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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia, sehingga dalam kehidupan 

sehari-hari manusia tidak terlepas dari makanan. Sebagai kebutuhan dasar, 

makanan tersebut harus mengandung  zat gizi untuk memenuhi fungsinya  serta 

aman dikonsumsi karena makanan yang tidak aman dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan bahkan keracunan (Moehjie,2004). Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia salah satunya ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsinya. 

Undang-Undang No 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa kualitas pangan yang 

dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah aman, bergizi, 

bermutu dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat (Mudjajanto, 2003). 

Aman yang dimaksud disini adalah bebas dari cemaran biologis, mikrobiologis, 

kimia, logam berat maupun cemaran lainnya yang dapat menggangu dan 

membahayakan kesehatan manusia. 

 Bahan pewarna saat ini tidak bisa dipisahkan dari makanan dan minuman 

olahan. Berbagai makanan maupun minuman yang dijual di pasaran  hampir 

selalu menggunakan bahan pewarna. Makanan yang memiliki warna cenderung 

lebih menarik untuk dipilih konsumen daripada makanan yang tidak berwarna. 

Secara umum bahan pewarna yang sering digunakan dalam makanan olahan 

terbagi atas pewarna sintetis (buatan) dan pewarna alami, bahkan masih ada yang 

menggunakan pewarna non pangan yang berbahaya seperti Rhodamin B. Pewarna 

sintetis pada umumnya terbuat dari bahan-bahan kimia. Pewarna alami merupakan 

zat pewarna (pigmen) yang diperoleh dari bahan-bahan alami seperti  tumbuhan, 

hewan atau dari sumber-sumber mineral. Pewarna alami lebih dipilih karena 
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sifatnya yang tidak berbahaya apabila dikonsumsi. Salah satu zat pewarna alami 

yang paling banyak dtemukan adalah antosianin. Antosianin merupakan pigmen 

alami yang banyak terdapat di alam seperti terdapat pada beberapa buah dan 

bunga, seperti stroberi, buah naga, anggur, delima, ubi jalar ungu, bunga mawar, 

kana, turi merah dan bunga sepatu. Sumber pigmen antosianin yang banyak 

terdapat di alam adalah bunga mawar (Rosa sp.) dan bunga kana merah (Canna 

coccinea Mill.). Mawar dan kana merupakan jenis tanaman hias yang memiliki 

banyak kandungan pigmen warna didalamnya, selain itu tanaman ini juga 

memiliki banyak jenis dan warna. Mawar merah dan kana merah adalah jenis 

bunga yang banyak memiliki kandungan pigmen antosianin. Pigmen antosianin 

pada mawar dan kana didapatkan pada mahkota bunga mawar yang telah di 

ekstrak (Sa’ati, 2011) 

 Banyak produk pangan yang menggunakan pewarna baik itu sintetis 

maupun alami, salah satunya adalah permen jelly. Permen jelly ini memiliki 

karakteristik mempunyai tekstur dan kekenyalan tertentu, “chewy” yang 

bervariasi dari agak lembut hingga agak keras (Sinurat dkk, 2010). Permen jelly 

termasuk permen lunak yang memiliki tekstur kenyal atau elastik. 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. Bahan pembentuk gel yang biasa digunakan antara lain 

gelatin, karagenen dan agar. (Malik, 2010). Sari buah yang digunakan pada 

pembuatan permen jelly adalah sari buah apel sortiran.  Kota Batu terkenal 

sebagai sentra apel di Indonesia, sehingga harga apel pun menjadi anjlok. Selain 

itu buah apel dapat mengalami rusak mekanisme seperti memar, lecet dan lain-
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lain sehingga tidak memiliki grade dan mutu yang ditentukan untuk 

diperdagangkan (Susanto dan Suneto,1994). Untuk mengatasi masalah tersebut, 

diperlukan adanya solusi pemanfaatan buah apel menjadi produk olahan yang 

dapat memperpanjang masa simpan serta dapat meningkatkan nilai ekonomis 

buah apel (Untung,1996). Salah satu cara untuk memperpanjang serta 

meningkatkan nilai jual dari apel hasil sortiran adalah dengan mengolahnya 

menjadi permen jelly apel. Penambahan pewarna alami pada pengolahan permen 

jelly apel sortiran bertujuan untuk menciptakan makanan yang bergizi dan tidak 

membahayakan bagi tubuh. Penambahan pewarna alami juga diharapkan dapat 

memperbaiki kenampakan dan menyumbangkan warna alaminya dan kandungan 

antioksidan pada produk permen jelly tersebut. 

1.2 Tujuan Peneletihan 

Penelitian dilakukan dengan tujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara perbedaan konsentrasi 

sukrosa dan sumber antosianin terhadap karakteristik permen jelly apel 

sortiran. 

2. Untuk mengetahui kualitas permen jelly apel sortiran akibat perbedaan 

konsentrasi sukrosa dan sumber antosianin terutama dari aspek warna. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitihan ini antara lain: 

1. Diduga terdapat interaksi antara perbedaan sumber antosianin dan 

konsentrasi sukrosa terhadap karakteristik permen jelly apel sortiran.  

2. Diduga perbedaan konsentrasi sukrosa dan sumber antosianin berpengaruh 

terhadap kualitas permen jelly apel sortiran, terutama dari aspek warna. 


