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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Buah merupakan bahan pangan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 

yang banyak dikembangkan di Indonesia karena mempunyai peluang tinggi jika dilihat 

dari aspek pasar, nilai ekonomi serta kandungan gizinya. Masyarakat banyak 

menggunakan buah sebagai produk minuman seperti jus buah. Jus buah merupakan 

minuman olahan yang terbuat dari buah-buahan segar yang ditambahkan air dan gula 

ataupun tanpa gula, proses pembuatannya dibantu menggunakan alat blender sehingga 

menghasilkan cairan sari buah yang dapat dikonsumsi secara langsung (Gusmalawati 

dan Mayasari, 2017). Buah-buahan tersebut secara alami mengandung gula yang 

diperoleh melalui proses penguraian karbohidrat oleh enzim amilase. Hasil dari proses 

penguraian tersebut adalah glukosa, fruktosa dan sukrosa. Rasa manis pada buah-

buahan berhubungan dengan jumlah gula yang ada terutama gula pereduksinya (glukosa 

dan fruktosa). Semakin matang buah yang mengandung karbohidrat semakin tinggi 

kandungan fruktosa dan glukosanya sehingga menyebabkan rasa buah semakin manis 

(Al-kayyis et al, 2016).  

 

Di Kantin Universitas Katolik Soegijapranata dan daerah sekitarnya banyak dijumpai 

penjual jus buah. Penjual jus buah di Kantin Universitas Katolik Soegijapranata dan 

daerah sekitarnya memiliki target pemasaran atau konsumen salah satunya adalah 

mahasiswa. Mahasiswa usia remaja menuju dewasa yang biasanya mulai menjaga berat 

badan dan mulai mengatur pola makan serta minuman yang diminum. Para mahasiswa, 

terutama mahasiswi mulai membentuk persepsi pada beberapa makanan dan minuman 

yang menyebabkan kegemukan (Novitasari, 2016). Salah satu penyebab kegemukan 

atau obesitas adalah pola konsumsi minuman dengan gula tambahan secara terus 

menerus.  Dua kalangan konsumen minuman jus buah terbanyak menurut usia berada 

pada kisaran usia 13-20 tahun yaitu sebanyak 88,9% dan usia 21-30 tahun sebanyak 

86% (Dewi dan Sanaji, 2014). Masyarakat Indonesia dianjurkan untuk mengkonsumsi 

2-3 porsi buah atau setara dengan 150 gram per hari (Ramadhani dan Hidayati, 2017).  
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Jus buah segar adalah minuman yang dianggap paling menyehatkan, praktis dan 

menjadi makanan pokok dalam menu diet terutama pada orang yang sedang 

menjalankan progam menurunkan berat badan. Dalam pembuatan jus buah sendiri telah 

melalui serangkaian proses dengan menggunakan alat bantu yaitu blender, tekstur yang 

dihasilkan lebih cair karena sari buah dan ampasnya dipisah sehingga mengurangi 

kandungan serat dalam jus buah tersebut. Pada jus buah yang dijual umumnya 

ditambahkan gula pasir atau sukrosa dan susu kental manis yang berfungsi untuk 

meningkatkan cita rasa, memperbaiki sifat fisik dan merupakan sumber kalori bagi 

tubuh (Salsabila, 2018). Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui perubahan kandungan 

gula yaitu gula pereduksi dan kadar gula yang terdapat dalam 3 jenis jus yang berbeda 

yang dijual di Kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan sekitarnya. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jus Buah 

Jus buah adalah minuman yang diperoleh dengan mencampur air minum, sari buah atau 

campuran sari buah yang tidak difermentasi, dengan satu jenis buah atau lebih, dengan 

atau tanpa penambahan gula serta bahan tambahan pangan lainnya yang diizinkan (SNI 

3719-2014). Jus buah memiliki kandungan gula alami dan kaya akan serat yang 

diperlukan oleh tubuh serta banyak digemari masyarakat karena penyajian yang lebih 

praktis dan mudah dikonsumsi secara langsung. Menurut Gusmalawati dan Mayasari 

(2017), prinsip jus buah dibedakan menjadi 2 jenis yaitu (1) jus buah encer, yang 

diperoleh dari pencampuran menggunakan daging buah untuk dapat diminum langsung 

tanpa diencerkan atau setelah diencerkan dan dapat menjadi minuman ringan yang tidak 

mengandung etanol dan minuman ringan yang mengandung etanol dengan kadar tidak 

lebih dari 1,5% yang dapat berupa hasil fermentasi atau minuman ringan campuran 

yang diberikan penambahan air serta penambahan gula atau tanpa penambahan gula, (2) 

jus buah pekat adalah cairan yang dihasilkan dari pengepresan daging buah dan 

dilanjutkan dengan proses pemekatan. Proses pembuatan jus buah dimulai dari 

pemilihan buah matang dan segar kemudian dicampur dengan gula pasir, susu kental 

manis sebagai pelengkap, air dan es batu.  
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Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman 

Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan 

Olahan dan Pangan Siap Saji menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 g (4 

sendok makan), natrium lebih dari 2000 mg (1 sendok teh) dan lemak minyak total lebih 

dari 67 g (5 sendok makan) per orang per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, 

stroke, diabetes, dan serangan jantung. Konsumsi gula berlebihan akan berdampak pada 

peningkatan berat badan (obesitas) dan karies gigi. Jika dilakukan dalam jangka waktu 

lama secara langsung akan meningkatkan kadar gula darah dan berdampak pada 

terjadinya diabetes tipe 2, bahkan secara tidak langsung berkontribusi pada penyakit 

seperti osteoporosis (penurunan kepadatan tulang), jantung dan kanker. 

