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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cheesecake merupakan kue berbahan dasar cream cheese, whipped cream,  

gula, dan terkadang menggunakan sour cream. Cheesecake dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu light type cheesecake, dense type cheesecake, dan no bake cheesecake 

(USDA, 2005). Light type cheesecake merupakan cheesecake yang terbuat dari 

campuran cream cheese, pemanis, dan perasa. Biasanya terbuat dari meringue 

agar menghasilkan volume yang maksimum dan tekstur yang ringan ketika di 

panggang. Dense type cheesecake mengandung cream cheese, telur utuh, 

pemanis, perasa, dan mengandung sour cream dan biasanya dibuat tanpa 

meringue untuk menghasilkan tekstur yang lebih tebal dan padat. No bake 

cheesecake dibuat dengan cara mencampur, menuang, didinginkan, hidangkan 

dan tidak perlu di panggang, terbuat dari cream cheese, whipped cream, dan gula 

(USDA, 2005).  

Kepopuleran cheesecake di Indonesia saat ini sedang meningkat karena 

adanya beberapa merek cheesecake dari luar negeri yang membuka gerainya di 

Indonesia seperti Uncle Tetsu, Bake Cheese Tart, Pablo, dan The Cheesecake 

Factory. Kepopuleran ini juga dapat dilihat dari kenaikan grafik pencarian 

cheesecake di tahun 2016 hingga tahun 2017 pada Google Trends (2017). 
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Gambar 1.1  Pencarian Keyword Cheesecake Pada Google Trends Dalam Satu  
                     Tahun Terakhir. 
Sumber:       Google Trends (2017) 

Dilihat dari gambar pencarian keyword cheesecake di Google meningkat dari 49 

di Oktober 2016 menjadi 100 di Oktober 2017.  

 Cheesecake memiliki bahan dasar utama yaitu cream cheese yang 

membuat daya tahan cheesecake yang dapat dibilang cukup rendah yaitu lima 

hingga enam hari di dalam kulkas (Eatbydate, 2012), oleh karena itu 

dibutuhkannya bahan pengawet untuk memperpanjang daya tahan dari 

cheesecake. Bahan pengawet adalah sebuah bahan tambah pangan yang 

ditambahkan pada makanan untuk memperpanjang umur simpan, dan menjaga 

produk agar tidak rusak oleh mikroorganisme. Pengawet biasanya digunakan pada 

makanan seperti low fat spreads, keju, margarin, mayonnaise, dressings, produk 

roti, dan buah kering (Pal dan Shibiru, 2015:28).  

Pengetahuan masyarakat yang kurang tentang bahan pengawet alami 

membuat masyarakat lebih memilih menggunakan pengawet kimia yang tidak 

baik untuk kesehatan, padahal ada beberapa buah maupun sayuran yang dapat 

dijadikan sebagai pengawet alami, salah satunya yaitu belimbing wuluh. Di dalam 

sari buah belimbing wuluh terkandung tanin, saponin, dan flavonoid. Flavonoid 
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berfungsi sebagai senyawa aktif anti radang, anti oksidan, dan anti jamur. Buah 

belimbing wuluh mengandung senyawa flavonoid dan terpenoid yang bersifat 

aktif sebagai antimikroba. Sari buah belimbing wuluh bersifat efektif sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Eschericia coli, Salmonella sp dan Staphylococcus 

aureus (Oktavianes dkk, 2013:2).  

Belimbing wuluh sendiri sangat mudah didapatkan karena bukan buah 

musiman. Penggunaan belimbing wuluh di Indonesia sendiri masih sangat 

kurang. Biasanya belimbing wuluh hanya digunakan sebagai sayur saja. Padahal 

belimbing wuluh memiliki banyak kandungan yang baik untuk kesehatan. Salah 

satunya yaitu senyawa pektin (Oktavianes dkk, 2013:2) Senyawa pektin mampu 

menjerat kolesterol, mencegah hepatitis atau penyakit pengerasan hati dan asam 

empedu yang terdapat dalam usus dan memperlancar proses pencernaan. Menurut 

Jawettz dkk dalam Oktavianes dkk (2013:2) sari buah belimbing wuluh diduga 

dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Di antara 

bakteri yang dapat menyebabkan infeksi tersebut adalah Eschericia coli dan 

Salmonella sp. Belimbing wuluh dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Eschericia coli pada konsentrasi 10% (Oktavianes dkk, 2013:4). 

 Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai fungsi sari buah belimbing wuluh yang memiliki sifat antibakteri 

sebagai bahan pengawet makanan alami yang akan digunakan pada produk 

cheseecake. Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat 

beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Aziz (2016) tentang tinjauan sifat 

antimikroba dari tiga buah yang jarang dimanfaatkan di Malaysia, 

disimpulkan bahwa ketiga buah tersebut yaitu Phyllanthus acidus (buah 

cermai), Averrhoa bilimbi (Belimbing wuluh), dan Passiflora edulis 

(markisa) memiliki aktivitas antimikroba terhadap berbagai macam 

mikroba gram positif dan gram negatif. Ketiga tanaman ini juga dapat 

digunakan sebagai antibiotik alami dan pengawet alami. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Oktavianes dkk (2013) tentang daya 

hambat sari buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap 

pertumbuhan bakteri Eschericia coli, disimpulkan bahwa hasil penelitian 

dengan menggunakan sari buah belimbing wuluh pada konsentrasi 

aquades 10% dan 30% mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Eschericia coli. Hal ini dapat dilihat dari tiap perlakuan sari buah 

belimbing wuluh terbentuk zona bening yang mengindikasikan sari buah 

belimbing wuluh dapat menghambat pertumbuhan bakteri Eschericia coli. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nakyinsige dkk (2016) tentang efek dari  

ekstrak jus belimbing wuluh terhadap stabilitas oksidasi dan kualitas 

mikrobiologis daging ayam, disimpulkan bahwa ekstrak jus belimbing 

wuluh memiliki aktivitas antibakterial tetapi lebih baik jika dipadukan 

dengan penyimpanan di kulkas. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan buah belimbing wuluh terhadap 

umur simpan cheesecake? 

2. Bagaimana kandungan protein dan bakteri dari cheesecake sebelum 

dan sesudah penambahan belimbing wuluh? 

3. Bagaimana penerimaan konsumen terhadap rasa, aroma, warna dan 

tekstur cheesecake belimbing wuluh? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mempelajari pengaruh penambahan buah belimbing wuluh 

terhadap umur simpan cheesecake. 

2. Untuk mengetahui kandungan protein dan bakteri yang terkandung 

dalam cheesecake sebelum dan sesudah penambahan belimbing wuluh. 

3. Untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap rasa, aroma, warna, 

dan tekstur cheesecake belimbing wuluh. 
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1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Penulis berharap dengan adanya penambahan ekstrak belimbing wuluh 

umur cheesecake yang tadinya bertahan lima hingga enam hari dapat 

bertahan di dalam kulkas selama lebih dari satu bulan. 

2.  Penulis berharap dengan menggunakan ekstrak belimbing wuluh akan 

memberikan rasa yang serupa pada cheesecake yang diberikan perasan 

lemon. Sehingga dapat menggantikan penggunaan lemon pada cheesecake. 

3. Penulis berharap rasa, aroma, warna dan tekstur dari cheesecake belimbing 

wuluh dapat diterima oleh pasar. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Pemanfaatan belimbing wuluh dalam masyarakat masih sangat minim. 

Biasanya belimbing wuluh hanya digunakan sebagai bumbu pada sayur 

asem. Padahal belimbing wuluh memiliki banyak sekali manfaat yaitu 

sebagai bahan obat tradisional untuk gusi berdarah, sariawan, sakit gigi 

berlubang dan jerawat, panu, tekanan darah tinggi, lumpuh, memperbaiki 

fungsi pencernaan, dan radang rectum (Soedaryo dan Prahasta dalam 

Oktavianes dkk, 2013:2).  Selain itu di dalam sari buah belimbing wuluh 

terkandung tanin, saponin, dan flavonoid. Flavonoid berfungsi sebagai 

senyawa aktif anti radang, anti oksidan dan anti jamur. 

2. Sebagian besar bahan cheesecake terbuat dari produk olahan susu, oleh 

karena itu dibutuhkannya pengawet untuk memperpanjang umur simpan 
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dari cheesecake. Dengan penambahan belimbing wuluh diharapkan dapat 

memperpanjang umur simpan cheesecake. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

  Dalam penelitian ini, produk Cheesecake belimbing wuluh dikembangkan 

dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

1. Cheesecake memiliki umur simpan yang dapat dibilang rendah yaitu lima 

hingga enam hari saja di dalam kulkas (Eatbydate.com, 2012). 

