apium graveolens L.) sangat mudah ditemui 

karena tanaman seledri mampu tumbuh di dataran rendah dan tinggi serta beriklim tropis 

seperti di Indonesia. 

 

Infused water menjadi sarana masyarakat dalam mendapatkan nutrisi secara alami dari 

buah maupun sayuran yang menunjang dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap 

konsumsi terhadap buah dan sayur. Daun seledri itu sendiri mengandung beberapa 

senyawa seperti flavonoid, apiin, saponin, tanin, apigenin, minyak atsiri, kolin, zat pahit 

asparagin serta vitamin A, B, C (Sukandar et. al., 2006). Selain adanya beberapa 

kandungan zat aktif, seledri juga mengandung vitamin C sebanyak 7 mg dalam 100 gram 

bahan (Pamplona, 2016). Vitamin C merupakan senyawa antioksidan sehingga radikal 

bebas yang tidak baik bagi tubuh dapat dicegah, selain itu vitamin C juga memiliki sifat 

yang dapat larut dalam air sehingga mendukung pembuatan infused water daun seledri. 

 

Oleh karena kandungan vitamin C dalam seledri yang cukup tinggi dan sifat dari vitamin 

C yang larut air maka seledri digunakan sebagai bahan untuk penelitian, selain itu seledri 
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juga mengandung senyawa yang tinggi akan flavonoid serta beberapa senyawa lainnya 

yang baik bagi kesehatan. Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan 

senyawa-senyawa tersebut dalam infused water untuk melihat efek kesehatan dari infused 

water serta kebanyakan masyarakat hanya meniru cara membuat dengan mendapatkan 

informasi dari resep terbuka di internet atau sumber lain tanpa mengetahui secara jelas 

kandungan aktivitas antioksidan dan flavonoid di dalamnya. Penggunaan dua jenis 

kemasan yang berbeda menggunakan suhu refrigerator juga dapat berpengaruh pada 

kualitas infused water itu sendiri sehingga perlu penelitian lebih lanjut. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Seledri 

 

Menurut Pamplona (2016) seledri merupakan tumbuhan serbaguna jenis herba Apium 

graveolens Linn memiliki batang yang lembek dan garing serta memiliki daun berwarna 

hijau segar dengan aroma dan cita rasa yang khas dimana termasuk keluarga Apiaceae 

yang tumbuh pada daerah beriklim subtropis dan tropis di benua eropa (Rusdiana, 2018). 

Pemanfaatan seledri secara umum sebagai sayuran maupun obat berbagai macam 

penyakit serta memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi (Fatma, 2011). 

 

Beberapa kandungan senyawa fitokimia utama yang ada pada seledri seperti fenol, 

alkaloid, karbohidrat dan steroid serta vitamin C, flavonoid, dan vitamin A yang 

menjadikan seledri sebagai pengobatan secara alami berfungsi untuk memelihara 

kesehatan tubuh (Rusdiana, 2018). Menurut Arisandi R. dan Sukohar A. (2016) seluruh 

bagian seledri terdapat senyawa fenol seperti flavonoid, apiin, apigenin, isokuersitrin 

serta senyawa lain yakni tanin, seleri, bergapten, apiumosida, apiumetin, apigravrin, 

ostenol, isopimpinellin, isoimperatorin, selereosida, dan 8-hidroksi metoksipsoralen juga 

minyak atsiri dan beberapa vitamin. Mengkonsumsi seledri juga memiliki manfaat bagi 

kesehatan seperti mengobati encok, keasaman metabolis, hipertensi (tekanan darah 

tinggi), kolesterol berlebih, diabetes, psoriasis erupsi kemerahan dan kerak pada kulit), 

antipasmodik, anti-asma, anti-rematik, dan anti-bronkitis, menstruasi yang tidak teratur, 

dan diuretik (Pamplona, 2016). Beberapa kandungan gizi seledri dalam 100 gram bahan 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Kandungan gizi seledri dalam 100 gram bahan 

Kandungan Jumlah 

Energi 16 kkal = 67 kj 

Protein (gram) 0.75 

karbohidrat (gram) 1.95 

Serat (gram) 1.7 

Niasin (mg) 0.049 

Folat (µg) 28 

Zat Besi (mg) 0.4 

Vitamin E (mg α-TE) 0.36 

Kalsium (mg) 40 

Magnesium (mg) 11 

Fosfor (mg) 25 

Potassium (mg) 287 

Zinc/Seng (mg) 0.13 

Vitamin A 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin B2 (mg) 

Vitamin B6 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Total Lemak (gram) 

Lemak Jenuh (gram) 

Sodium (mg) 

13 µg RE 

0.046 

0.045 

0.087 

7 

0.14 

0.037 

87 

(Pamplona, 2016). 

