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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki kekayaan 

alam yang sangat melimpah, dan berada pada urutan kedua setelah Brazil dalam 

hal tingkat keanekaragaman hayati (Sumargo, 2011) sehingga potensi tersebut 

patut dikembangkan. Salah satu komoditas yang dapat diandalkan di bidang 

pertanian adalah buah-buahan, karena merupakan faktor pendukung 

perekonomian Indonesia. Selain itu, buah juga mudah dibudidayakan mengingat 

kondisi iklim dan geografis Indonesia yang sedemikian rupa sehingga budidaya 

buah-buahan dapat menjadi produk unggulan. 

Menurut Departemen Pertanian (2005) dalam enam tahun terakhir (1998-

2004), luas panen, produksi dan produktivitas tanaman jeruk nasional mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 17,9%, 22,4% 

dan 4,3%. Pada tahun 2004, luas panen jeruk mencapai 70.000 Ha dengan total 

produksi 1.600.000 ton dan produktivitasnya sekitar 20,8 ton/Ha, sedangkan luas 

tanaman belum berproduksi diperkirakan sekitar 30.000 Ha.  

Jeruk dapat dimanfaatkan menjadi bermacam-macam produk, antara lain 

sari buah, sirup, manisan, selai, konsentrat, dan lain sebagainya. Sari buah 

merupakan salah satu produk olahan buah-buahan yang banyak ditemui di pasaran 

dan merupakan salah satu trend produk minuman saat ini. Pengolahan buah jeruk 

menjadi sari buah dapat meningkatkan daya simpan dan nilai ekonominya. 

Dewasa ini, konsumen semakin kritis dan jeli dalam memilih produk yang 

akan dikonsumsinya, sehingga diperlukan teknologi proses pengolahan sari buah 

jeruk agar lebih dilirik oleh pasar. Kemungkinan yang dapat diusahakan adalah 
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membuat perbedaan (unik) dengan komoditas sejenis yang telah banyak beredar 

di pasaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan pewarna yang alami yang 

aman sekaligus menyehatkan ketika dikonsumsi. 

Penggunaan zat pewarna saat ini semakin meningkat seiring dengan 

berkembangnya industri pengolahan pangan. Pewarna sintetik mudah diperoleh 

dan tersedia dalam banyak pilihan, tetapi hanya sedikit yang diizinkan untuk 

digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman karena toksisitasnya. 

Pemikiran ini juga turut menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat 

bahwa penggunaan pewarna sintetis bahkan pewarna non pangan sudah amat 

meresahkan, yaitu Rhodamin B. Hasil survei BP POM tahun 2002-2005, bahwa 

pelanggaran terbanyak pada produk pangan adalah penggunaan pemanis buatan 

(21,45%) dan pewarna bukan untuk makanan (11,31%), disusul penggunaan 

boraks, formalin dan pengawet. Oleh karena itu, perlu dicari sumber-sumber 

pewarna alami alternatif yang aman, dan dapat digunakan dalam pengolahan 

pangan sehingga nantinya dapat memberikan peluang untuk dapat 

menggantikannya. 

Zat pewarna alami yang bersifat lebih aman, dapat digunakan, dan 

dikembangkan menggantikan Rhodamin B adalah pigmen antosianin yang dapat 

diperoleh dari jaringan-jaringan buah, bunga, daun, dan batang, maupun akar dari 

kelompok tanaman buah, sayur maupun bunga (Nollet, 1996). Bunga mawar 

merah menurut Saati, dkk (2012) merupakan sumber alternatif bahan alam yang 

mengandung pigmen golongan antosianin, selain dapat berperan sebagai agen 

pemberi warna merah-keunguan (pennganti Rhodamin B) juga berperan sebagai 
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antioksidan serta bersifat sinergis dengan asam askorbat yang banyak terkandung 

dalam buah jeruk. 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kombinasi antara varietas buah jeruk dengan pewarna 

alami bunga mawar yang digunakan dalam pembuatan formulasi sari buah 

“jeruk-mawar” yang berkualitas dan disukai konsumen. 

2. Untuk mengetahui varietas jeruk yang sesuai dengan ekstrak pigmen 

antosianin bunga mawar dalam pembuatan sari buah “jeruk-mawar”. 

3. Untuk mengetahui jenis pemanis yang sesuai dengan minuman sari buah 

jeruk-mawar yang berkualitas dan disukai konsumen. 

1.3. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga terdapat kombinasi antara varietas buah jeruk dengan formulasi 

pewarna alami bunga mawar yang tepat/sesuai digunakan dalam 

pembuatan minuman sari buah jeruk dan disukai konsumen. 

2. Diduga terdapat varietas jeruk yang sesuai dengan ekstrak pigmen 

antosianin bunga mawar dalam pembuatan sari buah jeruk. 

3. Diduga ada jenis pemanis yang sesuai dalam pembuatan sari buah “jeruk-

mawar” yang berkualitas dan disukai konsumen. 

 


