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serta doa kepada penulis
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PEMANFAATAN BUAH BUNI MENJADI SIRUP
TAUFIK ISMAIL
161710072
XII IPA 1
ABSTRAK
Buah buni biasa dikonsumsi oleh masyarakat sebagai rujak segar. Hal tersebut
dikarenakaan buah buni mampu memperlancar saluran pencernaan dalam tubuh. Selain
dikonsumsi dengan cara dirujak, buah buni juga dapat dijadikann produk makanan dan
minuman yang enak dan baik untuk kesehatan. Betdasarkan uraian tersebut, maka
diperlukan penelitian tentang pemanfaatan buah buni sebagai bahan dasar pembuatan
sirup sebagai salah satu produk minuman yang memiliki kadar kandungan gula yang
rendah dan dapat diminum oleh berbagai kalangan usia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan bahwa buah buni dapat
digunakan dalam pembuatan sirup. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalam
buah buni dan hasilnya berupa sirup yang diuji organoleptic terhadap 10 orang. Uji
organoleptik meliputi rasa, warna, aroma.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden 90%
sangat menyukai rasa sirup, 10% menyukai rasa sirup. Artinya sebagian besar responden
sangat menyukai rasa dari sirup buni, 0% kurang menyukai rasa sirup, 0% tidak menyukai
rasa sirup. 100% sangat menyukai warna sirup, 0% menyukai warna sirup, 0% kurang
menyukai warna sirup, 0% tidak menyukai warna sirup. Artinya seluruh responden sangat
menyukai warna dari sirup buni. 60% sangat menyukai aroma sirup. 40% menyukai aroma
sirup, 0% kurang menyukai aroma sirup, 0% tidak menyukai aroma sirup. Artinya sebagian
besar responden sangat menyukai aroma sirup.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sirup buni layak dikonsumsi. Karena lebih
dari 50% responden sangat menyukai rasa, warna, aroma dari sirup buni.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Buni (Antidesma bunius L. Spreng) merupakan jenis asli yang tumbuh
secara liar di dataran rendah Hilmalaya, Srilanka dan Asia Tenggara hingga
Utara Australia. Jenis tanaman dari famili Euphorbiaceae ini termasuk jenis
potensial baik dari segi ekonomis maupun ekologis. Mulai dari buah, daun,
kulit kayu dan kayunya. Di Indonesia, buahnya dijadikan pelengkap
masakan, sirup maupun jeli. Di Indonesia dan Filipina, daun mudanya dapat
dimakan dengan nasi, baik mentah atau dimasak. Kulit kayu memiliki serat
yang kuat untuk tali temali. Kayunya berwarna kemerah-merahan dan
keras, dan telah diuji menjadi bubur kertas untuk membuat kardus/kertas
karton.Pohon Buni mempunyai daya serap karbondioksida (CO2) tertinggi
yakni 31,31 ton per tahun dibandingkan dengan pohon angsana, bungur,
beringin, daun kupu, kembang merak, krepayung, flamboyan, lobi-lobi,
jambu bol, mahoni, pulai, tanjung, kecapi, binuang dan Dimocarpus
confinis. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa penanaman hutan
kota dengan menggunakan Buni memerlukan luasan hutan kota lebih kecil
jika dibandingkan dengan hutan kota yang ditanam dengan 15 jenis
tanaman yang lainnya. Dengan demikian penanaman Buni mampu
mengefisiensikan penggunaan lahan yang pada umumnya di gunakan
untuk pembangunan kota.
Buni merupakan pohon yang dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 1530 m, memiliki garis tengah batang 20-25 cm. Batang utama bercabang
banyak sehingga membentuk tajuk yang rindang. Daun merupakan daun
tunggal, berwarna hijau gelap, duduk berselang-seling, panjang 10-22,5
cm, lebar 5-7,5 cm. Bunga berukuran kecil, tersusun dalam tandan, berbau
menyengat, berwarna mula-mula hijau terang dan menjadi kemerahmerahan pada saat mekar, bunga jantan dan bunga betina terletak pada
pohon yang berlainan (berumah dua). Bunga betina berukuran lebih besar
daripada ukuran bunga jantan, panjang 7,5-20 cm. Buah tersusun dalam
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tandan, berbentuk bulat atau bulat telur, bergaris tengah sekitar 3 cm,
berwarna hijau pada saat masih muda dan menjadi merah tua sampai
kekuningan pada saat masak, berasa sangat masam ketika muda, tetapi
menjadi

manis

ketika

sudah

masak.