 

1.2.2. Aktivitas Antioksidan dan Flavonoid 

 

Antioksidan merupakan penangkal radikal bebas. Radikal bebas merupakan suatu 

molekul atom dengan elektron yang tidak berpasangan, dimana dengan adanya elektron 

yang tidak berpasangan tersebut menyebabkan radikal bebas sangat reaktif yang dapat 

menangkap elektron dari senyawa lain seperti protein, karbohidrat, lemak, dan DNA 

untuk menetralkan diri. Radikal bebas tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita dan 

menyerang sel-sel sehingga sel-sel tersebut menjadi kehilangan fungsi serta strukturnya 

sehingga menimbulkan kerusakan oksidatif atau yang biasa dikenal stress oksidatif 

(Danusantoso H., 2003).  

 

Menurut Yenrina dan Sayuti (2015) radikal bebas yang tidak baik bagi tubuh tersebut 

dapat dicegah dengan memperbanyak mengkonsumsi asupan yang tinggi akan kandungan 

antioksidan, karena antioksidan mampu memberikan elektron pengikat untuk mengakhiri 
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reaksi berantai dari radikal bebas tersebut. Terdapat 2 jenis antioksidan yaitu antioksidan 

alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami berasal dari hasil ekstraksi alami seperti 

pada hasil ekstraksi daun seledri. Seledri memiliki kandungan flavonoid dimana 

flavonoid merupakan golongan fenolik tertinggi sekitar 2% dari seluruh karbon yang 

difotosintesis oleh tumbuhan (Markham, 1988). Gugus fenolik senyawa antioksidan 

memiliki satu atau lebih gugus hidroksil pada cincin aromatik dimana senyawa ini 

memiliki minimal satu gugus fenol yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas 

dari suatu rantai peroksida (Aini et al. 2007). 

 

Flavonoid merupakan kandungan khas pada tumbuhan hijau yang sebenarnya terdapat 

pada hampir seluruh bagian tumbuhan mulai dari daun, akar, kayu, tepung sari, kulit, 

nektar, bunga, biji, dan buah buni. Markham (1988) menambahkan bahwa flavonoid 

merupakan hasil metabolit sekunder yang keberadaannya dalam daun dan dipengaruhi 

oleh adanya proses fotosintesis, biasanya flavonoid lebih banyak ditemukan pada daun 

yang berwarna hijau pekat dan cukup dewasa. Senyawa flavonoid memiliki struktur C6-

C3-C6 yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan tiga karbon yang dapat 

atau tak dapat membentuk cincin ketiga, dimana setiap bagian C6 merupakan cincin 

benzen yang terdistribusi dan dihubungkan oleh atom C3 yang merupakan rantai alifatik. 

Pada gambar dibawah ini tanda A, B, dam C merupakan atom karbon, sedangkan 

penomoran angka biasa untuk cincin A dan C, serta angka beraksen untuk cincin B. 

 

Gambar 1. Sktruktur senyawa flavonoid (Markham, 1988) 

 

Pada tumbuhan, flavonoid terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon flavonoid 

dalam bentuk kombinasi glikosida dengan berbagai bentuk struktur (Markham, 1988). 

Menurut Puspitasari et al. (2016) flavonoid selain mengandung gula, flavonoid berperan
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sebagai senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak reaksi oksidasi, baik secara 

enzim maupun non enzim. Flavonoid bertindak sebagai penampung yang baik radikal 

hidroksi dan superoksida dengan demikian melindungi lipid membran terhadap reaksi 

yang merusak. Aktivitas antioksidannya dapat menjelaskan mengapa flavonoid tertentu 

merupakan komponen aktif tumbuhan yang digunakan secara tradisional untuk 

mengobati gangguan fungsi hati. 

 

Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam (Yenrina dan Sayuti, 2015). 

Flavonoid merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang 

tak tersulih atau suatu gula, sehingga akan larut dalam pelarut polar seperti etanol, 

metanol, butanol, aseton, di-metil sulfoksida, di-metil formamida, dan air. Adanya gula 

yang terikat pada flavonoid cenderung menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam 

air dan dengan demikian campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang 

lebih baik untuk glikosida. Sebaliknya, aglikon yang kurang polar seperti isoflavon, 

flavanon, dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut 

dalam pelarut seperti eter dan kloroform (Markham, 1988). Eveline et al. (2014) 

menambahkan bahwa flavonoid yang diberi perlakuan penyimpanan suhu refrigerator 

atau suhu rendah bertahan hingga hari ke-7 saja dan selanjutnya flavonoid akan memudar 

atau mengalami penurunan. Knowles et al. (2001) menambahkan bahwa mineral yang 

terkandung dalam air memicu terbentuknya flavonoid selama penyimpanan sebagai 

pertahanan diri dari stress atau tekanan akibat suhu rendah dan proses oksidasi. 

