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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Wine merupakan minuman beralkohol yang banyak diminati oleh orang-orang 

mancanegara (Bruwer et al., 2011). Pickering et al. (2014) menyatakan bahwa wine 

adalah minuman beralkohol yang paling banyak dikonsumsi lebih dari 20 negara 

diantaranya Perancis, Italy, Sweden, Argentina dan US. US merupakan negara yang 

paling banyak mengkonsumsi wine jika dibandingkan dengan Italia dan Perancis. 

Berdasarkan data konsumsi wine, US terus mengalami peningkatan konsumsi wine setiap 

tahun dan diketahui pada 2018 sebanyak 33% masyarakat di Amerika mengkonsumsi 

wine (International Organisation of Vine and Wine, 2019)  

 

Wine merupakan produk hasil fermentasi gula yang berasal dari sari buah anggur (must) 

(Pawignya et al., 2010) dan dalam proses pembuatannya dipengaruhi oleh keberadaan 

mikroorganisme (Samoticha et al., 2019). Proses pembuatan wine harus melalui proses 

fermentasi. Fermentasi yang terjadi pada wine merupakan proses dimana mikroorganisme 

mengubah karbohidrat dan turunannya menjadi alkohol, karbondioksida dan asam. 

Karbohidrat yang dibutuhkan dalam fermentasi wine berupa gula. Gula merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi proses fermentasi. Kebutuhan gula dalam proses 

fermentasi didapatkan dari sari buah/ must. Sari buah anggur yang digunakan dalam 

proses pembuatan wine merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas 

wine (Pawignya et al. (2010). 

 

Wine dapat dibedakan jadi natural wines dan dessert and appetizer wines.  Sweet wine 

merupakan wine yang tergolong dalam jenis dessert and appetizer wines (Swami  et al., 

2014). Menurut Jackson (2008) sweet wine memiliki rasa cenderung manis dan sedikit 

asam. Rasa merupakan unsur terpenting dari penerimaan wine (Sena-Esteves et al., 2018), 

berdasarkan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa rasa manis sweet wine merupakan 

unsur penting yang perlu diperhatikan. Rasa manis pada sweet wine dikarenakan sweet 

wine mengandung konsentrasi gula yang tinggi (Cort & Dom., 2010). Tingginya 

konsentrasi gula pada sweet wine disebabkan oleh penggunaan buah anggur  yang 
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mengandung lebih banyak gula dari buah anggur biasanya (Reboredo-Rodríguez et al., 

2015). Berdasarkan teori tersebut maka dapat diketahui bahwa buah anggur merupakan 

faktor  penting yang menentukan rasa manis sweet wine. 

 

Kandungan gula dan rasa manis buah anggur dapat dipengaruhi oleh pematangan buah, 

budidaya, dan lingkungan tempat tanaman anggur tumbuh (Jordão et al., 2015). Menurut 

Reboredo-Rodríguez et al. (2015) dan Avizcuri-Inac et al. (2018) faktor yang dapat 

meningkatkan kandungan gula dalam anggur adalah Botrytis cinerea, pemanenan yang 

terlambat, ice wine/ anggur yang dibiarkan membeku. Peningkatan kandungan gula buah 

anggur yang disebabkan Botrytis cinerea dan budidaya berpengaruh pada tingkat 

kemanisan sweet wine, hal ini dikarenakan buah anggur merupakan bahan baku 

pembuatan sweet wine. Peningkatan kandungan gula buah anggur akan mempengaruhi 

proses fermentasi dan hasil akhir dari sweet wine. Berdasarkan jurnal yang ada, sebagian 

besar hanya membahas mengenai aroma pada sweet wine dan masih sedikit yang 

membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kemanisan sweet wine. Oleh karena itu 

review ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai pengaruh Botrytis 

cinerea, dan budidaya buah anggur terhadap tingkat kemanisan sweet wine dan 

mekanisme yang terjadi.  
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1.2.Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Wine 

 

Wine termasuk dalam minuman beralkohol yang dibuat dari fermentasi sari buah anggur. 

