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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Senggani (Melastoma candidum) 

Senduduk/ senggani merupakan salah satu jenis gulma yang bermanfaat. 

Buah, bunga dan daun pada tumbuhan ini dimanfaatkan untuk obat dan pewarna 

alami makanan. Senduduk memberikan alternatif baru untuk menghasilkan 

pewarna makanan alami yang tidak berbahaya bagi kesehatan (Julita dkk., 2014). 

Senggani berupa perdu atau pohon kecil. Batangnya berkayu, berwarna cokelat, 

tegak setinggi 1,5-5 m dengan percabangan simpodial. Daunnya tunggal, 

bertangkai, letaknya berhadapan bersilang. Helai daun berwarna hijau, berbentuk 

bulat telur dengan panjang 2-20 cm dan lebar 1-8 cm, memiliki ujung dan pangkal 

daun runcing, bagian tepi daun rata, permukaannya berambut pendek yang jarang 

dan kaku sehingga teraba kasar dengan 3 tulang daun yang melengkung, dengan 

panjang petiolus 5-12 mm (Starr dan Loope, 2003 dalam Liana, 2010).   

Menurut Backer dan Bakhuizen (1968) dalam Liana (2010), klasifikasi 

ilmiah tanaman senggani adalah sebagai berikut: 

Divisi 

Sub divisi 

Kelas 

Ordo 

Famili  

Genus  

Spesies 

: Spermatophyta 

: Angiospermae 

: Dicotyledonae 

: Myrtales 

: Melastomataceae 

: Melastoma 

: Melastoma candidum D. Don 

Kandungan kimia yang dimiliki daun senggani antara lain saponin, 

flavonoid dan tanin terhidrolisis yang biasa disebut dengan nobotanin B. Bunga 
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senggani mengandung kaempferol, antosianin, tanin, asam lemak dan sterol (Liana, 

2010). Menurut Sentra informasi IPTEK (2009), buah senggani (Melastoma 

malabathricum Auct. non Linn) berwarna ungu kemerahan dan diduga 

mengandung antosianin. Buah senggani dapat dijadikan sebagai sumber pewarna 

alami. Dapat diekstrak antosianinnya dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut 

yang bersifat polar karena sifat antosianin yang juga bersifat polar. Pada umumnya, 

dalam pengukuran antioksidan, pelarut etanol yang paling sering digunakan. 

2.2 Pigmen dan Penggunaannya 

Zat warna alam (pigmen) adalah zat warna yang secara alami terdapat dalam 

tanaman maupun hewan. Zat warna alam dapat dikelompokkan sebagai warna 

hijau, kuning dan merah. Zat pewarna alami dapat digunakan dalam berbagai 

aplikasi makanan dan minuman diantaranya sereal, produk roti, pasta atau mie, 

gula, produk susu, es krim, olahan daging, unggas dan produk makanan laut, acar, 

kerupuk dan sebagainya (Susanti, 2013). Pada negara maju, pertumbuhan 

penggunaan pewarna alami cenderung dua kali lipat dibandingkan dengan pewarna 

sintetis karena pewarna alami dapat memberikan fungsi tambahan sebagai perisa, 

antioksidan, antimikroba dan lainnya (Akbari, 2012). 

Menurut Hasanah (2011), kelebihan zat warna alami yaitu: (1) aman karena 

diambil dari alam langsung dan (2) merupakan bahan organik, sedangkan 

kekurangannya adalah: (1) terkesan memberikan rasa khas yang tidak diinginkan, 

contoh: kunyit; (2) konsentrasi pigmen kecil, sehingga memerlukan bahan baku 

yang banyak; (3) stabilitas pigmen rendah; (4) keseragaman warna kurang baik; (5) 

spektrum warna tidak luas; dan (6) pewarna alami mudah mengalami degradasi atau 

pemudaran. 
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Menurut Winarsih (2005), terdapat beberapa faktor yang berhubungan 

dengan aplikasi pewarna terhadap produk, dan harus dipertimbangkan dalam proses 

pembuatannya, yaitu: 

1. Kelarutan pigmen, antosianin larut dalam air, sedangkan kurkumin, klorofil 

dan xantofil larut dalam minyak dan lemak. 

