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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jeruk 

Secara umum, buah jeruk terdiri dari bagian daging buah dan kulit. Bagian 

daging buah yang dapat dimakan disebut dengan endokarp. Endokarp terdiri atas 

segmen-segmen yang disebut carpel atau locule. Di dalam segmen-segmen 

tersebut terdapat kantung-kantung sari buah yang berdinding tipis. Endokarp 

dikelilingi oleh bagian jeruk yang dinamakan kulit. Kulit buah jeruk terdiri dari 

flavedo dan albedo. Flavedo merupakan bagian kulit luar yang terletak di bagian 

bawah lapisan epidermis dan mengandung kromoplas dan kantung minyak, 

sedangkan kulit bagian dalam yang disebut albedo merupakan lapisan jaringan 

busa. Bagian tengah buah jeruk disebut dengan core atau central plasenta yang 

berbatasan dengan biji yang terdapat di dalam segmen (Ting dan Attaway, 1971). 

2.1.1 Kandungan Gizi Buah Jeruk 

Komponen utama dari total padatan terlarut sari buah jeruk adalah gula 

yang mencapai 75 – 85 %. Jenis gula yang terpenting adalah 2 monosakarida, 

yaitu D-glukosa dan D-fruktosa, serta disakarida sukrosa dengan perbandingan 

jumlah D-glukosa : D-fruktosa : sukrosa yaitu 1:1:2. Setiap 100 ml sari buah jeruk 

siam mengandung 1.02 – 1.24 g glukosa, 1.49 – 1.58 g fruktosa, 2.19 – 4.90 g 

sukrosa dengan total gula berkisar antara 4.93 – 7.57 gram. Kandungan gula 

meningkat dengan semakin matangnya buah dan sebanding dengan berkurangnya 

cadangan pati (Ting dan Attaway, 1971). 
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Tabel 1. Kandungan Vitamin dan Zat Mineral dalam 100 Gram Buah Jeruk 
Kandungan 

Kadar 

Jenis Jeruk 

Keprok Manis Nipis Grape Fruit 

Vitamin A (I.U.) 400,0 200,0 - - 

Vitamin B (I.U.) 60,0 60,0 60,0 60,0 

Vitamin C (I.U.) 60,0 30,0 40,0 50,0 

Protein (gram) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Lemak (gram) 0,1 0,1 - - 

Hidrat arang (gram) 8,0 10,0 3,0 4,0 

Besi (mg) - 0,3 0,1 0,1 

Kapur (mg) 40,0 40,0 10,0 20,0 

Phosphor (mg) 20,0 20,0 10,0 20,0 

Sumber : Aak (1994) 

2.1.2 Varietas jeruk 

Badan litbang pertanian di Malang telah mengumpulkan lebih kurang 160 

jenis jeruk yang dieksplorasi mulai dari Sabang sampai Merauke serta beberapa 

jenis jeruk import. Beberapa jenis jeruk diantaranya adalah jeruk keprok Tejakula, 

Sipirok, Kacang, siam Banjar, Siompu, Simadu, Bali Merah, Crifta 01, Jemari 

Taji, Pamelo Ratu, Raja, Magetan, Sri Nyonya, Nambangan, jeruk manis Pacitan. 

yang dapat tumbuh dan berproduksi di Indonesia mulai dari dataran rendah 

sampai dataran tinggi, baik dilahan sawah maupun tegalan.  Jenis jeruk lokal 

paling banyak dibudidayakan di Indonesia antara lain adalah jeruk siam, jeruk 

baby, jeruk keprok, jeruk Bali, jeruk nipis dan jeruk purut. Sedangkan jeruk yang 

diintroduksi paling banyak adalah jenis Lemon dan Grapefruit. Sekitar 70-80% 

pertanaman jeruk di Indonesia adalah jeruk siam, sedangkan jenis jeruk lainnya 

adalah jeruk keprok, dan pamelo (Suyamto, 2005). 

2.1.2.1 Jeruk Nipis 

Jeruk nipis bukan tanaman asli Indonesia. Menurut sejarah, sentra utama 

tanaman jeruk nipis adalah asia Tenggara. Namun, sumber lain menyatakan 
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bahwa tanaman jeruk nipis berasal dari Birma Utara, Cina Selatan, dan India 

sebelah utara, tepatnya Himalaya, serta Malaysia (Rukmana, 2003). 

Tanaman jeruk nipis masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda 

(Rukmana, 2003). Namun nama jeruk nipis sudah tidak asing lagi di Indonesia. 