Saat ini wine banyak dibuat menggunakan sari buah lain, akan tetapi sebutan wine hanya 

digunakan untuk minuman beralkohol dari buah anggur (Saranraj et al., 2017). Menurut 

Ozturk & Anli (2014) wine merupakan minuman yang mengandung 2 bahan utama yaitu 

80% air dan lebih dari 9% alkohol. Wine mengandung senyawa fenolik, senyawa 

aromatik, glukosa dan berbagai senyawa lain yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi senyawa yang terkandung dalam wine 

 

Komponen  Persen (%) 

Air 80-90 

Gula/ Karbohidrat 0,1-0,3 

Glukosa 0,05-0,01 

Fruktosa 0,05-0,1 

Pentosa 0,08-0,20 

Pektin 0,00-0,001 

Alkohol 8-15 

Asam organic 0,3-11 

Asetat 0,03-0,05 

Malat 0,0-0,6 

Sitrat 0,0-0,05 

Tartarat 0,1-0,6 

Komponen Mineral 0,15-0,40 

Komponen Nitrogen 0,01-0,09 

(Sumber: Ariyanto  et al., 2013) 

 

Wine dapat dibedakan berdasarkan kadar alkohol, warna dan tingkat rasa manisnya. 

Berdasarkan kadar alkohol, wine dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu natural 

wines dan dessert and appetizer wines. Natural wines mengandung 9-14% alkohol, 

sedangkan Dessert and appetizer wines mengandung 15-21% alkohol. Wine yang 

tergolong dalam jenis natural wines adalah Dry wine, Sweet Table wine, Special Wine, 

Champagne. Wine yang tergolong dessert and appetizer wines antara lain sweet wine, 

cherries, poth wines, vermouth. Berdasarkan warnanya, wine diklasifikasikan menjadi 

tiga yaitu red wine, white wine dan rose wine (Saranraj et al., 2017). Berdasarkan tingkat 
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rasa manisnya, wine dibedakan jadi dry dan sweet. Istilah dry ditujukan untuk wine yang 

memiliki 1,5 gram gula per liter wine atau 0,15% gula pereduksi (Jackson, 2008). Dessert 

wine memiliki kadar gula yang lebih tinggi jika dibandingkan table wine, hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa, komposisi gula pada 

dessert wine jauh lebih tinggi dari table wine 

 

Tabel 2. Perbandingan komposisi table wine dan dessert wine 

 

Komponen Table Wine Dessert Wine 

White (% ) Red (%) White (%) Red (%) 

Air 87 87 76 76 

Ethanol 10 10 14 14 

Volatil lain 0,04 0,04 0,05 0,05 

Ekstrak 2,6 2,7 10,1 12,2 

Gula 0,05 0,05 8 10 

Pektin 0,3 0,3 0,25 0,25 

Gliserol 1,1 1,1 0,9 0,9 

Asam 0,7 0,6 0,5 0,05 

Abu 0,2 0,2 0,2 0,2 

Fenol 0,01 0,2 0,01 0,1 

Asam amino 0,25 0,25 0,2 0,2 

Lemak, terpenoid 0,01 0,02 0,01 0,02 

Vitamin dan senyawa lain 0,01 0,01 0,01 0,01 

(Sumber : Soleas et al., 1997) 

 

Fermentasi merupakan proses yang menggunakan bantuan yeast, selama fermentasi yeast 

akan berinteraksi dengan gula dan menghasilkan etanol (ethyl alkohol), serta 

karbondioksida sebagai produk sampingan (Saranraj et al.,2017). Menurut  Pawignya et 

al. (2010) proses fermentasi dipengaruhi oleh kadar gula, nutrient, pH, suhu, volume 

starter, kadar air dan waktu fermentasi, teori ini didukung pernyataan Saranraj et al., 

(2017), yang menyatakan bahwa gula adalah substrat utama untuk fermentasi. 

 

1.2.2. Sweet Wine 

 

Sweet wine merupakan minuman beralkohol yang dikembangkan semenjak zaman roma 

kuno tepatnya di abad pertengahan. Menurut Avizcuri-Inac et al. (2018) wine pertama 

yang diproduksi adalah sweet wine, hal ini dikarenakan kondisi iklim tempat  buah anggur 

ditanam dan juga tempat yang digunakan untuk fermentasi wine tidak mendukung untuk 
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terselesaikannya fermentasi secara sempurna. Sweet wine merupakan minuman 

beralkohol yang tergolong dalam jenis dessert and appetizer wines. Menurut Jackson 

(2008) sweet wine memiliki rasa manis dan sedikit asam.  

