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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Wawancara Penjual Jus Buah di Kantin Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dan Sekitarnya 

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur kepada responden 

menggunakan kuesioner sebagai acuan saat percakapan berlangsung. Jenis jus buah 

yang dijual di Kantin Universitas Katolik Soegijapranata dan sekitarnya beraneka 

ragam, sehingga konsumen memiliki minat kesukaan yang berbeda-beda. Berdasarkan 

hasil wawancara penjual jus buah (Tabel 1.) menunjukkan bahwa jus buah yang sama 

dari ke lima penjual jus buah di Kantin Universitas Katolik dan sekitarnya serta yang 

paling diminati oleh konsumen adalah jus jambu biji dan jus alpukat. Produksi buah 

jambu biji dan buah alpukat yang tersebar di pasar-pasar kota Semarang diperoleh dari 

beberapa Kecamatan di Kabupaten Semarang antara lain Ambarawa, Bandungan, 

Ungaran Barat, dan Ungaran Timur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2018). 

 

Buah jambu biji dan buah alpukat merupakan jenis buah tropis di Indonesia. Buah 

jambu biji (Psidium guajava L) berasal dari Kepulauan di Laut Karibia, daratan 

Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk 

Indonesia (Hermanto et al., 2013). Tanaman jambu biji sangat toleran terhadap kondisi 

lingkungan yang buruk seperti kekeringan, lahan berbatu dan pH rendah. Daging buah 

jambu biji merah berwarna merah sampai merah muda menghasilkan rasa yang lebih 

manis dibanding dengan daging buah jambu biji berwarna putih. Nilai gizi buah jambu 

biji per 100 gram buah yang mempengaruhi kandungan gula yaitu kalori sebesar 49 kal 

dan karbohidrat 12,20 gram (Haryoto, 1998). Jus jambu biji merupakan salah satu 

produk minuman olahan dari buah jambu biji yang bermanfaat untuk menurunkan berat 

badan karena memberikan efek rasa kenyang lebih lama, buang air besar lebih lancar, 

menurunkan absorpsi glukosa dan meningkatkan ekskresi asam empedu. Hal ini 

dikarenakan buah jambu biji kaya akan kandungan serat khususnya pektin (serat larut 

air) (Astawan, 2013).  

 

Buah alpukat (Persea Americana mill) berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, 

daerah penghasil alpukat di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian 
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Sumatera, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Daging buahnya berwarna hijau di 

bagian bawah kulit dan menguning kearah biji. Warna kulit buah bervariasi yaitu 

berwarna hijau karena kandungan klorofil dan hitam karena kandungan antosianin 

(Hermanto et al., 2013). Buah alpukat tidak manis namun beraroma dan sedikit berserat. 

Bentuk buah alpukat sangat bervariasi yaitu bulat seperti bola hingga oval seperti buah 

pear. Berat buah bervariasi antara 190 gram hingga 700 gram tergantung kondisi 

kematangan, perawatan selama pertumbuhan dan varietasnya. Buah alpukat mempunyai 

nilai gizi yang tinggi karena kandungan lemak, protein dan kalorinya. Nilai gizi buah 

alpukat per 100 gram buah yang mempengaruhi kandungan gula yaitu kalori sebesar 92 

kal dan karbohidrat 7,1 gram (Purnamayati, 2008). Jus alpukat juga merupakan produk 

minuman olahan buah alpukat yang mengandung sedikit gula tetapi banyak 

mengandung serat sehingga dapat bermanfaat untuk menurunkan berat badan, serta 

sebagai sumber asam lemak tak jenuh tunggal yang dapat menurunkan kolesterol dan 

mengurangi resiko penyakit jantung (Wijayanti et al, 2014).  

 

Dalam proses pembuatan jus, penjual jus buah menambahkan gula dan susu kental 

manis sesuai dengan permintaan konsumen. Penambahan gula dan susu kental manis 

dilakukan untuk menambahkan cita rasa manis pada jus buah sehingga lebih nikmat 

untuk dikonsumsi. Merek gula yang digunakan dalam pembuatan jus buah setiap 

penjual jus buah berbeda-beda antara lain gula curah, gula indomaret, gulaku dan gula 

TK. Dalam 100 gram gula pasir terdapat kandungan gula pereduksi 1,24% dan sukrosa 

97,1% (Sularjo, 2010). Sedangkan untuk merek susu kental manis yang digunakan 

dalam pembuatan jus buah yaitu Frisian flag, Indomilk dan Carnation. Dalam 100 gram 

susu kental manis terkandung laktosa 10,3% dan sukrosa 45% (Walstra et al., 2006). 