2. Bentuk kimia, pewarna tersedia antara lain dalam bentuk cairan, bubuk 

(powder), pasta dan konsentrat. Pemakaian pewarna sangat penting untuk 

mengetahui bahwa akan berubah jika pigmen mengalami kerusakan selama 

prosesing. Peningkatan suhu seringkali menyebabkan rusaknya pigmen dan 

menyebabkan rusaknya struktur warna. 

3. Tingkat keasaman, pewarna makanan yang larut dalam air (terutama yang 

berbentuk cairan) dibuat dengan pH maksimum. Penambahan larutan buffer 

terhadap produk akan merubah pH larutan. 

2.3 Antosianin 

Antosianin merupakan komponen flavonoid yang paling umum terdapat 

pada tumbuhan. Antosianin memiliki lima subkelas, yaitu pelargonidin, cyanidin, 

peonidin, malvidin dan delphinidin. Antosianin merupakan pigmen larut air yang 

menyebabkan warna merah, ungu dan biru pada tanaman (Susanti, 2013). Secara 

kimia antosianin merupakan turunan struktur aromatik tunggal, yaitu sianidin, dan 

semuanya terbentuk dari pigmen sianidin dengan penambahan atau pengurangan 

gugus hidroksil, metilasi dan glikosilasi. Antosianin adalah senyawa yang bersifat 

amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun 

dengan basa. Dalam media asam antosianin berwarna merah, dan pada media basa 

berubah menjadi ungu dan biru (Samber, 2013). 
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Gambar 1. Struktur dasar antosianin (Samber, 2013) 

Antosianin termasuk pigmen larut air yang secara alami, terakumulasi pada 

sel epidermis buah-buahan, akar, dan daun. Antosianin terdapat pada sejumlah 

besar buah-buahan seperti : anggur, strawberri, cherri, ubi jalar, serta pada sayuran 

seperti kol merah dan bayam merah (Hendry 1996; Harborne 1987). 

Tabel 1. Kandungan Antosianin dalam Berbagai Komoditi 

Komoditi Antosianin (mg/g dry basis) 

Blueberries 

Capulin 

Strawberry 

Plum 

Apel 

Elderberries 

Kulit anggur 

Kubis Ungu 

Rosella 

Kismis hitam** 

Buah murbei** 

Cranberry** 

Anggur** 

Kubis merah** 

Lobak merah** 

Terong** 

Bawang merah** 

Kacang hitam** 

1.10-1.90 

0.32 

0.07-0.75 

0.05 

0.01-0.1 

2-10 

0.51 

0.82 

15 

5,33 

19,93 

1,33 

1,92 

1,13 

1,16 

0,35 

0,39 

0,23 

Sumber: *Briddle dan Timberlake (1997) dalam Kurniasih (2010); **Astawan dan 

Kasih (2008) 

Kestabilan antosianin dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pH, 

suhu, cahaya, dan oksigen (Samber dkk., 2013). Pigmen antosianin adalah pigmen 

yang bersifat larut air, terdapat dalam bentuk aglikon sebagai antosianidin dan 

glikon sebagai gula yang diikat secara glikosidik. Bersifat stabil pada pH asam, 
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yaitu sekitar 1-4, dan menampakkan warna oranye, merah muda, merah, ungu 

hingga biru (Li, 2009; Lewis dkk., 1997 dalam Saati dkk., 2011).  

Pada pH rendah (asam) pigmen ini berwarna merah dan pada pH tinggi 

berubah menjadi violet dan kemudian menjadi biru. Warna merah bunga mawar 

dan biru pada bunga jagung terdiri dari pigmen yang sama yaitu sianin. 

Perbedaannya adalah jika pada bunga mawar pigmennya berupa garam asam, 

sedangkan pada bunga jagung berupa garam netral. Konsentrasi pigmen juga sangat 

berperan dalam menentukan warna (bue). Pada konsentrasi yang encer antosianin 

berwarna biru, sebaliknya pada konsentrasi pekat berwarna merah, dan konsentrasi 

biasa berwarna ungu (Winarno, 2004). 