 

Rasa manis yang didapatkan dari sweet wine merupakan hasil dari penggunaan anggur 

yang memiliki konsentrasi gula yang tinggi (Cort & Dom., 2010). Selain karena tingginya 

konsentrasi gula pada buah anggur, rasa manis dari sweet wine juga disebabkan proses 

fermentasi yang tidak sempurna (incomplete fermentation). Fermentasi tidak sempurna 

menyebabkan masih banyaknya residual gula, sehingga menimbulkan rasa manis yang 

lebih tinggi dibandingkan wine biasa (Ribéreau-Gayon et al., 2006). Menurut Cort & 

Dom (2010) tingginya konsentrasi gula pada sweet wine juga dapat disebabkan oleh 

penambahan gula selama fermentasi atau saat akhir fermentasi. 

 

1.2.3. Buah Anggur (Vitis vinifera L) 

 

Anggur merupakan buah non klimaterik yang biasanya banyak digunakan untuk 

konsumsi, pembuatan kismis, wine dan liquor (Kuhn et al., 2014). Buah Anggur 

merupakan salah satu buah dengan jumlah produksi terbanyak di dunia (Di Lorenzo et 

al., 2019) dengan jumlah produksi saat tahun 2018 adalah 75 juta ton  (International 

Organisation of Vine and Wine, 2019). Menurut data yang dikeluarkan oleh International 

Organitation of Vine and Wine Intergovermental Organisation (OIV), pada tahun 2018 

terdapat sekitar 7,4 juta hektar tanah di dunia ditanami anggur dan ada 5 negara yang 

mewakili 50% dari kebun anggur di dunia yaitu Spanyol 13%, China 12%, Perancis 11%, 

Italia 9%, Turki 6% dan 49% dari berbagai negara. Buah anggur yang diproduksi tersebut 

digunakan sebanyak 36% untuk table grape (anggur konsumsi), 7% untuk dried grape 

(raisin) dan 57% untuk produksi wine (International Organisation of Vine and Wine, 

2019). 

 

Table grape merupakan anggur yang langsung dikonsumsi dan memiliki ukuran yang 

lebih besar dibandingkan anggur untuk wine serta memiliki daging buah yang lebih padat 

(Di Lorenzo et al., 2019). Jenis anggur yang sering digunakan dalam pembuatan wine 

diantaranya Cabernet Sauvignon, Shiraz (Antalick et al., 2015), Cabernet Suntory, 
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Chardonnay, Mulent black, Merlot, Carignan, Blue French (Liu et al., 2006). Menurut 

Pavlqušek & Kumšta (2011), kualitas buah anggur ditentukan oleh hasil utama 

metabolisme seperti kandungan gula, asam organik dan hasil kedua metabolisme seperti 

senyawa fenolik dan aromatik, oleh karena itu anggur merupakan salah satu penentu dari 

kualitas wine. 

 

1.2.4. Pematangan Buah Anggur 

 

Fotosintesis merupakan proses yang menjadi penentu kandungan gula di dalam anggur 

(Pavlqušek & Kumšta, 2011). Selama pematangan buah anggur, sukrosa diproduksi di 

daun selama fotosintesis dan dibawa ke dalam buah anggur oleh floem (Pavlqušek & 

Kumšta, 2011). Sukrosa akan ditampung di dalam floem dengan mekanisme simplastik 

atau dengan mekanisme apoplas. Mekanisme apoplas memerlukan keterlibatan dari 

protein transporter gula yang berada di membran untuk membantu pengeluaran sukrosa 

dari floem. 

 

Menurut Koufos et al. (2014) tanaman anggur memiliki 4 tahap pertumbuhan yaitu (1) 

bud break, (2) berbunga, (3) veraison/ tahap awal pematangan buah anggur, (4) 

pemanenan. Pada fase pertama pertumbuhan anggur, sebagian besar gula yang dibawa ke 

buah dimetabolisme sehingga anggur hanya mengandung sedikit gula. Pada saat proses 

pematangan awal, akumulasi gula akan dimulai dan enzim invertase akan mengalami 

peningkatan. Enzim invertase merupakan enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis 

sukrosa yang tersedia di floem menjadi glukosa dan fruktosa (Jordão et al., 2015) sukrosa 

yang diubah menjadi hexose (glukosa dan fruktosa), kemudian disimpan di dalam 

vakuola. Akumulasi glukosa dan fruktosa terjadi dengan kecepatan yang sama dan 

konstan selama masa pematangan, 20 hari setelah masa awal pematangan kandungan 

heksosa di dalam anggur akan mencapai 1 M dengan rasio glukosa/fruktosa adalah 1.  
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1.2.5. Kandungan Gula Buah Anggur 