Jeruk nipis juga dikenal dengan dengan nama jeruk pecel (Jawa) dan jeruk dhurga 

(Madura). Nama latin jeruk nipis adalah Citrus aurantifolia Swingle. Dulu dikenal 

juga dengan sebutan Citrus auranttium subspec. aurantifolia var. fusca. Tanaman 

ini termasuk famili Rustaceae. Jeruk nipis adalah semacam buah yang banyak 

mengandung air. Air buahnya sangat masam rasanya, tapi baunya sedap. Kulit 

buah pada jeruk nipis mengandung semacam minyak atsiri (Sarwono, 1994). 

Pada umumnya, buah jeruk nipis tumbuh satu persatu pada cabang, jarang 

yang membentuk dompolan 2-3 buah dalam satu tandan. Buah berukuran panjang 

antara 3,5 cm – 5,0 cm dan diameter antara 3,5cm – 5,0 cm, dengan tebal kulit 

buah antara 0,2 mm – 0,5 mm. Ujung buah tidak berputing, namun biasanya rata 

atau agak menjorok kedalam. Buah muda berwarna hijau, sedangkan buah yang 

sudah masak berwarna kuning kehijauan dengan permukaan kulit yang bercelah 

halus. Daging buah berwarna kuning kehijauan, banyak mengandung air, berasa 

sangat asam, dan beraroma sedap yang khas, serta mengandung asam sitrat yang 

cukup tinggi (sekitar 8,7%) (Rukmana, 2003). 

Bagian terpenting dari tanaman jeruk nipis adalah buahnya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, buah jeruk nipis banyak digunakan dalam industri jamu, 

kosmetika, dan industri minuman. Air buah jeruk nipis mengandung vitamin C, 

zat besi, kalium, gula, dan asam sitrat. Buah ini cocok dikonsumsi oleh segala usia 

(Rukmana, 2003). 
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2.1.2.2 Jeruk Manis 

Jeruk manis termasuk kedalam jenis C. sinensis yang dicirikan dengan 

tangkai daun yang mempunyai sayap dan bunganya berwarna putih. Morfologi 

tanaman jeruk manis mempunyai batang yang dapat mencapai ketinggian 6 meter, 

bercabang banyak, tajuk daun bundar dan umumnya berbuah satu kali satu tahun. 

Daunnya berbentuk bulat telur sampai elips panjang bertangkai, tangkai daun 

bersayap dan berbau sedap (Rukmana, 2003). 

Buah jeruk manis berbentuk bulat atau hampir bulat, berukuran agak 

besar, bertangkai bulat, kulit buah berwarna hijau sampai kuning mengkilat. Kulit 

buah sulit dilepaskan, sehingga untuk mengkonsumsinya perlu dibelah dan 

diperas atau biasa disebut jeruk peras (Rukmana, 2003). 

Bunga jeruk manis berukuran agak besar yang mempunyai kelopak bunga 

membentuk cawan bertangkai bunganya berwarna atau kuning dengan daun 

bunga sebanyak 5 helai. Bunga yang masih kuncup berwarna putih atau putih 

kekuningan dan mempunyai 20-30 benangsari (Rukmana, 2003). 

Jeruk manis pada umumnya cocok ditanam di dataran yang memiliki 

ketinggian 1000 m dari permukaan laut (dpl). Dengan suhu rata-rata 20º C, curah 

hujan tidak lebih dari 100 mm/ bulan, kelembaban udara (RH) antara 50%-80% 

(Rukmana, 2003). 

 Jeruk manis dapat beradaptasi dengan baik didaerah tropis pada 

ketinggian 900-1200 meter di atas permukaan laut dan udara senantiasa lembab, 

serta mempunyai persyaratan air tertentu (Simbolon, 2008). Buah jeruk manis 

juga mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi, banyak mengandung vitamin C 

untuk mencegah penyakit sariawan dan menambah selera makan. Selain vitamin 
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C, buah jeruk mengandung vitamin dan mineral lainnya yang berguna untuk 

kesehatan. Bila kita memakan jeruk manis setiap hari, maka tubuh akan sehat 

(Pracaya, 2000). 

2.1.2.3 Jeruk Sitrun 

Menurut Swingle dan Reece (1967 dalam Andrini, 2013) Japansche  

Citroen (JC) sebenarnya adalah Rangpur Lime berasal dari India atau Canton 

Lemon, di Jepang disebut Hime Lemon, dan di Brazil disebut Cravo Lemon. 