Pigmen antosianin mudah rusak jika buah dan sayur diproses. Suhu tinggi, 

kandungan gula yang meningkat, pH dan asam askorbat dapat mempengaruhi laju 

kerusakan. Daravingas dan cain 1965 meneliti perubahan pada pigmen raspberi 

selama penyimpanan, maksimum serapan pigmen bergeser, menunjukkan 

perubahan warna. Kandungan pigmen menurun jika waktu penyimpanan 

diperpanjang dan suhu dinaikkan, konsentrasi sirup gula yang lebih tinggi dan 

adanya oksigen mengakibatkan kerusakan pigmen yang lebih besar (deMan, 1997).  

Antosianin sangat sensitif terhadap proses termal. Warna akan hilang dan 

meningkat menjadi cokelat akibat pigmen terdegradasi  dan terpolimerisai. Cahaya 

seperti halnya panas mampu mendegradasi pigmen antosianin dan membentuk 

kalkon yang tidak berwarna. Energi yang dikeluarkan oleh cahaya memicu reaksi 

fitokimia atau fotoksidasi yang dapat membuka cincin antosianin. Paparan yang 

lebih lama menyebabkan degradasi lanjutan dan terbentuk senyawa turunan lain 

seperti 2,4,6 trihidrosik benzaldehid dan asam benzoat tersubstitusi (Susanti, 2013).  
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2.4 Proses Pembuatan Pigmen Bubuk  

2.4.1 Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. 

Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku secara perkolasi. 

Seluruh perkolat biasanya dipekatkan secara destilasi dengan pengurangan tekanan, 

agar bahan sesedikit mungkin terkena panas (Depkes RI, 2000).  

Ekstraksi adalah proses pemisahan komponen dari campurannya yang 

berdasarkan pada kelarutan suatu senyawa pada pelarut tertentu. Sifat-sifat seperti 

kepolaran, kelarutan bahan alami yang diisolasi berperan penting demi 

sempurnanya proses ekstraksi di samping pengaturan pelarut dan pengaturan suhu 

(Vogel, 1978 dalam Winarsih, 2005). Mengekstraksi suatu zat dapat dilakukan 

dalam berbagai cara ada yang menggunakan maserasi biasa dan maserasi kocok, 

ekstraksi pusing, ekstraksi perkolasi, ekstraksi ultra, ekstraksi soxlet dan lain-lain 

(Abbas, 2003 dalam Munawaroh 2006). 

2.4.2 Pelarut 

Larutan merupakan campuran homogen antara dua komponen zat atau 

lebih. Dua komponen tersebut adalah pelarut (solvent) dan zat terlarut (solute). 

Pelarut yang baik untuk ekstraksi adalah pelarut yang mempunyai daya melarutkan 

yang tinggi terhadap zat yang diekstraksi. Terdapat kecenderungan bagi senyawa 

polar larut kedalam pelarut polar, dan bagi senyawa non-polar larut dalam senyawa 

non-polar (Rivai,1995 dan Vogel, 1987 dalam Munawaroh, 2006). Pelarut adalah 
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medium tempat suatu zat lain melarut. Pelarut dikenal juga sebagai zat pendispersi, 

yaitu tempat menyebarnya partikel-partikel zat terlarut. Zat terlarut adalah zat yang 

terdispersi di dalam pelarut (Sumardjo, 2008). 

 

Gambar 2. Larutan (James dkk., 2008) 

Menurut Bernasconi dkk. (1995) dalam Winarsih (2005), pemilihan pelarut 

pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 

1. Selektifitas, yaitu pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, 

bukan komponen-komponen dari bahan ekstraksi. 

2. Kelarutan, yaitu bahan sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan 

ekstrak yang besar (kebutuhan pelarut lebih sedikit). 

3. Kemampuan tidak saling bercampur, pada ekstraksi cair-cair pelarut tidak 

boleh (atau hanya secara terbatas) larut dalam bahan ekstraksi. 

4. Kerapatan, terutama pada ekstraksi cair-cair, sedapat mungkin terdapat 

perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dan bahan ekstraksi. 

5. Reaktivitas, pada umumnya pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan 

secara kimia pada komponen-komponen bahan yang diekstraksi. 

6. Titik didih, karena ekstrak dan pelarutnya biasanya harus dipisahkan dengan 

cara penguapan, destilasi dan rektifikasi maka titik didih kedua bahan ini tidak 

boleh terlalu dekat. 