 

Kandungan gula pada anggur merupakan kunci dari kualitas wine. Keberadaan gula 

dalam wine dapat mempengaruhi kandungan alkohol dan cita rasa wine. Konsentrasi gula 

pada anggur akan berubah seiring dengan jalannya proses pematangan anggur dan 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budidaya (Jordão et al., 2015). Gula yang 

terkandung di dalam buah anggur adalah glukosa dan fruktosa. Menurut Soleas et al. 

(1997) buah anggur yang telah matang sempurna akan memiliki kandungan fruktosa yang 

lebih tinggi. Liu et al. (2006) menyatakan bahwa dalam buah anggur (Vitis vinifera) gula 

ditemukan paling banyak dalam bentuk glukosa yaitu sebanyak 45,86 -122,89 mg/ml dan 

fruktosa sebanyak 47,64-131,03 mg/ml. Kadar gula yang dimiliki oleh buah anggur 

biasanya diukur sebagai Total Soluble Solids (TSS), kadar gula buah anggur biasanya 

berkisar antara 18,7-270 Brix (Dai et al., 2011). Kandungan glukosa dan fruktosa pada 

buah anggur dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.Kandungan Gula pada Berbagai Jenis Anggur 

 

Nama Anggur   Kandungan 

gula  

 Tempat dan 

sumber 

Glukosa Fruktosa Sukrosa 

Merlot  

 

10,86 % 

(g/100 ml) 

10,42% 

(g/100 ml)  

- Tumbuh di 

Turki 

(Orak, 2009) 

 

Cabernet 

Sauvignon  

 

10,73% 

(g/100 ml)  

10,72% 

(g/100 ml)   

- 

Carignan  

 

9,10 % 

(g/100 ml)  

8,99% (g/100 

ml)   

- 

Gabarnet 

Franch  

 

9,86% 

(g/100 ml)  

10,46% 

(g/100 ml) 

- 

Syrah  

 

7,58% 

(g/100 ml)  

7,27% (g/100 

ml)   

- 

Cinsault 

 

9,47% 

(g/100 ml) 

8,99% (g/100 

ml) 

0,23 % 

 (g/100 ml) 
Rafraf 

 

8,77 g/100g 

anggur  

9,17 g/100 g 

anggur  

<0,1 g/100g 

anggur 

Tumbuh di 

Mediterania 

(Trad et al. 2017) Nefza 

 

7,52 g/100g 

anggur  

6,01 g/100g 

anggur  

<0,1 g/100g 

anggur 
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Berdasarkan data pada Tabel 3. dapat dilihat bahwa buah anggur dengan varietas 

Cinsault, Rafraf dan Nefza mengandung sedikit sukrosa sedangkan varietas lain tidak 

mengandung sukrosa, hal ini sesuai dengan  pendapat dari Liu et al. (2006) yang 

menyatakan bahwa dalam anggur hanya ditemukan sedikit sukrosa. Perbedaan kadar 

glukosa, fruktosa dan sukrosa dalam buah anggur juga membuktikan bahwa varietas, dan 

daerah tumbuh  buah anggur mempengaruhi  konsentrasi gula (Gnilomedova et al., 2018).  

 

1.2.6. Botrytis cinerea 

 

Botrytis cinerea termasuk dalam golongan fungi (jamur) yang berserabut,  nekrotrofik 

dan menyerang lebih dari 200 spesies tumbuhan (Ky et al., 2012). Botrytis cinerea dapat 

menyebabkan penyakit pada tanaman anggur (Vitis vinerea L), penyakit yang disebabkan 

oleh Botrytis cinerea antara lain bunch rot/ gray mould dan noble rot. Noble rot 

merupakan penyakit yang muncul pada anggur yang terlalu matang ( Maygar & Soos, 

2016). Menurut Maygar & Soos (2016) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keberadaan Botrytis cinerea pada buah anggur adalah kondisi iklim, jenis buah anggur, 

dan waktu saat anggur mengalami terpapar Botrytis cinerea (saat dalam keadaan matang 

atau terlalu matang). Noble rot grape merupakan anggur yang digunakan dalam 

pembuatan sweet wine diantaranya adalah wine Sauternes dan Tokaji (Fournier et 

al.,2013). Anggur yang mengalami penyakit gray mold akan mengalami penurunan 

kualitas dan kuantitas sehingga tidak dapat digunakan untuk pembuatan wine. Gray mold 

grape  akan menghasilkan wine dengan rasa yang tidak diinginkan, dan akan menghambat 

proses fermentasi akibat dari racun yang dikeluarkan patogen (Negri et al., 2017) 