Klasifikasi jeruk JC adalah sebagai berikut: 

Famili     :  Rutaceae 

Sub family   :  Aurantioideae 

Suku     :  Citriae (‘Citrus dan Citroid’) 

Sub suku     :  Citrinae (‘Citrus’) 

Grup    :  Citrus (‘True Citrus’) 

Marga     :  Citrus 

Sub marga     :  Citrus 

Species     :  Citrus limonia Osbeck 

Kultivar    :  Japansche Citroen 

Sitrun Jepang (Japansche Citroen) bentuknya bundar warna kulitnya 

jingga, rasa daging buahnya asam sekali. Buah ini hanya enak dijadikan air jeruk 

saja. Buah sitrun Jepang bila diambil bijinya lalu dikeringkan di tempat yang 

teduh bisa dijadikan benih untuk bibit batang bawah okulasi yang baik bagi 

berbagai jenis jeruk komersial (Sarwono, 1994). 
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Gambar 1. Pohon jeruk sitrun (a) dan buah jeruk sitrun (b) 

 

Jeruk Sitrun atau Japansche Citroen (JC) (Citrus limonia Osbeck) 

merupakan salah satu jenis batang bawah jeruk varietas unggul yang banyak 

digunakan di Indonesia. Keunggulan batang bawah jeruk JC yaitu mempunyai 

daya adaptasi yang luas, kompatibel dengan berbagai varietas jeruk batang atas, 

meningkatkan vigor batang atas, dan dapat bertahan dengan baik pada 

kondisilahan rawa daerah pasang surut (Andriani, dkk, 2013). 

2.2 Sari Buah Jeruk 

Pengolahan buah-buahan menjadi sari buah dikembangkan sebagai salah 

satu cara untuk memanfaatkan kelebihan (melimpahnya) buah segar dipasaran, 

akan tetapi saat ini pengolahan sari buah merupakan salah satu sarana komoditas 

buah-buahan yang penting (Pujimulyani, 2009). 

Sari buah didefinisikan sebagai cairan yang diperoleh dengan memeras 

buah, baik disaring ataupun tidak, yang tidak mengalami fermentasi dan 

dimaksudkan untuk minuman segar yang langsung dapat diminum. Sari buah 

merupakan minuman yang sangat disuka, karena praktis, enak, dan menyegarkan, 

serta bermanfaat bagi kesehatan mengingat kandungan vitaminnya secara umum 

tinggi (Fachruddin, 2002). 
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Tabel 2. Syarat Mutu Minuman Sari Buah Jeruk 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan :  

1.1  Warna 

1.2  Bau 

1.3  Rasa 

 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal, khas jeruk 

Normal, khas jeruk 

2. pH - Maks.4 

3. Padatan terlarut b/b,% Min. 10.0/11.0 

4. Gula (Sukrosa) b/b,% Maks. 5 

5. Etanol b/b,% Maks. 0.3 

6. Minyak atsiri ml/kg Maks. 0.4 

7. Asam yang mudah menguap 

(sebagai asam asetat) 

b/v,% Trace 

8. Sulfur dioksida (SO2) mg/kg Maks. 10 

9. Bahan tambahan makanan 

9.1 Pengawet 

9.2 Pewarna makanan 

 

- 

- 

 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

10. Cemaran Logam 

10.1 Timbal (Pb) 

10.2 Tembaga (Cu) 

10.3 Seng (Zn) 

10.4 Timah (Sn) 

10.5 Besi (Fe) 

10.6 Jumlah Cu, Zn, dan Fe 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 0.3 

Maks. 5.0 

Maks. 5.0 

Maks. 40.0/250 ** 

Maks. 15.0 

Maks. 15.0 

11. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 0.2 

12. Cemaran mikroba 

12.1 Angka Lempeng Total 

12.2 Bakteri bentuk Coli 

12.3 E.coli 

12.4 Kapang 

12.5 Khamir 

 

Koloni/ml 

APM/ml 

APM/ml 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

 

Maks. 2.102 

Maks. 20 

< 3 

Maks. 50 

Maks. 50 

Sumber : SNI 01-6019-1999 

2.2.1 Proses Pembuatan Sari Buah Jeruk 

Proses pembuatan sari buah secara garis besar meliputi tahap-tahap sortasi, 

pencucian, pengupasan, pemotongan daging buah, penghancuran dan ekstraksi, 

klarifikasi, deaerasi, pasteurisasi,  pengalengan atau pembotolan, pendinginan, 

serta penyimpanan (Kyle et al., 1956 dalam Andriani 2008). Proses pembuatan 

sari buah dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram alir pembuatan sari buah (Kyle et al., 1956 dalam Andriani 

2008) 

Sari buah jeruk diperoleh dengan membelah jeruk menjadi 2 bagian, 

kemudian cairan buah diperas dengan cara menekankan belahan jeruk pada cone 

(kerucut) yang berputar. Jaringan albedo atau kulit bagian dalam jeruk harus 

sesedikit mungkin yang terikut dalam sari buah karena dapat menyebabkan rasa 

pahit dan meningkatnya pektinesterase (Pujimulyani, 2009). 