7. Kriteria yang lain, pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam 

jumlah besar, tidak beracun, tidak dapat terbakar, tidak eksplosif bila 

Pelarut 

Zat terlarut 

Air Larutan 
Natrium klorida 
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bercampur dengan udara, tidak korosif, tidak menyebabkan terbentuknya 

emulsi, memiliki viskositas yang rendah dan stabil secara kimia dan termis. 

2.4.3 Air Sebagai Pelarut 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan dan fungsinya 

tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Air juga merupakan komponen penting 

dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur serta 

cita rasa makanan (Winarno, 2004). Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia 

H2O, satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen 

pada satu atom oksigen. Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting, 

memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam, 

gula, asam beberapa jenis gas dan banyak macam molekul organik (Susanti, 2013). 

Air merupakan zat pelarut yang baik karena strukturnya kecil dan berbentuk V 

(James dkk., 2008). 

 

Gambar 3. Struktur Molekul Air (Chang, 2003) 

2.4.4 Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan senyawa organik yang mengandung gugus karboksil 

(-COOH) dalam molekulnya, berasa asam, tidak berbau dan banyak dijumpai pada 

buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C (Winarsih, 2005). Asam sitrat 

adalah asam organik lemah, digunakan untuk menambahkan asam, atau rasa asam 

untuk makanan dan minuman ringan (Praja, 2015). Asam sitrat juga mampu 

berperan sebagai antioksidan yang mencegah terjadinya perubahan warna akibat 

reaksi oksidasi pada pengolahan dan pengawetan buah, serta mencegah 

pertumbuhan jamur penyebab kerusakan. Asam sitrat juga menyebabkan aktivitas 
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bahan pengawet (natrium benzoat) menjadi lebih efektif. Dosis penggunaan asam 

sitrat adalah 1-5 g/kg produk (Suprapti, 2005).  

 

Gambar 3. Struktur Kimia Asam Sitrat (Praja, 2015) 

Asam sitrat terdapat pada berbagai jenis buah dan sayuran, namun 

ditemukan pada konsentrasi tinggi, yang dapat mencapai 8% bobot kering, pada 

jeruk lemon dan limau (jeruk nipis dan jeruk purut). Rumus kimia asam sitrat adalah 

C6H8O7 (Harahap, 2015). Sifat dari asam sitrat adalah dapat mencegah 

pertumbuhan mikrobia dan bertindak sebagai pengawet makanan. Senyawa ini 

bersifat sinergis terhadap antioksidan, mencegah ketengikan dan browning. 

Kristak-kristal asam sitrat tidak berwarna, tidak berbau, berasap dan cepat larut 

dalam air. Kelarutannya lebih baik dalam air dingin daripada dalam air panas 

(Winarno, 1993 dan Tjokroadikusoemo, 1986 dalam Winarsih, 2005). 

2.4.5 Maltodekstrin 

Dalam pembuatan produk bubuk ditambahkan dengan bahan pengisi 

maltodekstrin agar menambah volume dan berat bubuk yang dihasilkan dan 

mempercepat pengeringan. Bahan pengisi adalah bahan tambahan yang memiliki 

fungsi meningkatkan bobot serta mengikat bahan. Salah satu bahan pengisi yang 

bisa digunakan yaitu maltodekstrin. Kelebihan maltodekstrin adalah mudah larut 

dalam air dingin. Sifat-sifat yang dimiliki maltodekstrin antara lain mengalami 

dispersi cepat, memiliki daya larut yang tinggi maupun membentuk film, 

membentuk sifat higroskopis yang rendah, mampu membentuk body, sifat 
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browning yang rendah, mampu menghambat kristalisasi dan memiliki daya ikat 

yang kuat (Tamal, 2014). 

Maltodekstrin sebagai produk modifikasi pati mempunyai rumus kimia 

(C6H10O5)nH2O. Kelebihan produk ini dapat bercampur dengan air membentuk 

cairan koloid bila dipanaskan dan mempunyai kemampuan sebagai perekat, dan 

tidak bersifat toksik sehingga dapat digunakan dalam pembuatan tablet obat 

(Husniati, 2009). 

 

 

Gambar 4. Struktur Maltodekstrin (Rowe dkk., 2009 dalam Lubis, 2011) 

Maltodekstrin pada dasarnya merupakan senyawa hasil hidrolisis pati yang 

tidak sempurna, yang terdiri dari campuran gula-gula dalam bentuk sederhana 

(mono- dan disakarida) dalam jumlah kecil, oligosakarida dengan rantai pendek 

dalam jumlah relatif tinggi serta sejumlah kecil oligosakarida berantai panjang. 