 

Botrytis wine termasuk dalam kategori natural sweet wines. Botrytis wine dibuat dengan 

menggunakan anggur yang terinfeksi penyakit noble rot. Proses pembusukan anggur 

yang terkena penyakit noble rot merupakan proses yang diinginkan dan bertujuan untuk 

meningkatkan mutu anggur. Selama proses pembusukan akan terjadi penguraian 

beberapa senyawa pada anggur dan akan ada produksi senyawa baru, serta akan terjadi 

proses dehidrasi sehingga akan menghasilkan anggur yang memiliki kandungan gula 

yang lebih tinggi dan memiliki aroma yang unik ( Maygar & Soos, 2016). 
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1.2.7. Budidaya  

 

Budidaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kandungan gula pada buah 

anggur, terutama saat pertumbuhan tanaman buah anggur. Terganggunya pertumbuhan 

buah anggur dapat berpengaruh pada kualitas buah anggur yang dihasilkan. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas buah anggur saat budidaya diantaranya:  

a. Iklim, Temperatur, Air, Angin, dan Cahaya 

Iklim merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh pada pertumbuhan dan 

kualitas dari buah anggur (Bock et al., 2013). Bock et al. (2013) menyatakan bahwa 

iklim dan cuaca merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

pematangan buah anggur. Terpengaruhnya proses pematangan dan pertumbuhan buah 

anggur akan mempengaruhi komponen yang terkandung dalam buah anggur. 

Perubahan iklim juga akan mempengaruhi temperatur, dimana temperatur akan 

mempengaruhi hasil akhir buah anggur. Menurut Rienth et al. (2016) temperatur yang 

tinggi akan memberikan efek secara langsung dan tidak langsung pada fisiologi buah 

anggur. Rienth et al. (2016) juga menyatakan bahwa temperatur dapat mempengaruhi 

akumulasi gula pada buah anggur. Peningkatan temperatur tentu tidak bisa lepas dari 

peningkatan intensitas cahaya. Menurut S. K. Abeysinghe (2019) temperatur yang 

tinggi akan diikuti intensitas cahaya matahari yang tinggi . Temperatur dan intensitas 

cahaya yang tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan dari buah anggur, akumulasi 

gula dan kualitas buah anggur. 

 

Air merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari buah anggur. Menurut 

Jara et al. (2017) penerapan volume air  yang tepat untuk tanaman anggur sangat 

penting, hal ini dikarenakan penggunaan volume air yang berbeda akan menghasilkan 

buah anggur dengan  kualitas yang berbeda. Penerapan volume air ini dapat 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat buah anggur itu tumbuh. Angin juga 

termasuk dalam salah satu faktor yang berhubungan dengan kualitas buah anggur. 

Angin akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman anggur dan  berpengaruh 

pada hasil akhir buah anggur (Jackson, 2008). Keberadaan angin juga dapat 

mempengaruhi laju transpirasi yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan buah 

anggur (Gokbayrak et al., 2008) 
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b. Tanah 

Tanah merupakan fondasi bagi pertumbuhan buah anggur, karena tanah mengandung 

nutrisi dan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan buah anggur (Jackson, 2008). 

Jenis tanah akan mempengaruhi proses pertumbuhan buah anggur, hal ini dikarenakan 

jenis tanah yang berbeda akan memiliki ketersediaan air yang berbeda. Ketersediaan 

air yang berbeda akan mempengaruhi asupan air tanaman buah anggur yang 

mempengaruhi kandungan gula buah anggur. Nutrisi yang terkandung dalam tanah 

juga membantu dalam proses fotosintesis, dimana proses fotosintesis akan 

berpengaruh pada senyawa yang terkandung dalam buah anggur, menurut Jackson 

(2008) nutrisi dapat mempengaruhi rasa buah anggur. 