Kesesuaian jenis jeruk tidak hanya berhubungan dengan imbangan gula 

dan asam, tetapi juga jumlah flavonones pahit yang ikut dalam sari buah, seperti 
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naringin dalam grapefruit dan limonin dalam orange. Cara-cara untuk 

menghilangkan rasa pahit dengan adsorbsi poliamida atau cara enzimatik yaitu 

naringin yang pahit diubah menjadi naringin yang tidak pahit. Pada membran 

kapiler dan albedo, limonin sebagai monolakton yang tidak pahit, dalam sari buah 

pada kondisi asam dan dipercepat oleh perlakuan pemanasan akan terjadi konversi 

menjadi bentuk dilakton yang pahit. Hal tersebut dapat diatasi dengan mencegah 

maserasi jaringan secara berlebihan sewaktu ekstraksi sari buah dan hancuran 

jaringan yang agak kasar dihilangkan (Pujimulyani, 2009). 

Senyawa limonin biasa disebut juga sebagai delayed bitterness karena efek 

pahitnya baru dapat dirasakan ketika buah jeruk mengalami proses pengolahan. 

Senyawa yang terdapat pada buah jeruk segar adalah limonoic acid A ring lactone 

yang bertindak sebagai prekursor senyawa limonin. Ketika buah jeruk mulai 

mengalami proses ekstraksi, senyawa limonoic acid A ring lactone akan masuk ke 

dalam ekstrak jeruk. Pada kondisi asam tersebut, limonoic acid A ring lactone 

menjadi tidak stabil dan terkonversi menjadi senyawa limonin. Adanya proses 

panas seperti pasteurisasi atau evaporasi menyebabkan semakin cepat dan banyak 

senyawa limonoic acid A ring lactoneyang terkonversi menjadi limonin. Selama 

pembentukan partikel-partikel terlarut, limonin terdispersi ke dalam sari buah dan 

bila mencapai jumlah tertentu dapat menimbulkan rasa pahit. Senyawa prekursor 

limonin terkandung di dalam albedo, core, dan biji buah jeruk (Puri, 1990, dalam 

Andriani, 2013). 

Kualitas buah yang digunakan sebagai bahan dasar sebaiknya sesuai atau 

sebanding dengan buah untuk konsumsi langsung, yaitu buah harus cukup masak 

dengan aroma dan flavor yang telah berkembang penuh. Akan tetapi dalam 
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prakteknya kualitas buah sulit sekali seragam sehingga diperlukan sortasi untuk 

memisahkan buah yang kurang masak/busuk. Selain itu juga dipisahkan buah 

yang rusak atau terserang mikroba. 

2.3 Bunga Mawar (Rosa damascena Mill) 

2.3.1 Morfologi Bunga Mawar (Rosa damascena Mill) 

Mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang 

dihasilkan tanaman ini. Mawar liar yang terdiri lebih dari 100 spesies kebanyakan 

tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya 

merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya 

bisa mencapai 2 sampai 5 meter. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar 

yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter (Rukmana, 1995). 

Sebagian besar spesies mempunyai daun yang panjangnya antara 5-15 cm, 

dua-dua berlawanan (pinnate). Daun majemuk yang tiap tangkai daun terdiri dari 

paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun dan daun penumpu (stipula) 

berbentuk lonjong, pertulangan menyirip, tepi-tepi beringgit, meruncing pada 

ujung daun dan berduri pada batang yang dekat ke tanah (Rukmana, 1995). 

Mawar merupakan tanaman bunga hias berupa herba dengan batang 

berduri. Mawar yang dikenal nama bunga ros atau “Ratu Bunga” merupakan 

simbol atau lambang kehidupan religi dalam peradaban manusia. Mawar berasal 

dari dataran Cina, Timur Tengah dan Eropa Timur. Dalam perkembangannya 

berkembang luas di daerah-daerah beriklim dingin (sub-tropis) dan panas (tropis) 

(Hidayat, 2006). Menurut Hembing dkk. (1996), mahkota bunga mawar dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit seperti batuk darah, TBC, disentri, campak, 

nyeri haid dan lainnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Genus
http://id.wikipedia.org/wiki/Rosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_memanjat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daun_majemuk&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daun_penumpu&action=edit&redlink=1
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Tanaman mawar dapat tumbuh dengan baik di daerah yang mempunyai 

ketinggian 700-1000 di atas permukaan laut, berudara sejuk dan lembab. Daerah 

di Jawa Timur yang sesuai untuk ditanami tumbuhan ini adalah daerah Malang 

Raya (termasuk Batu), Lumajang, Pasuruan, Probilinggo, Mojokerto, dan 

Magetan. Tanaman mawar tidak mengakibatkan terjadinya erosi seperti tanaman 

sayur-mayur (Noertjahyo, 2006, dalam Zakia 2007). 