Maltodekstrin memiliki mouthfeel yang lembut dan mudah dicerna. Nilai DE 

maltodekstrin berkisar antara 3-20. Maltodekstrin dengan DE yang rendah bersifat 

non-higroskopis, maltodekstrin dengan DE tinggi cenderung menyerap air 

(higroskopis). Peningkatan nilai DE akan meningkatkan warna, sifat higroskopis, 

plastisitas, rasa manis dan kelarutan (Lubis, 2011). 
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2.4.6 Pengering Kabinet 

Cabinet dryer merupakan alat pengering yang menggunakan udara panas 

dalam ruang tertutup. Komponen cabinet dryer adalah tray, heater dan fan. Tray 

disesuaikan dengan kapasitas jumlah, berat dan ukuran produk pangan. Tray 

berfungsi sebagai wadah sedangkan heater berfungsi sebagai pemanas udara yang 

nantinya udara panas dari heater tersebut yang akan digunakan dalam pengeringan. 

Cabinet dryer merupakan alat pengering yang menggunakan udara panas dalam 

ruang tertutup (chamber). Kelebihan cabinet dryer adalah harga murah, karena 

membutuhkan daya yang tidak terlalu tinggi. (Napitupulu dan Tua, 2012).  

 

Gambar 5. Skematik Alat Tray Dryer/ Cabinet Dryer (Heriana, dkk., 2012) 

2.5 Permen Jelly  

Permen jelly merupakan permen yang dibuat dari air atau sari buah dan 

bahan pembentuk gel, yang berpenampilan jernih transparan serta mempunyai 

tekstur dengan kekenyalan tertentu. Permen jelly merupakan produk permen semi 

basah dengan kadar air antara 20-40% dari berat dan Aw antara 0,95-1,00 (Minarni, 

1996 Malik, 2010 dalam Hasniarti, 2012). Permen jelly dibuat dengan cara 

mencairkan gula dalam air yang dipanaskan dengan menambahkan unsur lain 

seperti High Fruktosa Syrup (HFS), sukrosa, asam sitrat serta bahan pembentuk gel 
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seperti keragenan, gelatin, pektin dan bahan penghasil hidrokoloid lainnya (Dhalmi, 

2011).  

Tabel 2. Syarat Mutu Permen Lunak (SNI 3547.2-2008) 

No Kriteria uji Satuan 
Persyaratan 

Bukan Jelly Jelly 

1 

1.1 

1.2 

Keadaan 

Bau 

Rasa 

 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

(sesuai label) 

 

Normal 

Normal 

(sesuai label) 

2 Kadar Air % fraksi massa Maks 7,5 Maks. 20 

3 Kadar Abu % fraksi massa Maks. 2,0 Maks 3,0 

4 
Gula reduksi (dihitung 

sebagai gula inversi 
% fraksi massa Maks. 20,0 Maks. 25,0 

5 Sakarosa % fraksi massa Min. 35,0 Min. 27,0 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Cemaran Logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Sn) 

Timah (Sn) 

Raksa (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 2,0 

Maks. 2,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,03 

 

Maks. 2,0 

Maks. 2,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,03 

7 Cemaran Arsen (As) mg/ml Maks. 1,0 Maks. 1,0 

8 Cemaran mikroba    

8.1 Angka lempeng total Koloni/g Maks. 5 x 102 Maks. 5 x 104 

8.2 Bakteri coliform APM/g Maks. 20 Maks. 20 

8.3 E.coli APM/g < 3 < 3 

8.4 
Staphylococcus 

aureus 
Koloni/g Maks. 1 x 102 Maks. 1 x 102 

8.5 

8.6 

Salmonella 

Kapang/khamir 

Koloni/g 

Koloni/g 

Negatif/25g 

Maks. 1 x 102 

Negatif/25g 

Maks. 1 x 102 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2008) 