 

c. Pola Tanam 

Pola tanam merupakan faktor penting dalam budidaya buah anggur, jarak antara 

tanaman buah anggur dapat mempengaruhi hasil dan kualitas dari buah anggur. Bagi 

pembudidaya menumbuhkan tanaman anggur sebanyak-banyaknya pasti menjadi 

prioritas akan tetapi jarak antara tanaman anggur merupakan faktor yang penting 

untuk menumbuhkan tanaman anggur. Menurut Archer & Strauss (1991) jarak antar 

tanaman anggur akan mempengaruhi buah anggur dan kualitas dari wine. Jarak antara 

tanaman anggur juga akan mempengaruhi pertumbuhan tunas dan berpengaruh pada 

fotosintesis. 

 

d. Pemanenan Terlambat (Late harvesting grape) 

Menurut Reboredo-Rodríguez et al. (2015) perlakuan yang diberikan pada tanaman 

anggur dapat mempengaruhi kandungan gula pada buah anggur. Waktu pemanenan 

merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, hal ini dikarenakan waktu pemanenan 

akan mempengaruhi kualitas dan komposisi wine (Ostapenko, 2016). Anggur yang 

dipanen terlambat/ melebihi waktu panen merupakan anggur yang dapat digunakan 

dalam pembuatan sweet wine. Anggur yang dipanen terlambat memiliki rasa manis 

yang lebih tinggi daripada anggur biasa. 

 

Anggur yang dipanen terlambat/ terlalu matang memiliki tekstur yang lembut yang 

disebabkan karena adanya penuaan jaringan buah, hal ini menyebabkan anggur 
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mudah diinfeksi oleh patogen. Biasanya anggur yang dipanen terlambat akan 

ditumbuhi oleh Botrytis cinerea (Genovese et al., 2007). Menurut Genovese et al, 

(2007) wine yang dibuat dari anggur yang dipanen terlambat sudah banyak dibuat di 

wilayah Eropa diantaranya Jerman, Perancis, Hungaria dan Italia. Wine yang 

dihasilkan dari anggur yang dipanen terlambat/ terlalu matang memiliki kadar alkohol 

total diatas 15% (Reboredo-Rodríguez et al., 2015). Wine yang dibuat dari anggur 

yang dipanen terlambat/ terlalu matang diantaranya Pacherenc du Vic-Bilh dan 

Jurancon dari Perancis, Picolit dari Italia, Lanzarote dari Spanyol (Reboredo-

Rodríguez et al., 2015). 

 

e. Pembekuan buah anggur (Ice wine) 

Ice wine merupakan dessert wine yang manis, aromatik dan memiliki mouthfeel yang 

unik (Nurgel & Pickering, 2006). Ice wine diproduksi di Jerman sejak pertengahan 

tahun 1700, ice wine merupakan wine yang diproduksi dari anggur yang dibekukan 

sehingga memiliki rasa yang lebih kuat (Cliff et al., 2002).   Ice wine banyak 

diproduksi di Kanada, Austria dan Jerman (Reboredo-Rodríguez et al., 2015). 

Menurut  Tian et al. (2009) anggur yang biasanya digunakan untuk produksi ice wine 

adalah anggur  jenis Vidal. Anggur yang digunakan untuk pembuatan ice wine 

merupakan anggur yang dipanen pada suhu dibawah -80C, kemudian ditekan dalam 

keadaan beku untuk mendapatkan must yang terkonsentrasi dan minimal mengandung 

35o Brix (Tian et al., 2009).   
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1.3.Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan kesenjangan yang ditemukan dari literatur yang sudah dibaca, maka dapat 

diketahui bahwa pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi kemanisan sweet 

wine masih belum banyak dibahas, sehingga dari kesenjangan tersebut terdapat beberapa 

masalah, diantaranya:  

• Apa pengaruh Botrytis cinerea dan budidaya buah anggur pada tingkat kemanisan 

sweet wine?  

• Bagaimana mekanisme peningkatan rasa manis yang disebabkan oleh Botrytis 

cinerea dan budidaya buah anggur?     

 

1.4.Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Botrytis cinerea, dan 

budidaya buah anggur terhadap tingkat kemanisan sweet wine, serta mengetahui 

mekanisme peningkatan rasa manis yang terjadi pada buah anggur akibat Botrytis cinerea 

dan budidaya. 

 