2.3.2 Klasifikasi Bunga Mawar (Rossa damascena Mill) 

Menurut Hidayat (2006) dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), mawar 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonea 

Ordo  : Rosanales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Rosa 

Species : Rosa damascene Mill, R. Multiflora Thunb, R. hybrida Hort. 

Tanaman mawar dapat tumbuh di dataran tinggi maupun rendah. Beberapa 

varietas yang bisa tumbuh dan dapat dibudidayakan antara lain: Camelot, Frad 

winds, Mr. Lincoln, Golden lustee. Beberapa jenis ini dibudidayakan sebagai 

bunga potong, sedangkan var. Folk song, Khatherina zeimat, Woborn abbeg dan 

Cimacan salem dibudidayakan untuk tanaman tanam (Warintek, 2006). 

2.3.3 Varietas  Bunga Mawar (Rossa damascena Mill) 

Menurut Rukmana (1995), tanaman bunga mawar yang tumbuh di alam 

memiliki jenis dan varietas yang berbeda-beda. Di Indonesia, banyak 
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dikembangkan aneka jenis mawar hibrida, terutama jenis dan varietas mawar yang 

berasal dari Holland (Belanda). Kelompok mawar yang banyak peminatnya 

adalah tipe Hibrida Tea dan Medium. Kelebihan kedua tipe mawar ini adalah 

memiliki tipe variasi bunga mawar yang cukup banyak, mulai dari yang putih 

sampai merah padam. Mawar tipe Hibrida Tea memiliki tangkai bunga sepanjang 

80-120 cm, sedangkam tipe medium antara 40-60 cm. Selain itu tingkat 

produktifitas mawar tersebut termasuk tinggi, berkisar antara 120-280 kuntum 

bunga/m²/tahun.  

Di antara berbagai kelompok mawar, 4 diantaranya banyak dibudidayakan 

di berbagai negara di dunia, yaitu hybrid tea, polyantha, floribunda, dan mawar 

pagar. Di Indonesia mulai berkembang aneka mawar hibrida, terutama jenis atau 

varietas yang berasal dari Belanda (Heerdjan dan Heerdjan, 2002). 

Spesies Rosa canina dan Rosa rugosa menghasilkan bunga rose hips yang 

kaya vitamin C bahkan termasuk diantara sumber vitamin C alami. Komponen 

terbanyak dalam mahkota bunga mawar segar antara lain air (83-85%),  vitamin 

C,  karoten, cyanins (antosianin), gula total 8-12%, minyak atsiri sekitar 0,06 -

1,0% (citronellol, eugenol, asam galat dan linalool). Pigmen antosianin yang 

berpeluang untuk digunakan sebegai pewarna alami terkandung dalam bunga 

mawar yaitu sekitar 10,1%, mahkota bunga mawar adalah salah satu bahan 

penghasil warna merah alami (antosianin) (Saati dkk., 2006). 

2.4 Sifat Kimia Antosianin 

Antosianin merupakan salah satu bagian penting dalam grup pigmen 

setelah klorofil. Antosianin berasal dari bahasa Yunani, anthos yang berarti bunga 

dan kyanos yang berarti biru gelap. Antosianin merupakan pigmen yang larut 
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dalam air yang menghasilkan warna dari merah sampai biru dan tersebar luas 

dalam buah, bunga, dan daun (Jackman dan Smith, 1996). Antosianin umumnya 

ditemukan pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga; contohnya pada kol 

merah, anggur, strawbery, chery, bunga kembang sepatu, dan sebagainya 

(Jackman dan Smith, 1996). 

Antosianin merupakan pigmen yang larut alam air yang tergolong 

senyawa flavonoid. Flavonoid mengandung dua cincin benzena yang 

dihubungkan oleh tiga atom karbon yang dirapatkan oleh satu atom oksigen 

sehingga terbentuk cincin diantara dua cincin benzena. Seluruh senyawa 

antosianin merupakan senyawa turunan dari kation flavium. Dua puluh senyawa 

ditemukan, tetapi hanya enam yang memegang peranan penting dalam bahan 

pangan, yaitu pelargonodin, sianidin, delpidin, peonidin, petunidin, dan malvidin 

(Markakis, 1982). 

Di dalam tanaman, antosianin terdapat dalam bentuk glikosida yaitu 

membentuk ester dengan monosakarida (glukosa, galaktosa, ramnosa dan kadang-

kadang pentosa). Sewaktu pemanasan dalam asam mineral pekat, antosianin 

pecah menjadi antosinidin dan gula (Winarno, 1980). 

