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ABSTRAK 

Di Provinsi Lampung tomat merupakan komoditi yang cukup banyak dihasilkan, 

namun  pemanfaatannya  untuk  produk  makanan  yang  digemari  belum  banyak 

dilakukan, padahal  tomat memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. 

Tomat (Lycoperisicon esculentum  Mill) merupakan sayuran buah yang sangat 

potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  maka  nan  kesehatan.  Komponen  yang 

bermanfaat  bagi  kesehatan  yang  berfungsi  sebagai  antioksidan  dalam  tomat 

adalah likopen. Likopen adalah salah satu anggota karotenoid berupa pigmen 

berwarna merah. Kandungan likopen pada tomat akan meningkat bila dilakukan 

pemanasan  sedangkan bila dikombinasikan dengan vitamin C atau E, potensi 

antioksidan akan  meningkat.Salah satu pengolahan tomat  yang dapat 

dikembangkan  adalah pembuatan velva tomat (makanan berbentuk beku seperti 

ice cream) dengan kombinasi  wortel dan madu. Kegiatan program kreativitas 

mahasiswa   ini   bertujuan   untuk   meningkatkan   kreativitas,   mengembangkan 

kemandirian  dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta meningkatkan 

pemanfaatan tomat sebagai  produk makanan. Dalam pelaksanaan program ini 

permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan velva tomat adalah flavour tomat 

yang langu dan rasanya asam. Usaha yang dilakukan untuk memecahkan usaha 

tersebut adalah dengan penambahan jeruk nipis, penambahan kuning telur, dan 

tepung maizena serta perbaikan proses dengan adanya pemanasan. Produk velva 

tomat dengan penambahan tersebut lebih disukai panelis. 
 

Kata kunci : velva, antioksidan, likopen 

 
PENDAHULUAN 

Radikal bebas merupakan molekul kecil yang sangat tidak stabil yang dapat 

menyerang   sel-sel   tubuh,   merusak   membran-membran   halus   menyebabkan 

gangguan  pada  tubuh   mulai   dari  kanker,  penyakit  jantung,  dan  penyakit 

degeneratif  lainnya  sampai  penuaan  dini  serta  keriput  pada  kulit.  Salah  satu 

senyawa yang dapat melawan radikal bebas adalah antioksidan. Rajin 

mengkonsumsi antioksidan adalah resep sehat yang bagus, namun saran ini belum 

tentu manjur bila sang antioksidan bersumber dari suplemen (Vitahealth, 2004). 

“Techinician Israel Intitute Of Technology”, menyatakan bahwa suplemen 

tidak  bekerja  sebaik sayur, dan buah yang mengandung antioksidan. Alasannya 

adalah tubuh  memerlukan  berbagai  macam jenis  antioksidan,  sedangkan  pada 

suplemen biasanya hanya ditemukan satu macam. 

Salah  satu  senyawa  antioksidan  tersebut  adalah  likopen  yang  banyak 

terdapat pada  tomat. Tomat juga merupakan sumber vitamin B, C, E, dan beta 

karoten.  Likopen  adalah   salah   satu  anggota  karotenoid  yang  memberikan 

konstribusi utama pada kekuatan mengembangkan kesehatan dari tomat 

(Tranggono et al. 1988). 
Khasiat dan manfaat tomat bagi kesehatan diantaranya : 
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1.  Tomat  terbukti  ikut  berperan  dalam  menurunkan  resiko  penyakit.  Selain 

mencegah kanker, likopen pada tomat merupakan bagian penting dari jaringan 

pertahanan antibiotik di dalam kulit. 

2.  Tomat juga dapat menurunkan resiko stroke, sehingga terhindar dari penyakit 

kardiovaskuler (Priset Tulane University). 

3.  Tomat   dapat   menjernihkan   pikiran,   karena   likopen   didalamnya   dapat 

mengapit radikal-radikal bebas yang merusak sel, sebelum radikal-radikal ini 

dapat merusak sel-sel halus. 

Cara untuk  menghindari  resiko  masalah  kesehatan  akibat  radikal  bebas 

sampai  paling  sedikit 50% diantaranya adalah mengkomsumsi sayuran warna- 

warni. 

Antioksidan,  sayuran  alamiah  yang  memberikan  warna  pada  buah  dan 

sayuran merupakan senyawa yang menyapu bersih radikal bebas dan 

menghalaunya keluar dari tubuh. Ahli Endrokrinologi : Daniel Nadeau MD, The 

Color Code : A Revationary Eating Plan For Optimum Health. 