2. Dengan menambahkan belimbing wuluh pada cheesecake diharapkan 

dapat memperpanjang umur simpan cheesecake. Selain memperpanjang 

belimbing wuluh juga memiliki banyak kandungan dan manfaat yang baik 

bagi kesehatan. 

  Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan pengembangan  

produk cheesecake belimbing wuluh antara lain: 

1. Rasa asam yang kuat dari belimbing wuluh akan membatasi minat panelis 

dan konsumen dalam menikmati produk cheesecake belimbing wuluh.  

2. Penelitian ini hanya sampai dengan uji laboratorium untuk mengukur 

tingkat bakteri (ALT) dan kandungan protein cheesecake belimbing 

luwuh. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Cheesecake menurut Nessrien dan Shalaby (2012:62) adalah sebuah 

makanan penutup yang terdiri dari topping yang terbuat dari bahan lembut, 
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keju segar, biasanya alasnya terbuat dari crust atau biskuit, pastry, maupun 

sponge cake. Bisa di bake dan unbaked. Cheesecake biasanya dipermanis 

dengan gula atau diberi perasa atau diberi topping buah, kacang-kacangan, 

saus buah atau cokelat. Tekstur dari cheesecake bisa sangan ringan dan 

berangin hingga padat dan kaya hingga halus dan lembut. 

2. Pengawet adalah sebuah bahan tambah pangan yang ditambahkan pada 

makanan untuk memperpanjang umur simpan, dan menjaga produk agar 

tidak rusak oleh mikroorganisme (Pal dan Shibbiru, 2015:28). 

3. Belimbing wuluh atau Avherrhoa bilimbi menurut Mokhtar dan Aziz 

(2016:1279) merupakan buah dari keluarga Oxalidaceae yang dapat 

dimakan dan merupakan buah yang kurang dimanfaatkan, berasal dari 

Asia Tenggara dan dibudidayakan di beberapa bagian India. 

4. Antibakteri adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau 

mematikan bakteri (Oktavianes dkk, 2013:2). 

5. Whipped cream adalah emulsi udara yang terbentuk melalui pengocokan 

krim susu, emulsi minyak dalam air dengan kadar lemak paling sedikit 

35% (Dewettinck dkk dalam Nguyen dkk, 2015:32). 

6. Menurut Guinee dkk dalam Sandhya dan Lakshmy (2017:3710) cream 

cheese adalah keju yang lembut, ringan, dan kaya, dan belum dimasak 

yang berwarna putih, sedikit asam dengan rasa diacetyl (rasa creamy dan 

gurih). 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dimana terdapat dua 

bagian. Bagian pertama akan memuat kajian analitis dan bagian kedua akan 

memuat produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan. Disini penulis 

mengangkat tema mengenai penggunaan belimbing wuluh sebagai pengawet 

alami pada cheesecake. Bab pertama akan memaparkan tentang latar belakang 

beserta permasalahannya, rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian, 

manfaat dari penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi keterbatasan pengembangan, definisi istilah serta 

sistematika penulisan. 

Bab dua akan memaparkan tentang teori yang didapat oleh penulis, prinsip 

dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah dalam 

mengembangkan produk yang diharapkan seperti tinjauan, manfaat, dan 

kandungan gizi yang akan penulis pakai. Bab tiga akan memaparkan tentang 

model pengembangan yang menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti 

untuk menghasilkan produk. Kemudian prosedur pengembangan yang akan 

memperlihatkan bagian-bagian dalam mengembangkan produk dan juga akan 

memaparkan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam uji coba produk serta 

uji laboratorium yang akan penulis lakukan serta statistik deskriptif. 

Bab empat akan memaparkan hasil uji organoleptik berupa aroma, rasa, 

warna, dan tekstur. Serta memaparkan hasil analisis biaya yang telah penulis 

lakukan beserta kemasan yang akan digunakan oleh penulis serta penerimaan 

pasar terhadap hasil pengembangan dan strategi pemasaran. Dan yang terakhir 
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adalah bab lima dimana penulis akan menuliskan kajian produk, saran, 

pemanfaatan, deseminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut.
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