 Menurut De Man (1989), pigmen antosianin terdapat dalam cairan sel 

tumbuhan, senyawa ini berbentuk glikosida dan menjaadi penyebab warna merah, 

biru dan violet pada banyak buah dan sayuran. Jika antosianin dalam bunga 

dihilangkan dengan cara hidrolisis, tersisa aglikon atau disebut antosianidin. 

Struktur dasar terdiri atas 2-fenil-benzopirilium atau flavilium dengan sejumlah 

penyusun yaitu hidroksi dan mitoksi. Perbedaan antosianin ini dipengaruhi oleh 

hidroksilasi dan metilasi. Metilasi akan meningkatkan warna merah, sedangkan 
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penambahan gugus hidroksil bebas atau gugus glikosida-5 akan meningkatkan 

kebiruan (Eskin, 1990). 

Pigmen antosianin adalah pigmen yang bersifat larut air, terdapat dalam 

bentuk aglikon sebagai antosianidin dan glikon sebagai gula yang diikat secara 

glikosidik (seperti pada Gambar 3). Bersifat stabil pada pH asam, yaitu sekitar 1-

4, dan menampakkan warna oranye, merah muda, merah, ungu hingga biru. 

 

Gambar 3.  Struktur molekul antosianin (Sumber : Li, 2009) 

 

Struktur antosianin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

stabilitas warna antosianin. Jumlah gugus hidroksi atau metoksi pada struktur 

antosianidin akan mempengaruhi warna antosianin. Jumlah gugus hidroksi yang 

dominan menyebabkan warna cenderung biru dan relatif tidak stabil. Sedangkan 

jumlah gugus metoksi yang dominan akan menyebabkan warna cenderung merah 

dan relatif stabil (Jackman dan Smith, 1996). Keterangan gugus pengganti pada 

antosianidin diberikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Struktur alami yang terjadi pada antosianidin 
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Sumber : Jackman dan Smith(1996) 

Umumnya antosianin lebih stabil dalam kondisi asam, media bebas 

oksigen dan dalam kondisi suhu dingin dan gelap. Hilangnya warna selama 

pengalengan, pembotolan, dan proses pemanasan terjadi karena antosianin tidak 

stabil dalam processing. Buah dan senyawa pada pH 1-4 menampakkan warna 

merah, dan jika lebih dari 4 mulai terjadi perubahan warna sehingga antosianin 

tidak berwarna  (Shi, et al., 1992). 

Francis (1989), memaparkan bahwa berkurangnya intensitas warna merah 

ini disebabkan oleh terjadinya reaksi kesetimbangan antara dua bentuk antosianin, 

yaitu kation flavilium dan karbinol pseudobasa, seperti pada  Gambar 4. 
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Gambar 4. Perubahan struktur molekul antosianidin akibat perubahan pH 

(Francis, 1989) 

2.5 Pewarna Alami dan Penggunaanya 

2.5.1 Pewarna Alami 

Pewarna alami dapat ditambahkan kedalam makanan pada tingkat dosis 

yang diperlukan sehingga kenampakan alamianya dapat tercapai. Pewarna alami 

adalah golongan pewarna yang mempunyai sifat kelarutan dan kestabilan tertentu. 

Akibat setiap pewarna terdapat dalam beberapa bentuk aplikasi yang berbeda 

yang masing-masing ditambahkan untuk meyakinkan bahwa warna itu cocok 

untuk sistem makanan tertentu. Bentuk aplikasi produk adalah yang 

memungkinkan bahwa bahan tambahan makanan tertentu mudah dan efisien 

untuk dicampurkan kedalam produk makanan (Hendry, 1996). Menurut Winarno 

(2002), yang termasuk ke dalam pewarna alami adalah ekstrak pigmen dari 

tumbuh-tumbuhan dan pewarna mineral. Zat pewarna alami disebut juga 

uncertified colour. Penggunaan zat pewarna alami ini bebas dari prosedur 
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sertifikasi. Contoh zat pewarna alami antara lain curcumin, riboflavin, klorofil, 

antosianin, β-karoten, biksin. 

Menurut Tranggono dkk (1990), dalam mengaplikasikan zat warna untuk 

makanan olahan, pertama kali harus dipilih adalah pewarna alami. Penggunaan 

pewarna sintesis selalu dalam kekhawatiran bahwa setiap saat bahan ini 

dinyatakan tidak layak untuk dipakai sebagai makanan. Namun penggunaan 

pewarna alamipun tidak terlepas dari permasalahan, harus diingat bahwa bahan 

alami yang harus digunakan biasanya dipasok dalam jumlah yang cukup. Selain 

itu masalah stabilitas selama pengolahan dan penyimpanan selalu merupakan 

kendala. Dewasa ini banyak penelitian dalam bidang pewarna yang menpunyai 

kecenderungan untuk mengisolasi dan menentukan stabilitas atau daya simpan 

alami.  