Terobosan baru  pengolahan  tomat  untuk  melawan  radikal  bebas  adalah 

velva tomat.  Velva tomat merupakan pencuci mulut berbentuk beku seperti ice 

cream dan berkadar lemak  rendah. Velva ini merupakan campuran dari bubur 

tomat (pure), gula dan bahan penstabil  (Musaddad dan Hartuti, 2002). Bubur 

tomat  akan  dikombinasikan  dengan  wortel  sebagai  sumber  vitamin  A  (beta 

karoten)   untuk   lebih   meningkatkan   potensi antioksidan   yang   terkandung 

didalamnya. Selain itu akan dilakukan juga penambahan madu dan jeruk nipis, 

yang digunakan untuk meningkatkan daya guna wortel. Menurut pakar kesehatan 

Filipina, Herminia dc Guzman ladion, sari umbi wortel ditambah  madu dan jeruk 

nipis bila dikonsumsi sebelum makan  berkhasiat untuk menanggulangi ganguan 

empedu, radang lambung, kencing sedikit, tubuh lesu, cepat tua, lemah syaraf dan 

ingatan  tidak  berfungsi.  Disamping  itu  dapat  menambah  daya   tahan  tubuh 

melawan  dingin,  mencegah  rabun  malam dan  memperkuat  organ-organ  tubuh 

yang vital seperti otak, jantung, hati, serta paru-paru. 
 

1. Rumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi dalam proses pengolahan velva tomat adalah rasa 

dan aroma (flavour) buah tomat yang kurang sedap yaitu bau langu. Aroma yang 

kurang  sedap  tersebut  akan  diatasi  dengan  penambahan  madu  sebagai  bahan 

pemanis  yang  bermanfaat  untuk  kesehatan  serta  jeruk  nipis  sebagai  sumber 

vitamin C. Sedangkan untuk pengentalan dan  penstabilnya digunakan gum arab 

atu  dapat  juga  CMC,  yang  merupakan  hidrokoloid   alami,   sehingga  tidak 

berbahaya bagi kesehatan. 
 

2. Tujuan Program 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah : 

1.  Meningkatkan  kreativitas  mahasiswa  dan  keterampilan  dalam  rangka 

menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis tinggi. 

2.  Mengembangkan kemandirian dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

dikalangan mahasiswa, agar terampil dalam mengolah usaha. 

3.  Meningkatkan  pemanfaatan  tomat  sebagai  produk  makanan  sebagai 

sumber antioksidan yang dapat dikonsumsi masyarakat sebagai alternatif 

pengganti obat-obatan kimia. 
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3. Kegunaan program 

Kegiatan ini  dapat  memberikan  konstribusi  bagi  upaya  mengembangkan 

wawasan kewirausahaan pemanfaatan tomat di Lampung dan sekaligus landasan 

bagi pengembangan makanan kesehatan di daerah lainnya. 
Secara khusus kegiatan  ini akan dirasakan manfaatnya oleh beberapa pihak 
1.  Masyarakat 

a.  Tersedianya  makanan  kesehatan  yang  digemari  oleh  masyarakat 

dengan manfaat yang tinggi serta harga yang terjangkau. 

b.  Memudahkan para petani atau pedagang tomat untuk menjual hasil 

panennya. 

c.  Memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengkonsumsi 

antioksidan dengan cara yang mudah dan aman. 

2.  Pemerintah 

Terciptanya lapangan kerja baru dalam dunia wirausaha guna mengatasi 

pengangguran yang semakin meningkat. 

3.  Politeknik Negeri Lampung 

Tambahan koleksi pengolahan tomat. 