Buah buni digunakan untuk rujak, atau campuran minuman buahbuahan. Alkaloid yang dihasilkan digunakan untuk campuran obat. Daun
muda dikonsumsi untuk lalapan. Buah Buni memang terlihat kecil, namun
siapa sangka dibalik ukurannya yang kecil tersimpan khasiat atau manfaat
yang besar dari buah tersebut. Seperti yang diketahui dan berdasarkan
penelitian, Buah buni mengandung banyak sekali nutrisi yang baik bagi
tubuh manusia diantaranya vitamin C, provitamin A (karotenoid), vitamin
B1, vitmain B2, vitamin E, mineral besi, fosfor dan kandungan zat lainnya.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah buah buni bisa dijadikan bahan dasar pembuatan sirup ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin di capai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui proses pembuatan buah buni untuk dijadikan
alternatif bahan dasar pembuatan sirup.
2. Untuk memberikan informasi bahwa buah buni bias dijadikan
alternative bahan dasar pembuatan sirup.
3. Untuk mengetahui kandungan dari buah buni.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan buah buni sebagai
bahan dasar pembuatan sirup.
2. Untuk meningkatkan daya guna buah buni.

BAB II
KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
A. Kajian Teori
1. Buni (Antidesma bunius (L.) Spreng.)
a) Pengertian
Buni

(Antidesma

bunius

(L.)

Spreng.)

adalah pohon penghasil buah yang dapat dimakan. Buah buni kecilkecil berwarna merah, dan tersusun dalam satu tangkai panjang,
menyerupai rantai (ranti), buni termasuk tumbuhan yang sudah
jarang dijumpai di pekarangan,Buahnya dapat dimakan sebagai
buah meja, dibuat selai, atau difermentasi menjadi minuman
alkohol di Filipina dan Jawa. Buah buni adalah tanaman asli
indonesia,dan bisa di jumpai di negara asia. Buah buni saat ini agak
sulit di jumpai oleh masyarakat, walaupun tanaman buni ini banyak
sekali manfaatnya terutama untuk kesehatan.
Buah buni biasanya tumbuh di pekarangan rumah, buahnya
cukup menarik dan rasanya asam manis.Di Indonesia banyak di
jadikan rujak, buah buni sudah matang warnanya biru kehitaman
dan biasa digunakan sebagai pewarna biru alam.
b) Klasifikasi Ilmiah
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Euphorbiales

Kelas

: Dycotiledoneae

Ordo

: Malpighiales

Family

: Euphorbeaceae

Bangsa

: Antidesmeae

Subbangsa : Antidesmenae
Genus

: Antidesma
4
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Spesies

: A. bunius

c) Manfaat Buah Buni
1) Daya Tahan Tubuh
Vitamin C dosis tinggi pada buah Buni dapat meningkatkan
daya tahan tubuh. Buah ini juga kaya serat yang dapat
menjaga kesehatan saluran pencernaan serta menjegah
terjadinya kanker usus (colon). Buah bisa dimakan langsung
atau dimasukkan dalam olahan makanan.
2) Memperlancar Saluran pencernaan
Buah Buni kaya akan serat. Konsumsi buah Buni
secara teratur akan mengisi kekurangan serat di dalam
tubuh. Sangat cocok dikonsumsi bagi Anda yang mengalami
masalah pencernaan. Buah Buni mampu untuk melancarkan
saluran pencernaan dan mencegah konstipasi.
3) Bahan Olahan
Buah Buni banyak dipakai sebagai bahan olahan yang
dibuat seperti selai, sirup, manisan, campuran rujak, salad,
lalapan, atau jamu.
2. Sirup
a) Pengertian
Sirup adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti
gula tanpa bahan penambahan, bahan pewangi, dan zat obat.
b) Jenis – Jenis Sirup
Ada 3 macam sirup, yaitu :
1) Sirup simpleks
Mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25% b/v.
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2) Sirup obat
Mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau
tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan.
3) Sirup pewangi
Tidak mengandung obat tetapi mengandung zat
pewangi atau penyedap lain. Tujuan pengembangan sirup ini
adalah untuk menutupi rasa tidak enak dan bau obat yang
tidak enak.
c) Komponen Sirup
Sebagian

besar

sirup-sirup

mengandung

komponen-

komponen. Berikut di samping air murni dan semua zat zat obat yang
ada :
1) Gula
Biasanya sukrosa atau pengganti gula igunakan untuk
memberi rasa manis dan kental.
2) Pembau
3) Pewarna
Untuk