2.5.2 Penggunaan Pewarna Alami 

Menurut Tranggono dkk (1990), pewarna makanan umunya digunakan 

dengan berbagai tujuan, yaitu untuk memperbaiki penampakan dari makanan yang 

warnanya pudar akibat proses termal atau pudar selama penyimpanan, dan 

memberikan penampakan pada produk yang lebih seragam sehingga dapat 

miningkatkan kualitas makanan. Menurut Henry and Houghton (1996), bahwa 

warna yang ditambahakan pada makanan karena mempunyai tujuan antara lain: 

mempertegas warna yang telah ada pada produk makanan, meyakinkan 

keseragaman warna makanan dari batch to batch (proses ke proses), 

mempertahankan warna asli makanan dan untuk memberi warna dengan sengaja 

pada makanan.  



21 

 

 

Menurut Henry dan Houghton (1996), ada beberapa faktor yang 

berhubungan dengan aplikasi pewarna terhadap produk, harus dipertimbangkan 

dalam proses pembuatanya, yaitu anatara lain : 

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

klorofil dan xantofil larut dalam minyak atau lemak. 

2. Bentuk kimia, yaitu pewarna tersedia dalam bentuk antara lain ekstrak, 

bubuk, pasta, dan konsentrat. Pemakaian bentuk warna sangat penting 

untuk mengetahui bahwa warna akan berubah jika pigmen rusak selama 

prossesing. Peningkatan suhu sering kali menyebabkan rusaknya struktur 

pigmen yang dapat menyebabkan perubahan warna. 

3. Tingkat kesamaaan (pH), pewarana makanan yang dalam air (terutama 

yang berbentuk cairan) dibuat dengan pH maksimum.  

4. Bahan tambahan lain 

2.6 Pemanis 

Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan 

digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan 

makanan kesehatan. Pemanis berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, 

memperbaiki sifat-sifat fisik, sebagai pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia 

sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh, mengembangkan makanan dan 

minuman dengan kalori terkontrol, mengontrol program pemeliharaan dan 

penurunan berat badan, mengurangi kerusakan gigi, dan sebagai bahan subtitusi 

pemanis utama (Cahyadi, 2006). 
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2.6.1 Jenis Bahan Pemanis 

Menurut Cahyadi (2006), dilihat dari sumber pemanis dapat 

dikelompokkan menjadi pemanis alami dan pemanis buatan (sintetis). Pemanis 

alami biasanya berasal dari tanaman. Tanaman penghasil pemanis yang utama 

adalah tebu (Saccharum officanarum L) dan bit (Beta vulgaris L). Bahan pemanis 

yang dihasilkan dari kedua tanaman tersebut dikenal sebagai gula alam atau 

sukrosa. Beberapa bahan pemanis alam yang sering digunakan adalah : sukrosa, 

laktosa, maltosa, galaktosa, D-glukosa, D-fruktosa, sorbitol, manitol, gliserol, dan 

glisina. 

Pemanis sintetis adalah bahan tambahan yang dapat menyebabkan rasa 

manis pada pangan tetapi tidak memiliki nilai gizi. Beberapa pemanis sintetis 

yang telah dikenal dan banyak digunakan adalah : sakarin, siklamat, aspartam, 

dulsin, sorbitol sintetis, dan nitro-propoksi-anilin. 

Sampai saat ini penelitian mengenai calon-calon bahan pemanis sintetis 

masih terus diteliti. Beberapa bahan pemanis tersebut diantaranya adalah 

Dehydrochalcone asesulfame-K dan Steviosida. 

2.6.1.1 Gula Jagung (Sorbitol) 

Sorbitol merupakan gula alami pada jagung sehingga disebut gula jagung. 

Sifat gula jagung tidak tahan panas. Oleh karena itu, kemanisannya akan 

berkurang saat digunakan untuk mengolah masakan di atas api (Kompas, 2014). 

Sorbitol merupakan poliol yang umum terdapat dalam buah-buahan dan dapat 

dibuat dari reduksi D-Glukosa, sorbitol memberikan rasa manis dan sering 

digunakan sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes. Secara komersial, 
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sorbitol dapat dibuat dari glukosa dengan hidrogenasi pada tekanan tinggi maupun 

reduksi elektrolit (Sudarmaji, 1982). 