 
METODE PENELITIAN 

Program kretivitas mahasiswa ini telah dilaksanakan selama bulan Agustus 

November   2005  dan  bertempat  di  Laboratorium  Teknologi  Hasil  Pertanian 

Politeknik Negeri Lampung. 
Ada beberapa tahap yang kami lakukan, yaitu : 
a.  Konsolidasi dan Koordinasi Tim 

Untuk  membentuk  suatu  tim  yang  kompak  berbagai  upaya  yang  telah 

dilakukan dalam rangka koordinasi, agar pembagian tugas (Job Describtion) 

yang telah diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik. 

b.  Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi dilakukan untuk mempertimbangkan volume dan resep 

sehingga produk ini sesuai keinginan konsumen dan menghindari kerugian. 

c.  Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan dilakukan  untuk  menentukan  target  pasar,  jumlah  kebutuhan 

produk/hari, volume produksi dan pengembangan inovasi-inovasi bisnis yang 

akan  datang.  Tahap  ini   kami  lakukan  dengan  membuat  daftar  tempat 

pemasaran, yang nantinya akan kami suplai velva tomat secara kontinyu. 

d.  Bahan 

Bahan utama dalam produk velva tomat ini diantaranya adalah tomat, wortel, 

madu, jeruk nipis, gula ,sedangkan penstabil yaitu CMC. 

e.  Peralatan 

• Blender 

• Ice mixer 

• Pengaduk 

• Baskom 

• Pisau stainless 

• Pengaduk kayu 

• Dandang 

• Cup/gelas pelastik 

• Sendok es krim 
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• Gelas ukur 

• Kompor 

 
Dalam  melaksanakan  praktek  pembuatan  velva  tomat  dilakukan 

serangkaian   kegiatan sebagai berikut : 

1.  Persiapan 

Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum proses meliputi : 

 Sortasi bahan baku tomat yang memenuhi syarat produksi, yaitu 

buah tomat yang berwarna merah dan berdaging tebal 

 Pencucian untuk menghilangkan kotoran 

 Pemotongan dan pembuangan biji untuk mempermudah proses 

berikutnya. 

 Tomat dan wortel yang telah dibersihkan disiapkan 1000 gram 

dan 200 gram (20%). 

 Persiapan  alat  yang  akan  digunakan  dalam  proses  produksi, 

sehingga produksi dapat dilaksanakan secara efektif. 

2.  Blensing 

Blensing dilakukan pada wortel untuk melunakkan jaringan sagar 

mudah dilakuksn penghancuran. 

3.  Peghancuran 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bubur tomat 

serta  memudahkan pengambilan sluri dari umbi wortel sesuai yang 

diinginkan.  Kemudian pada sluri wortel dilakukan penambahan air 

sebanyak 50ml. 

4.  Penambahan madu, jeruk nipis, gula, agar- agar dan penstabil. 

Tahap ini dilakukan supaya rasa dan aroma tomat serta wortel menjadi 

lebih   nikmat,   sedangkan   penambahan   penstabil   bertujuan   agar 

campuran  tomat  dan  wortel  serta  madu  menjadi  lebih  merata  dan 

kental. Madu yang  ditambahkan  sebanyak 100ml (10%), jeruk nipis 

10ml (1%), CMC 3gr (0,3 % ), gula pasir 80 gram (8%). 

5.  Pemasakan 

Tahap ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kandungan  likopen  pada 

tomat, dan  menghilangkan bau langu. Selain itu proses pemasakan ini 

juga  dapat  lebih  meningkatkan warna  merah  pada  tomat.  Proses 

pemasakan  ini  dilakukan  selama  ½  jam  atau  sampai  bau  langu 

berkurang. 

6.  Pendinginan 

Setelah tomat  dipanaskan,  untuk  tahap  selanjutnya  produk  harus 

dilakukan  pendinginan terlebih dulu agar mudah dilakukan 

pengadukan dengn menggunakan ice mixer. 
7.  Pengadukan 

Tahapan ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  tekstur  campuran  yang 

lembut, kental dan merata. Pengdaukan pertama dilakukan dengan alat 

pengaduk biasa  sedangkan pengadkan kedua dilakukan dengan ice 

mixer selama kurag lebih 15 menit. 

8.  Pengemasann dalam cup 

Setelah dilakukan pengaadukan dengan ice mixer,  produk selanjutnya 

dikemas dalam cup. 
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9.  Penyimpanan dalam freezer 

Velva tomat disimpan dalam freezer untuk membentuk tekstur yang 

lebih baik, dan lebih nikmat saat dikonsumsi. 
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Penyimpanan dalam freezer 
 
 

 

Pemberian label 
 

Gambar 1. Diagaram Alir Proses Pembuatan Velva Tomat dengan Kombinasi 

Wortel dan Madu. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Hasil 
Produksi velva tomat dengan menggunakan bahan baku 1 kg tomat dan 