Menurut Muchtadi dan Sugiyono (2013), kondisi optimum pembentukan 

gel dari jelly adalah pektin 0,75-1,5%, gula 65-70% dan asam pH 3,2-3,4. Selain 

itu, pembentukan gel juga tergantung pada tipe pektin, jenis asam, mutu buah dan 

pemanasan, serta prosedur pengisian. Kerusakan utama pada hasil jelly ialah: (1) 

terbentuknya kristal karena banyak bahan terlarut (gula tidak cukup melarut); (2) 

gel besar dan kaku karena kadar gula rendah atau pektin yang tidak cukup; (3) gel 

kurang padat (kadar gula tinggi dan tidak seimbang dengan pektin); dan (4) 

pengeluaran air, dari gel karena kebanyakan asam. 
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2.6 Sirsak 

Menurut Zentomer (2007), tanaman sirsak termasuk tanaman tahunan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

Kingdom 

Divisio 

Sub divisio 

Class 

Ordo 

Famili  

Genus  

Spesies 

: Plantae 

: Spermatophyta 

: Angiospermae 

: Dicotyledonae 

: Polycarpiceae 

: Annonacea 

: Annona 

: Annona muricata  L. 

Sirsak merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Kata sirsak 

berasal dari bahasa Belanda yaitu zuur artinya masam dan zak artinya kantong. 

Sirsak berarti kantong yang masam. Sosok tanaman sirsak berupa pohon yang 

ukurannya tidak begitu besar dengan tinggi pohon antara 3-8 meter. Ukuran 

buahnya agak besar, berat rata-rata 0,2-2 kg. Produksi rata-rata perpohon sekitar 25 

buah. Buahnya yang sudah tua memiliki tanda-tanda: jarak duri merenggang, 

tangkai buah menguning, aroma lebih harum dan menusuk (Zentomer, 2007). 

Daging buah sirsak berwarna putih dan memiliki biji berwarna hitam. Buah ini 

sering digunakan untuk bahan baku minuman serta es krim (Nurhasanah, 2011). 

Kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada sirsak merupakan antioksidan 

yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlambat proses 

penuaan . Mineral yang cukup dominan adalah fosfor dan kalsium, masing-masing 

sebesar 27 dan 14 mg/100 g. Kedua mineral tersebut penting untuk pembentukan 
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massa tulang. Khasiat dari buah sirsak ini memberikan efek anti tumor/ kanker yang 

sangat kuat, dan terbukti secara medis menyembuhkan segala jenis kanker. Hasil 

riset beberapa peneliti membuktikan bahwa buah sirsak dapat melindungi sistem 

kekebalan tubuh dan mencegah dari infeksi yang mematikan (Nurhasanah, 2011). 

Tabel 3. Komposisi Kimia dalam 100 g Buah Sirsak 

Komposisi Satuan Jumlah  

Air 

Kalori 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat (gula total**) 

Kalsium 

Fosfor 

Besi 

Magnesium, Mg** 

Potassium, K** 

Sodium, Na** 

Vitamin A 

Vitamin B1 

Riboflavin** 

Niacin** 

Vitamin B6** 

Folate, DFE** 

Vitamin C 

Vitamin E, α-tocopherol ** 

Vitamin K** 

g 

Kal 

g 

g 

g 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

SI 

mg 

mg 

mg 

mg 

µg 

mg 

mg 

µg 

81,70 

65,00 

1,00 

0,30 

16,30 

14,00 

27,00 

0,60 

21,0 

278 

14 

10,00 

0,10 

0,05 

0,90 

0,059 

14,0 

20,00 

0,08 

0,40 

 

 

 

 

(13,54) 

Sumber: *Departemen Kesehatan RI (1992) dalam Nurhasanah (2011); **USDA 

(2012) dalam Harahap (2015) 

 

2.7 Proses Pembuatan Permen Jelly Sirsak 

2.7.1 Bahan dalam Pembuatan Permen Jelly 

2.7.1.1 Sukrosa 

Sukrosa (gula pasir) merupakan salah satu bahan yang ditambahkan pada 

proses pembuatan permen jelly. Penambahan ukrosa pada pembuatan permen jelly 

ini memiliki fungsi untuk memberikan rasa manis, dan dapat pula sebagai 

pengawet, yaitu dalam konsentrasi tinggi menghambat pertumbuhan 
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mikroorganisme dengan cara menurunkan aktivitas air dari bahan pangan. Sukrosa 

merupakan polimer dari molekul glukosa dan fruktosa melalui ikatan glikosidik 

yang mempunyai peranan yang penting dalam pengolahan makanan (Hasniarti, 

2012). Gula digunakan sebagai pemanis untuk meningkatkan palatabilitas berbagai 

jenis makanan dan minuman (Tarigan, 2014).  