Sorbitol mudah larut dalam air (sampai 83%), sorbitol dapat juga larut 

dalam metanol, isopropanol, butanol, sikloheksanol, fenol, aseton, asam asetat, 

dimetilformamida, piridin, dan asetamida. Kelarutan sorbitol baik dalam alkohol 

panas dan sedikit larut dalam alkohol dingin. Selain itu sorbitol mempunyai sifat 

yang stabil terhadap asam, enzim, dan terhadap suhu sampai 140oC (248oF) 

(Sudarmaji, 1982). 

Kristal sorbitol mengandung 0,5 atau 1 molekul H2O. Kandungan 

kalorinya 3,994 K. Kalori setiap gramnya sama dengan kalori gula tebu, yaitu 

3,940 K. Tujuh puluh persen dari jumlah sorbitol yang masuk ke dalam tubuh 

akan diubah menjadi CO2 tanpa menunjukkan adanya kenaikan glukosa dalam 

darah sehingga sangat baik untuk penderita diabetes (Cahyadi, 2006) 

2.6.1.2 Gula Sakarin 

Sakarin ditemukan dengan tidak sengaja oleh Fahbelrg dan Ramsen pada 

tahun 1987. Ketika pertama ditemukan sakarin digunakan sebagai antiseptik dan 

pengawet, tetapi sejak tahun 1900 digunakan sebagai pemanis. Sakarin dengan 

rumus C7H5NO3S dan berat molekul 183,18 disintesis dari toluen dihidro-3-

oksobenzisulfonasol, benzosulfimida atau o-sulfobenzimida. Sedangkan nama 

dagangnya adalah glucide, garantose, saccarinol, saccarinose, sakarol, saxin, 

sykose, hermesetas (Cahyadi, 2006). 

Intensitas rasa manis garam natrium sakarin cukup tinggi, yaitu kira-kira 

200-700 kali sukrosa 10%. Di samping rasa manis, sakarin juga mempunyai rasa 
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pahit yang disebabkan oleh kemurnian yang rendah dari proses sintesis (Cahyadi, 

2006). 

2.6.1.3 Gula Sukrosa 

Sukrosa atau sakarosa merupakan senyawa oligosakarida (tepatnya 

disakarida) yang secara sistematika kimiawi disebut α – D – glukopiranosil – β – 

D – fruktofuranosa. Secara komersial, sakarosa diproduksi dari tebu dan bit. 

Sukrosa terdapat di alam dalam jaringan tanaman terutama buah, biji, bunga, dan 

akar. Madu lebah mengandung sebagian besar sukrosa dan hasil hidrolisanya 

(Sudarmaji, 1982). 

Gula putih (gula pasir) maupun gula merah (gula batok) yang diproduksi 

dari tebu hampir 100% terdiri dari sukrosa; sedangkan gula merah dari palma 

(aren, kelapa) masih mengandung glukosa atau fruktosa dalam jumlah sedikit 

(Muchtadi, 2011). Sukrosa kristal murni mengandung energi 351 kalori/100 gram 

(Sudarmaji, 1982). 

Sukrosa banyak digunakan dalam pengolahan pangan, misalnya sirup, jam 

(selai), dan jelly buah-buahan, puddings, cake, dan lain-lain (Muchtadi, 2011). 

Konsumsi gula murni yang berlebihan diperkirakan menyebabkan hal-hal yang 

tidak menguntungkan misalnya menekan nafsu makan sehingga mengurangi 

konsumsi nutrien lain, menyebabkan kerusakan gigi (caries gigi), atherosklerosis, 

diabetes, dan bahkan kegemukan (obesitas) (Sudarmaji, 1982). 

Menurut Maier et  al. (1977 dalam Andriani, 2008), penambahan sukrosa 

dapat menurunkan efek pahit dari senyawa limonin pada sari buah jeruk. 

Penambahan sukrosa pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan threshold 

limonin pada indera pengecap. Hal ini berarti efek rasa pahit akibat senyawa 
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limonin dapat lebih ditekan dengan adanya penambahan sukrosa. Penambahan 

sukrosa pada konsentrasi 10% dapat meningkatkan threshold limonin dari 1 ppm 

menjadi 2.7 ppm. 

2.6.2 Bahan Pemanis Alternatif 

Gula alternatif adalah bahan pemanis selain sakarosa. Ada dua jenis gula 

alternatif yaitu yang bergizi dan yang tidak bergizi. Gula alternatif bergizi adalah 

fruktosa, gula alkohol berupa sorbitol, manitol, dan silitol, sedangkan gula 

alternatif tak bergizi adalah aspartam dan sakarin. Penggunaan gula alternatif 

hendaknya dalam jumlah terbatas. Fruktosa dalam jumlah 20% dari kebutuhan 

energi total dapat meningkatkan kolesterol dan LDL, sedangkan gula alkohol 

dalam jumlah berlebihan mempunyai pengaruh laksatif (Almatsier, 2007). 

 