200 gr wortel menghasilkan velva tomat sebanyak 20 cup (50 ml). Berdasarkan 

hasil  pengamatan  kami,  produk  velva  tomat  ini  memiliki  warna  yang  sangat 

merah, tekstur yang lebih menyatu, kristal yang terbentuk agak kasar, rasa manis 

dan sedikit asam, serta aroma yang khas tomat. 
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2.  Kendala Proses 

Kendala yang ditemui pada saat proses pembuatan velva tomat adalah bau 

langu yang menyengat dan rasa masam yang kurang begitu disukai. Penambahan 

jeruk nipis dan madu hanya sedikit mengurangi bau langu dari tomat, tetapi bagi 

mereka yang kurang begitu menyukai tomat, sangat enggan untuk mencoba. 
3.  Solusi Permasalahan 

Solusi permasalahan  yang  ditemui  pada  saat  proses  pembuatan  velva 

tomat adalah  dengan perbaikan proses. Buah tomat yang telah dibersihkan dan 

dibuang bijinya, dihancurkan  terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses 

pemanasan. 

Pada  tahap  sebelumnya,  proses  pemanasan  dengan  cara  pengukusan 

dilakukan   sebelum  dihancurkan.  Hasil  yang  diperoleh,  velva  tomat  masih 

memiliki bau langu dengan rasa yang sangat khas tomat. Sehingga produk tidak 

dipasarkan. Sedangkan setelah proses  diperbaiki, flavour tomat apalagi setelah 

dilakukan penambahan agar-agar,  flavour dan tekstur  menjadi lebih 

baik.Penambahan susu bubuk dilakukan untuk memperbaiki cita rasa pada velva 

tomat namun berdasarkan hasil pengamatan, velva yang ditambahkan susu bubuk 

menjadi kurang disukai, dan aroma susu bubuk sangat terasa. Kemungkinan juga 

disebabkan  oleh formulasi yang kurang tepat. Percobaan yang dilakukan untuk 

memperbaiki citarasa pada akhirnya tidak dijadikan sebagai acuan. Pada akhirnya 

kami memutuskan untuk  kembali pada formulasi  awal tanpa dilakukan 

penambahan susu bubuk ataupun agar- agar. 

4.  Pemasaran 

Dalam pemasaran ini, produk tidak langsung dipasarkan tetapi dipamerkan 

pada   pameran   pembangun  di  Way  Halim,  Bandar  Lampung.  Pameran  ini 

dilaksanakan pada  tanggal 12-22 Agustus 2005. Untuk pertama kali pemasaran 

dilakukan dengan menitipkan produk di warung lesehan dan warung sekitar yang 

memiliki  freezer,  namun  pada  akhirnya  kamipun  mengalami  kerugian  karena 

produk tidak cepat laku terjual dan akhirnya terbuang  karena sudah tidak layak 

untuk di konsumsi. 

5.  Kendala pemasaran 

Kedala yang dihadapi pada saat pemasaran adalah kemasan produk yang 

kurang menarik, dan flavour yang kurang sedap. Produk velva tomat merupakan 

produk seperti ice cream yang memerlukan suhu rendah dalam penyimpanannya. 

Sehingga hal ini menjadi kendala  dalam proses pemasaran karena memerlukan 

lemari pendingin agar produk tetap dalam keadaan dingin dan segar. 

 
KESIMPULAN 

Program  kreativitas   mahasiswa   dapat   memberikan   stimulan   terhadap 

terbentuknya  wirausaha baru. Dalam hal ini adalah pemanfaatan tomat sebagai 

produk olahan yang  bermanfaat bagi tubuh. Selain itu program ini membuka 

peluang bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan kemampuan, serta 

mengembangkan  kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu 

yang ditekuni. 
Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu: 

1.  Perlu pembinaan yang kontinyu dari pemerintah terhadap penanganan dan 

pengolahan  bahan  baku  kepada  petani  tomat  melalui  kelompok  usaha 

mandiri atau departemen yang berwenang. 
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2.  Perlunya  perhatian  pemerintah  tentang  pengembangan  kewirausahaan 

yang masih  membutuhkan uluran tangan untuk menjamin kedinamisan 

usaha yang telah berjalan. 
3.  Perlunya pengembangan usaha (Unit Produksi) yang lebih luas lagi untuk 

masing-masing  jurusan,  sehingga  menghasilkan  lulusan  yang  mampu 

menciptakan lapangan kerja bukan pencari kerja. 
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