 

Gambar 6. Sukrosa (Glukosa-α(12)-fruktosa) (Marks dkk., 2000) 

Sukrosa dapat memperbaiki aroma dan cita rasa dengan cara membentuk 

keseimbangan antara keasaman, rasa pahit dan rasa asin. Kekentalan dari sukrosa 

berbanding lurus dengan konsentrasi dan berbanding terbalik dengan suhu. 

Semakin tinggi konsentrasi dalam larutan, kekentalannya akan semakin meningkat, 

sedangkan semakin tinggi temperatur, kekentalan akan semakin turun. Sukrosa 

bersifat non pereduksi karena tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif, tetapi 

selama pemasakan dengan adanya asam, sukrosa akan terhidrolisis menjadi gula 

invert yaitu fruktosa dan glukosa yang merupakan gula reduksi (Hasniarti, 2012). 

Tabel 4. Komposisi Kimia Gula Putih dalam 100 g Bahan 

Komponen Satuan Jumlah 

Kalori 

Karbohidrat 

Kalsium 

Posfor 

Besi 

Kal 

g 

mg 

mg 

mg 

364 

94 

5 

1 

0,1 

Sumber: Gayo (1987) dalam Harahap (2015) 
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2.7.1.2 Agar 

Agar adalah zat yang biasanya berupa gel yang diolah dari rumput laut. Gel 

terbentuk karena pada saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak 

bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar mulai saling merapat, memadat 

dan membentuk kisi–kisi yang menahan molekul-molekul air sehingga terbentuk 

sistem koloid padat-cair. Agar sebenarnya adalah karbohidrat dengan berat molekul 

tinggi yang mengisi dinding sel rumput laut. Agar-agar dikenal luas di daerah Asia 

Tropika sebagai makanan sehat karena mengandung serat (fiber) lunak yang tinggi 

dan kalori yang rendah. Ia tergolong kelompok pektin dan merupakan suatu polimer 

yang tersusun dari monomer galaktosa (Nurhasanah, 2011). 

Agar merupakan senyawa ester asam sulfat dari senyawa galaktan, tidak 

larut dalam air dingin tetapi larut dalam air panas dengan membentuk gel dengan 

rumus molekul (C6H10O5) atau (C6H10O5)nH2SO4. Selain mengandung polisakarida 

sebagai senyawa utama, agar juga mengandung kalsium dan mineral lainnya. Sifat 

gel agar bersifat rigid, rapuh, mudah dibentuk, dan memiliki titik leleh tertentu serta 

mudah mengalami sineresis. Penyebabnya adalah gel mengalami kontraksi akibat 

terbentuknya ikatan-ikatan baru antara polimer dari struktur gel. Kontraksi atau 

pengkerutan ini cenderung mengeluarkan air yang termobilisasi di dalam gel 

(Tarigan, 2014). 

 

Gambar 7. Agar (Istini dkk., 1985) 

Fungsi utama agar-agar adalah sebagai bahan pemantap, bahan penolong 

atau pembuat emulsi, bahan pengental, bahan pengisi, dan bahan pembuat gel. 



20 

 

 

 

Kelebihan ini digunakan dalam beberapa industri antara lain dalam industri 

makanan. Penggunaan agar-agar terbanyak adalah pada industri makanan, seperti 

dalam pembuatan jelly dan permen (Nurhasanah, 2011). Pemakaiannya yang sangat 

luas dalam industri makanan dan kosmetik adalah karena sifatnya yang sangat 

mudah dibuat menjadi gel yang jernih (Siamanjuntak, 2015). 