 

1.2.2. Gula Pereduksi 

Gula pereduksi merupakan semua gula yang memiliki kemampuan untuk mereduksi 

dikarenakan adanya gugus aldehid atau keton bebas. Aldehid dapat teroksidasi langsung 

melalui reaksi redoks. Namun, gugus keton tidak dapat teroksidasi secara langsung, 

tetapi harus diubah menjadi aldehid dengan perpindahan tautomerik yang memindahkan 

gugus karbonil ke bagian akhir rantai. Ada tidaknya sifat pereduksi dari suatu molekul 

gula ditentukan oleh ada tidaknya gugus hidroksil (OH) bebas yang reaktif (Asgar dan 

Rahayu, 2014). 

 

Monosakarida yang tergolong gula pereduksi antara lain adalah glukosa, fruktosa, 

gliserida dan galaktosa, sedangkan kelompok disakarida yang tergolong gula pereduksi 

yaitu laktosa dan maltosa kecuali sukrosa. Pada umumnya buah-buahan mengandung 

monosakarida seperti glukosa dan fruktosa. Glukosa atau disebut dengan dekstrosa 

terdapat dengan jumlah kadar yang tinggi dalam buah-buahan seperti buah anggur, 

sedangkan fruktosa atau disebut dengan laevulosa dan secara kimiawi mirip dengan 

glukosa kecuali susunan atom dalam molekulnya sedikit berbeda. Fruktosa dan glukosa 

didapatkan bersama-sama dalam banyak buah-buahan dan madu (Gaman dan 

Sherrington, 1994). Polisakarida seperti pati banyak terdapat pada buah-buahan yang 

belum matang. Selama proses pematangan, kandungan pati dalam buah-buahan akan 

berubah menjadi gula-gula pereduksi yang akan menimbulkan rasa manis (Winarno, 

2004). Semua monosakarida dan disakarida yang disebutkan, kecuali sukrosa berperan 
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sebagai golongan gula pereduksi karena memiliki kemampuan mereduksi dengan cara 

pengujian menggunakan larutan Fehling yang dititrasikan dan dididihkan sehingga 

mereduksi pereaksi tembaga (II) oksida (CuO) menjadi tembaga (I) oksida (Cu2O) 

membentuk endapan berwarna putih (Obed et al., 2015).  

 

1.2.3. Kadar Gula  

Kadar gula yang terhitung dalam jus buah adalah kadar sukrosa. Sukrosa atau gula pasir 

merupakan hasil penguapan nira tebu (Saccharum officinarum). Gula pasir berbentuk 

kristal berwarna putih dan mempunyai rasa manis. Menurut Sularjo (2010), dalam 100 

gram berat gula pasir terkandung sukrosa 97,1%, gula pereduksi 1,24%, kadar air 

0,61%, senyawa organik bukan gula 0,7%, kalori 364 Kal, karbohidrat 94 gram dan air 

sebesar 5,40 gram. Gula sering digunakan sebagai bahan pengawet makanan secara 

alami karena mempunyai daya larut dan daya mengikat air yang tinggi (Sularjo, 2010).  

 

Salah satu analisis kadar gula adalah analisis menggunakan alat brix refraktometer. Brix 

refraktometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur kadar gula 

terutama sukrosa dalam suatu larutan atau bahan pangan. Satuan skala pembacaan brix 

refraktometer adalah %brix (Parmitasari dan Hidayanto, 2013). Secara alami buah 

memiliki kandungan sukrosa, tetapi dalam pembuatan jus buah biasanya juga dilakukan 

penambahan sukrosa atau gula tebu untuk memberikan rasa yang lebih manis. Semakin 

tinggi konsentrasi gula yang masuk ke dalam bahan, jumlah gula yang terukur akan 

semakin besar karena sukrosa terhitung sebagai gula nonreduksi (Gusmalawati dan 

Mayasari, 2017).  

 

Selain itu, pada pembuatan jus buah biasanya penjual jus buah menambahkan atau 

konsumen meminta tambahan susu kental manis sebagai penambah cita rasa manis dan 

jus yang dihasilkan juga lebih creamy, serta memberikan kenikmatan tersendiri bagi 

konsumen yang menikmatinya terutama bagi konsumen yang menyukai rasa manis. 

Susu kental manis merupakan produk berbentuk cairan kental yang diperoleh dengan 

menghilangkan sebagian air dari susu segar atau hasil rekonstitusi susu bubuk berlemak 

atau rekombinasi susu bubuk tanpa lemak dengan lemak susu / lemak nabati, yang telah 

ditambah gula, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan 
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makanan lain yang diijinkan (SNI 01-2971-1998). Menurut Walstra et al (2006), dalam 

100 gram berat susu kental manis terkandung laktosa 10,3%, sukrosa 45%, air 27%, 

laktosa/100 gram air sebesar 38,3 gram dan sukrosa/100 gram air sebesar 167 gram. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan gula 

maupun gula dan susu kental manis terhadap kandungan gula pereduksi dan kadar gula 

pada jus buah yang dijual di Kantin Universitas Katolik Soegijapranata dan sekitarnya. 