menambah

daya

tarik

sirup,

umumnya

digunakan zat pewarna yang berhubungan dengan pemberi
rasa yang digunakan ( misalnya hijau untuk rasa permen,
coklat untuk rasa coklat dan sebaginya). Pewarna yang
digunakan umum larut dalam air, tidak bereaksi dengan
komponen lain dari sirup, dan warna stabil pada kisaran pH
dan dibawah cahaya yang intensif sirup tersebut mungkin
menjadi enounter selama masa penyimpanan.
4) Perasa
Hampir semua sirup disedapkan dengan pemberi rasa
buatan atau bahan-bahan yang berasal dari alam seperti
minyak-minyak menguap (contoh : minyak jeruk), vanili dan
lain-lainnya.
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3. Gula Pasir
Gula pasir merupakan bahan baku masakan yang terbuat dari
sari tebu dan dikristalkan membentuk serbuk-serbuk seperti pasir.
Berbeda dengan gula halus, gula pasir mempunyai butiran-butiran
yang lebih kasar. Gula pasir memiliki rasa yang manis dan mudah larut
dalam air terutama air panas. Gula pasir umumnya berwarna putih
kekuningan atau sedikit coklat. Gula pasir didapatkan dari ekstraksi
sari tebu yang dikristalkan. Gula pasir tidak mempunyai aroma tetapi
berbau harum ketika diolah menjad karamel. Gula pasir banyak
ditemui di manapun dalam bentuk kemasan. Gula pasir menjadi salah
satu dari sembilan bahan pokok yang tidak bisa terpisahkan dari
kehidupan masyarakat Indonesia. Gula pasir termasuk rentan
terhadap kelembaban karena bisa mengubah tekstur dari gula
tersebut.
B. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian teori diatas maka dapat di duga bahwa buah
buni (Antidesma bunius) dapat dijadikan alternative bahan dasar
pembuatan sirup.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah melalui
metode

eksperimental

deskriptif,

untuk

mengetahui

dan

membuktikan bahwa buah buni dapat digunakan dalam pembuatan
sirup.
B. Definisi Operasional
1. Variabel Bebas : buah buni
2. Variabel terikat : hasil uji organoleptik sirup
C. Populasi dan Sampel
Populasi : buah buni yang tumbuh di kabupaten Bekasi
Sampel

: buah buni di desa Burangkeng, kecamatan setu
kabupaten Bekasi

D. Instrumen dan Bahan Penelitian
1. Alat :
a. Blender
b. Spatula
c. Saringan
d. Baskom kecil
e. Panci

2. Bahan :
a. ¼ kg Buah buni

8

9

b. ¼ kg Gula pasir
c. 500 ml Air putih
E. Cara Penelitian
1. Pembuatan Sirup
a. Buah buni sebanyak ¼ kg di blender dengan air sebanyak 240 ml
selama 5 – 7 menit.
b. Kemudian buah buni di saring untuk mengambil sarinya saja.
c. Masukan sari buah buni ke dalam panci dan rebus dengan air
sebanyak 500 ml dan ¼ kg gula pasir.
d. Sirup buni yang sudah matang didinginkan sebentar lalu disaring
ke tempat yang sudah disterilkan.
e. Untuk penyajian, sirup buni dimasukan ke gelas dan dicampur
dengan air dan es.
f. Sirup buni siap dinikmati.

2. Uji Organoleptik
a. Sirup buni yang sudah dimasak, diuji organoleptik kepada 10
orang tester.
b. Masing-masing tester diminta untuk mencicipi rasa sirup yang
telah dibuat.
c. Masing-masing tester memberikan keterangan tentang rasa sirup
dengan kategori :
1. Tidak suka 2. Kurang suka 3. Suka 4. Sangat suka
d. Hasil uji dimasukan ke dalam tabel untuk dianalisis.