Tabel 5. Kandungan Gizi Agar per 7 gram Bubuk  

Kandungan Satuan Jumlah  

Kalori 

Kadar air 

Protein 

Lemak 

Total karbohidrat 

Serat pangan 

Abu tak larut asam 

Abu 

Logam berat 

Kalium 

Iodin 

Tes mikrobiologi 

Kal 

g max 

g 

g 

g 

mg max 

mg max 

mg max 

mg max 

mg 

µg 

23,59 

0,833 

0,01 

0,02 

5,92 

5,88 

7 

49 

8,4 

52,9 

0,14 

nihil 

 

Sumber: Agarswallow (2010) dalam Tarigan (2014) 

2.7.1.3 Air dalam Pengolahan 

Air tidak cukup hanya dipandang sebagai bahan pelarut saja. Terkadang 

beberapa kegagalan dalam prosesnya disebabkan oleh penggunaan air dengan 

jumlah dan kualitas yang tidak sesuai. Proses inversi yang tidak terkontrol dan 

diskolorisasi terkadang dapat dipicu oleh air. Karena itu perlu diperhatikan tingkat 

keasaman, kesadahan, kandungan mineral, dan lain-lain. Fungsi utama air adalah 

melarutkan gula, sehingga yang terpenting dipastikan gula larut secara sempurna 

(Hasniarti, 2012). 

Dalam industri pengolahan/ pengawetan makanan/ minuman ditetapkan 

peraturan mengenai standar kualitas air. Air yang digunakan untuk mencuci bahan, 

alat, dan kemasan maupun air yang dicampurkan dalam proses pengolahan/ 
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pengawetan makanan dan minuman harus memenuhi syarat standar air minum 

(Suprapti, 2005). Menurut Purnawijayanti (2006), air yang dapat digunakan dalam 

pengolahan makanan minimal harus memenuhi syarat air minum, yaitu: (1) bebas 

dari bakteri berbahaya serta bebas dari ketidakmurnian kimiawi; (2) bersih dan 

jernih; (3) tidak berwarna dan tidak berbau; (4) tidak mengandung bahan 

tersuspensi (penyebab keruh); dan (5) menarik dan menyenangkan untuk diminum. 

2.7.2 Tahapan Pembuatan Permen Jelly 

1. Penyortiran dan Pencucian 

Sortasi bertujuan untuk memisahkan antara buah yang baik dan buah yang 

jelek atau busuk. Sortasi dilakukan dengan memilih buah yang telah matang penuh 

dan masih dalam kondisi baik (tidak busuk) (Haryoto, 1998 dalam Simanjuntak, 

2015). Menurut Samad (2006), Pencucian dilakukan dengan tujuan untuk 

menghilangkan kotoran serta residu pestisida (insektisida atau fungisida). 

2. Pengupasan dan Pemotongan 

Tujuan pengupasan ialah membuang bagian-bagian yang tidak dapat 

dimakan dan tidak diinginkan, seperti kulit, tangkai, bagian-bagian yang cacat atau 

busuk (Khodidza, 2011). Pemotongan bertujuan untuk mengecilkan ukuran buah 

dan mempermudah dalam proses penghancuran buah (Simanjuntak, 2015).  

3. Blansing 

Blansing merupakan proses pemanasan bahan pangan dengan uap atau air 

panas secara langsung pada suhu kurang dari 100°C selama kurang daru 10 menit 

(Muchtadi dan Sugiyono, 2013). Tujuanya untuk menghilangkan kontaminasi 

mikroba yang terdapat pada bahan baku. Blansing juga digunakan untuk 

menghambat terjadinya warna cokelat akibat reaksi enzimatis (Suyanti, 2007). 
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4. Pembuatan Bubur dan Penyaringan 

Ekstraksi (pembentukan bubur) buah dimaksudkan untuk mengeluarkan air 

dalam buah tersebut. Buah dihancurkan sampai menjadi bubur kemudian disaring. 

Untuk mendapatkan ekstrak lebih banyak, biasanya dilakukan dengan alat press. 

Bubur buah hasil ekstraksi disaring dengan kain saring yang menghasilkan sari 

buah segar (Pujimulyani, 2012). 

5. Pemasakan dan Pencetakan 

Pemanasan adalah memasukkan bahan makanan pada suhu tinggi, bertujuan 

untuk mengurangi/ membunuh mikroorganisme yang ada dalam bahan pangan, 

menginaktifkan enzim (Simanjuntak, 2015). Setelah proses pemanasan, dituangkan 

ke dalam loyang dan didiamkan sampai suhu 45ºC selama 1 jam dan kemudian 

dimasukkan ke lemari pendingin pada suhu 10ºC selama 12 jam, dikeringkan dalam 

oven dengan suhu 50ºC selama 2 hari (Simanjuntak, 2015). 