 

4.2. Cara Penyimpanan Buah 

Setiap hari masing-masing penjual jus buah menyediakan buah sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan dan tergantung stok buah yang telah habis. Buah-buahan 

yang diperoleh oleh penjual jus buah berasal dari pasar, toko atau secara langsung dari 

penyetor (supplier) buah. Buah-buahan segar tersebut disusun pada lemari kaca dan 

keranjang buah dengan rapi agar dapat dilihat oleh konsumen. Stok buah-buahan yang 

disediakan oleh penjual jus buah tidak langsung habis dalam sehari, sesuai tingkat 
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ramainya pembeli pada hari tersebut. Jika persediaan buah masih ada maka akan 

disimpan di lemari es sehingga buah dapat tetap terjaga kesegarannya dan dapat 

digunakan untuk proses pembuatan jus selanjutnya. Penyimpanan buah pada suhu 

rendah merupakan cara efektif untuk memperpanjang umur simpan bahan karena dapat 

menghambat proses kegiatan respirasi dan pertumbuhan mikroorganisme (Blongkod et 

al., 2016).  

 

4.3. Kandungan Gula Pereduksi  

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran gula pereduksi pada jus jambu biji dan jus 

alpukat yang diperoleh dari 5 penjual jus buah dengan 3 jenis jus yaitu jus tanpa gula, 

dengan penambahan gula, serta dengan penambahan gula dan susu kental manis. 

Pengukuran kandungan gula pereduksi pada jus jambu biji (Tabel 4 dan Gambar 4) 

menunjukkan bahwa nilai kandungan gula pereduksi jus jambu biji terendah diperoleh 

pada penjual jus buah 4 dengan jenis jus yaitu tanpa gula, dengan gula serta dengan gula 

dan susu kental manis secara berturut-turut sebesar 2,53%; 4,71% dan 5,66%. 

Sedangkan pada pengukuran kandungan gula pereduksi jus alpukat (Tabel 5 dan 

Gambar 5) menunjukkan bahwa nilai kandungan gula pereduksi jus alpukat terendah 

diperoleh pada penjual jus buah 4 dengan jenis jus tanpa gula, dengan gula serta dengan 

gula dan susu kental manis secara berturut-turut sebesar 2,37%; 4,51% dan 5,61%. 

Kandungan gula pereduksi antar jenis jus berbanding lurus dengan jumlah komposisi 

bahan pembuatan jus jambu biji (Tabel 2) dan jus alpukat (Tabel 3) yang ditambahkan 

terutama pada buah jambu biji atau alpukat, gula dan susu kental manis. Semakin tinggi 

komposisi buah jambu biji atau alpukat, gula dan susu kental manis yang ditambahkan 

maka semakin tinggi pula kandungan gula pereduksi dalam jus buah. Hal ini 

dikarenakan gula memiliki kandungan gula pereduksi yaitu fruktosa dan glukosa 

(Hidayanto et al., 2010), sedangkan susu kental manis memiliki kandungan gula 

pereduksi yaitu laktosa (Walstra et al., 2006). Perbedaan nilai kandungan gula pereduksi 

jus jambu biji dan jus alpukat antar penjual jus buah juga disebabkan oleh komposisi 

berat bahan dalam pembuatan jus jambu biji (Tabel 2) dan jus alpukat (Tabel 3) yang 

berbeda-beda.  
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Berdasarkan Tabel 6., diketahui bahwa kandungan gula pereduksi dalam jus jambu biji 

pada penjual jus buah 5 mempunyai nilai tertinggi dalam 1 gelas jus dengan 

menggunakan gula dan susu kental manis yaitu sebesar 71,2 gram. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan responden terhadap 

anjuran asupan gula per hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perilaku atau 

kebiasaan responden untuk menambahkan gula maupun susu kental manis dalam jumlah 

banyak di minuman jus buah dan tingkat pendidikan responden. Hasil dari Tabel 6., 

menunjukkan bahwa jumlah kandungan gula pereduksi jus jambu biji menggunakan 

gula dan susu kental manis pada penjual jus buah 5 melebihi batas anjuran pemerintah 

yaitu 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan (Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 30, 2013).  