 

Menurut Kitao dan Sekine (1993) tingkat kelarutan flavonoid cukup rendah serta tidak 

stabil terhadap cahaya, perubahan kimia juga oksidasi sehingga jika teroksidasi struktur 

serta fungsi flavonoid sebagai bahan aktif akan berkurang. Kometani et al., (1994) 

menambahkan bahwa ada cara untuk meningkatkan kestabilan serta kelarutan flavonoid 

ialah dengan mengubah senyawa flavonoid menjadi berbentuk glikosida melalui reaksi 

transglikosilasi dengan bantuan enzim transferase. 

 

1.2.3. Infused Water 

 

Air merupakan komponen utama yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia yaitu 
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sekitar 60% dari total berat badan. Air memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh 

seperti membantu proses metabolisme dan membantu fungsi-fungsi tubuh kita dapat 

berjalan dengan normal. Air memiliki sifat tidak berbau, tidak berasa serta tidak 

berwarna; hal ini dapat menjadi penyebab dari sebagian masyarakat kurang suka 

mengkonsumsi air putih, namun dengan adanya minuman penyegar, serbuk instan, kopi, 

teh, soda, dan jus instan yang membuat air menjadi lebih berasa, aroma dan warnanya 

pun lebih menarik sehingga hal inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat lebih 

tertarik untuk mengkonsumsinya dibanding air putih saja. Kebiasaan mengkonsumsi 

minuman berasa ini juga tidak baik serta memiliki efek samping bagi kesehatan hingga 

menimbulkan karsinogenik dan gangguan pencernaan seperti gangguan ginjal (Harifah et 

al., 2014). 

 

Infused water merupakan trend baru yang sedang popular bagi masyarakat sekitar 

pertengahan tahun 2013 dan memiliki nama lain yaitu Spa water atau Sassy water. Infused 

water pertama ditemukan oleh seorang ahli diet bernama Chynthia Sass dan 

memperkenalkan infused water ini dengan menulis buku yang berjudul “The Flat Belly 

Diet”. Infused water merupakan suatu minuman dengan mencampurkan potongan buah 

dan herbal atau pemberian warna dan rasa secara natural tanpa menggunakan bahan 

pengawet apapun ke dalam air putih sehingga dengan mengkonsumsinya akan 

mendapatkan manfaat dari vitamin maupun mineral yang baik bagi tubuh (Budi K. K. dan 

Fatmasari D., 2018). 

 

1.2.4. Pengemasan 

 

Kemasan merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan produk pangan. Fungsi 

kemasan secara umum untuk melindungi bahan pangan dari kontak secara fisik seperti 

gesekan, benturan, goresan dan lain-lain juga secara kimiawi seperti reaksi dengan udara 

berupa oksigen di ruang terbuka, panas dari sinar matahari juga suhu lingkungan sekitar 

dan masih banyak lainnya serta melindungi potensi kontaminasi yang disebabkan oleh 

mikroorganisme, hewan pengerat, dan sejenisnya (Hariyadi, 2008). Kelompok pengemas 

berdasarkan karakter fisiknya ada 3 macam yaitu pengemas kaku (rigid), fleksibel, dan 

kombinasi antara keduanya. Contoh pengemas kaku (rigid) salah satunya gelas berbahan
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kaca sedangkan pengemas fleksibel ialah botol berbahan plastik. Produk minuman seperti 

infused water dalam dikemas menggunakan bahan plastik jenis PET (polyethylene 

terephthalate) dimana jenis ini termasuk dalam kelompok poliester (Yani et al. 2013). 

Yuliantoro (2017) menambahkan bahwa kemasan jenis PET memiliki sifat yang tahan 

air, bening/transparan, tahan gas, kuat, tahan terhadap pelarut, dan dapat lunak pada suhu 

80°C. 

 

Dua jenis bahan pengemas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakteristik 

secara umum yang berbeda, karakteristik kemasan kaca yaitu bersifat inert sehingga tidak 

bereaksi dengan produk, bening atau transparan, kaku, bersifat tidak mudah tembus zat 

(impermeable) atau cenderung tebal, mudah pecah, dapat digunakan secara berulang. 

Karakteristik kemasan plastik seperti memiliki kerapatan yang rendah sehingga potensi 

zat seperti oksigen, senyawa volatil uap air dari luar untuk menembus lebih besar atau 

cenderung agak tipis, umumnya bersifat fleksibel/tidak kaku (Hariyadi, 2008). Kedua 

jenis kemasan memiliki nilai lebih dan kurangnya masing-masing sehingga untuk 

mengetahui perbedaan bahan penyusun kedua jenis pengemas tersebut terhadap kualitas 

dari produk infused water yang dibuat maka dilakukan uji lebih lanjut dalam penelitian 

ini. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh waktu perendaman dalam 

pembuatan infused water daun seledri dan jenis kemasan berbeda terhadap aktivitas 

antioksidan, kadar flavonoid, dan tingkat kekeruhan. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui penerimaan konsumen secara sensori terhadap 4 atribut yang meliputi aroma, 

rasa, warna, dan secara keseluruhan/ overall pada infused water daun seledri.