F. Tempat dan Waktu penelitian
Tempat : Kp Burangkeng, Jalan Mt Haryono Rt/Rw 02/06
Waktu : 14 – 15 Juli 2018
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G. Analisis Hasil
Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara menghitung ratarata hasil uji organoleptik terhadap 10 orang tester. Jika hasil uji
organoleptik diperoleh lebih dari 50% tester menyatakan enak, maka
dikatakan bahwa sirup buah buni yang dibuat adalah enak dan layak
dikonsumsi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian uji organoleptik terhadap sirup yang dibuat
dengan memanfaatkan buah buni sebagai bahan dasar pembuatan
sirup, maka diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil uji organoleptik 1 sirup buah buni
Sampel

Rasa

Warna

Aroma

Responden 1

3

3

3

Responden 2

4

4

3

Responden 3

3

3

3

Responden 4

4

4

3

Responden 5

3

4

4

Responden 6

4

4

4

Responden 7

4

4

4

Responden 8

4

3

4

Responden 9

4

3

4

Responden 10

4

4

4

70%

60%

60%

30%

40%

40%

0%

0%

0%

Presentasi
responden

yang

sangat suka
Presentasi
responden

yang

suka
Presentasi
responden

yang

kurang suka
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Presentasi
responden

0%

0%

0%

yang

tidak suka

(1) tidak suka, (2) kurang suka, (3) suka, (4) sangat suka

Tabel 4.2 hasil uji organoleptik 2 sirup buah buni
Sampel

Rasa

Warna

Aroma

Responden 1

4

4

4

Responden 2

4

4

4

Responden 3

4

4

3

Responden 4

4

4

3

Responden 5

3

4

3

Responden 6

4

4

3

Responden 7

4

4

3

Responden 8

4

4

4

Responden 9

4

4

3

Responden 10

4

4

4

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

40%

90%

100%

60%

Presentasi responden yang
tidak suka
Persentasi responden yang
kurang suka
Prersentasi responden yang
suka
Persentasi responden yang
sangat suka

Keterangan : (1) tidak suka, (2) kurang suka, (3) suka, (4) sangat suka

Tabel 4.3 hasil rata – rata uji organoleptik
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Responden yang sangat suka

Hasil rata –

Kriteria

Uji Organoleptik 1

Uji Organoleptik 2

rata

Rasa

70%

90%

80%

Warna

60%

100%

80%

Aroma

60%

60%

60%

B. Pembahasan
Sirup buah buni yang dihasilkan memiliki rasa yang manis keasam
– asaman sehingga dapat diketahui bahwa dari 20 orang responden,
80% sangat menyukai rasa sirup, 20% menyukai rasa sirup. Artinya
sebagian besar responden sangat menyukai rasa dari sirup buni.
Warna yang dihasilkan sirup buni yaitu ungu kemerah – merahan,
80% sangat menyukai warna sirup 20% menyukai warna sirup.
Artinya seluruh responden sangat menyukai warna dari sirup buni.
Aroma yang dihasilkan sirup buni mempunyai aroma khas dari buah
buni tersebut. 60% sangat menyukai aroma sirup. 40% menyukai
aroma sirup. Artinya sebagian besar responden sangat menyukai
aroma sirup.
Sirup buni dapat bertahan lama lebih dari dua minggu tanpa bahan
pengawet dengan tempat penyimpanan bersuhu ruangan (10-15oC).
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sirup buni disukai oleh
sebagian responden dan layak dikonsumsi. Karena lebih dari 50%
responden menyukai rasa, warna dan aroma dari sirup buni.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dalam hasil penelitian, berdasarkan uji organoleptik 100 %
responden menyukai sirup berbahan dasar buah buni, baik dari rasa,
warna, dan aromanya dan layak untuk dikonsumsi.
Buah buni mempunyai beberapa keunggulan diantaranya vitamin
c, provitamin A (karotenoid), vitamin B1, vitmain B2, vitamin E, mineral
besi, fosfor dan kandungan zat lainnya. sehingga buah buni dapat
dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan produk minuman, salah
satunya sirup.

B. Saran
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan buah
buni dalam pembuatan produk minuman dan dibuat lebih menarik.
2. Masyarakat dapat mencoba mengembangkan fungsi buah buni
sebagai peluang usaha melalui produk minuman, makanan dan
lain nya

14

DAFTAR PUSTAKA

Kumalasari, F. Buah Buni. Diakses
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Yana, Yuli. Manfaat Buah Buni. Diakses
https://manfaat.co.id/manfaat-buah-buni
Unhalu, Pharmacy. Sediaan Sirup. Diakses
http://pharmacyhaluoleo.blogspot.com/2011/07/sediaan-sirup.html
Kusumawati, Meilisa. Gula Pasir. Diakses
www.kerjanya.net/faq/17928-gula-pasir.html

15

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alat dan bahan
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Lampiran 2. Proses pemlbenderan buah buni

Lampiran 3. Buah buni yang telah diblender, diambil airnya
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Lampiran 4. Perebusan air 150ml + gula ¼, dan air buni yang sudah
disaring

Lampiran 5. Sirup buni sudah siap dinikmati
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