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan nilai kandungan gula pereduksi 

adalah buah-buahan yang digunakan dalam pembuatan jus buah. Secara alami buah 

mengandung gula yang diperoleh melalui proses penguraian karbohidrat oleh enzim 

amilase. Hasil dari proses penguraian tersebut adalah glukosa, sukrosa dan fruktosa. 

Jenis gula tersebut yang menentukan rasa manis dari tiap jenis buah-buahan (Al-kayyis 

et al, 2016). 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. 

 

4.4. Kadar Gula  

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kadar gula pada jus jambu biji dan jus alpukat 

yang diperoleh dari 5 penjual jus buah dengan 3 jenis jus yaitu jus tanpa gula, dengan 

penambahan gula, serta dengan penambahan gula dan susu kental manis. Dalam 

pengukuran kadar gula pada jus jambu biji (Tabel 8 dan Gambar 6) menunjukkan nilai 

kadar gula jus jambu biji terendah diperoleh pada penjual jus buah 4 dengan jenis jus 

yaitu tanpa gula, dengan gula serta dengan gula dan susu secara berturut-turut sebesar 

1,49%; 5,76% dan 6,86%. Sedangkan pada pengukuran kadar gula jus alpukat (Tabel 9 

dan Gambar 7) menunjukkan bahwa nilai kadar gula jus alpukat terendah diperoleh 

pada penjual jus buah 4 dengan jenis jus yaitu tanpa gula, dengan gula serta dengan gula 
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dan susu secara berturut-turut sebesar 1,19%; 5,46% dan 6,58%. Kadar gula antar jenis 

jus berbanding lurus dengan jumlah komposisi bahan pembuatan jus jambu biji (Tabel 

2) dan jus alpukat (Tabel 3) yang ditambahkan terutama pada buah jambu biji atau 

alpukat, gula dan susu kental manis. Semakin tinggi komposisi buah jambu biji atau 

alpukat, gula dan susu kental manis yang ditambahkan maka semakin tinggi pula kadar 

gula dalam jus buah. Hal ini menunjukkan pada semua penjual jus buah bahwa jus 

jambu biji dan jus alpukat dengan penambahan gula serta gula dan susu kental manis 

mempengaruhi peningkatan kadar gula. Menurut Gaman dan Sherrington (1994), 

penambahan gula pasir atau gula kristal yang terbuat dari tebu mengandung sukrosa 

dalam jumlah yang besar sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula sukrosa pada 

jus buah. Spreer et al (1995), menambahkan susu kental manis memiliki kandungan 

gula (sukrosa) yang tinggi karena dalam pembuatannya ditambahkan gula sebanyak 45-

50%, sehingga dalam pembuatan jus buah dengan penambahan susu kental manis juga 

mempengaruhi peningkatan kadar gula. 

 

Berdasarkan Tabel 10., diketahui bahwa kadar gula dalam jus jambu biji pada penjual 

jus buah 5 mempunyai nilai tertinggi dalam 1 gelas jus dengan menggunakan gula 

maupun jus dengan gula dan susu kental manis secara berurutan sebesar 61,9 gram dan 

77,2 gram. Sedangkan, berdasarkan Tabel 11., diketahui bahwa kadar gula dalam jus 

alpukat pada penjual jus buah 2 mempunyai nilai tertinggi dalam 1 gelas jus dengan 

menggunakan gula dan susu kental manis yaitu sebesar 50,3 gram. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan responden terhadap 

anjuran asupan gula per hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perilaku atau 

kebiasaan responden untuk menambahkan gula maupun susu kental manis dalam jumlah 

banyak di minuman jus buah dan tingkat pendidikan responden. Hasil dari Tabel 10., 

dan Tabel 11., menunjukkan bahwa jumlah kadar gula dalam jus jambu biji dan jus 

alpukat dengan menggunakan gula maupun gula dan susu kental manis pada penjual jus 

buah 5 serta 2 melebihi batas anjuran pemerintah yaitu 50 gram atau setara dengan 4 

sendok makan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30, 2013). 


