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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Buah Apel 

 Apel ( Malus sylvestris Mill ) yang dikenal sekarang adalah hibrida dengan 

asal-usul yang sangat kompleks. Taksonomi apel menjadi tidak jelas karena 

proses hibirida, seleksi dan pemusnahan. Banyak ahli yang yakin bahwa apel-apel 

yang ada sekarang ini berasal dari apel liar Malus pumilla. Bermodalkan apel liar 

ini tanaman termasuk divisi Spermatophyta, kelas dikotil dan keluarga Rosaceae 

ini dikembangkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan buah berkualitas, 

berproduksi tinggi dan tahan terhadap serangan hama/penyakit (Untung,1996). 

Adapun taksonomi dari buah apel adalah sebagai berikut : 

 Divisio  : Spermatopyta 

 Sub Divisio : Angiosperma 

 Klass  : Dicotyledone 

 Ordo  : Rosales 

 Famili  : Mallus 

 Speesies : Malus syilvestris Mill ( Untung,1996 ) 

 Apel ( Malus sylvestris Mill ) buah yang juga masih mempunyai kesamaan 

bentuk ataupun kandungan yang ada dengan buah pir, akan tetapi buah apel 

mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan buah pir tersebut dalam ha 

lapel juga mempunyai banyak bentuk akan tetapi beda kandungan yang ada dalam 

buahnya. Walaupun apel sama persis bentuknya akan tetapi bila varietasnya 

berbeda maka masih banyak perbedaannya, varietas apel yang banyak 

dikembangkan di Indonesia bernacam-macam dan juga dari banyak varietas apel 
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tersebut sangat baik untuk dikembangkan di Indonesia karena iklim yang cocok 

dan baik untuk tanaman tropis, seperti Tabel 1 : 

Kandungan Rome 
beauty 

Manalagi Anna Price Noble Wangling 

Bobot buah 169,11 g 145,50 g 130,5 g 175 g 150 g 

Kadar Air 86,65 % 84,05 % 84,12 % 86,35 % 85 % 

Produktivitas 12 kg/ 
pohon 

15 kg/ 
pohon 

10kg/ 
pohon 

15kg/ 
pohon 

15 kg/ 
pohon 

Cita Rasa 30,94 % 
(segar) 

54,82 % 
(manis) 

Manis 
asam 

Segar agak 
masam 

Manis 
renyah 

Aroma Lemah Kuat Kuat Kuat - 

Warna Kemeraha
n-
merahan 

Hijau 
kekuning-
kunignan 

Merah 
tua 

Hijau 
berbintik-
bintik 

Hijau 
berbintik-
bintik 
kecoklatan 

Sumber : Soelarso (1996). 
 
2.1.1 Komposisi Kimia dan Nilai Gizi Buah Apel 

 Buah apel mengandung karbohidrat dalam jumlah yang cukup. Buah apel 

banyak mengandung mineral yang berguna bagi kesehatan manusia. Kandungan 

protein dan lemak relatif sedikit. Komponen terbesar buah apel adalah air. 

Menurut Susanto dan Saneto (1994), dari segi komposisi kimianya, buah apel 

mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. 

 Buah apel juga mengandung karoten, karoten memiliki aktivitas sebagai 

vitamin A dan juga antioksidan yang berguna untuk menangkal serangan radikal 

bebas penyebab berbagai penyakit degeneratif (Anonymous, 2005). Apel 

mengandung banyak vitamin C dan B, selain itu apel kerap menjadi pilihan para 

pelaku diet sebagai makanan substitusi karena kandungan gizinya. (Prihatmin, 

2005) 
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 Kandungan zat-zat gizi dalam 100 gram buah apel, berikut ini komposisi 

kimia buah apel seperti pada tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimiawi Buah Apel ( tiap 100 gram buah ) 

Komponen Jumlah 

Air (g) 
Kalori (Kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Natrium (mg) 
Potassium (mg) 
Vitamin A(IU) 
Vitamin B1 ((mg) 
Vitamin B2 (mg) 
Niacin (mg) 
Vitamin C (mg) 
Bagian yang dapat dimakan (%) 

84,10 
58,00 
0,30 
0,40 

14,9 
6,00 
10,00 
0,30 
1,00 

110,00 
90,00 

0,04 
0,02 
0,10 
5,00 

88,00 

Sumber : Susanto dan Suneto (1994) 
 
2.1.2 Kualitas Buah Apel 

 Varietas, derajat kemasakan, agronomi dan faktor lingkungan 

mempengaruhi mutu atau kualitas buah (Pantastico, 1989). Faktor penentu 

kualitas buah antara lain bantuk, ukuran dan komposisi kimianya. 

 Menurut Soelarso (1996), karakteristik kualitas buah apel dapat dilihat 

menurut : 

Nilai fisik : Kekerasan, berat jenis dan mudah tidaknya lepas dan tangkai 

Nilai visual : Warna kulit, ukuran dan kekompakan buah 

Analisa kimia : Kadar pati, soluble solid (total kadar gula), asam, ratio 

Metode fisiologi : Respirasi 
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Penaksiran : Umur buah dari bunga 

 Adapun penggolongan buah apel ditinjau dari kualitas menurut Soelarso 

(1996), ada 4 grade : 

a. Grade A = 15,9 % (3-4 buah/kg) 

b. Grade B = 45,25 % (5-7 buah/kg) 

c. Grade C = 29,6 % (8-10 buah/kg) 

d.  Grade D = 7,0 % (11-15 buah/kg) 

 Ukuran sangat kecil dan broken atau cacat tidak di perhitungkan atau 

dibuang, sehingga buah semacam ini dapat dimanfaatkan menjadi suatu produk 

olahan. Buah apel sortiran terdiri dari buah apel lewat suatu produk olahan. Buah 

apel sortiran terdiri buah apel lewat matang terutama karena penyimpanan, cacat, 

berukuran kecil edan buah belum optimal. Menurut Susanto  dan Saneto (1994), 

selain itu buah apel dapat mengalami rusak mekanis seperti memar, lecet dan lain-

lain sehingga tidak memiliki grade dan mutu yang ditentukan untuk 

diperdagangkan. 

2.2 Permen Jelly 

 Permen adalah produk yang dibuat dengan mendidihkan campuran gula 

dan air bersama dengan bahan pewarna dan pemberi rasa sampai tercapai kadar 

air kira-kira 3%. Biasanya suhu yang digunakan sebagai petunjuk kandungan 

padatan. Sesudah didihkan sampai mencapai kandungan padatan yang diinginkan 

(kurang lebih 150˚C) sirup dituangkan pada cetakan dan dibiarkan tercetak. 

Permen jelly merupakan permen yang terbuat dari campuran sari buah-buahan, 

bahan pembentuk gel atau dengan penambahan essens untuk menghasilkan 

berbagai macam rasa, dengan bentuk fisik jernih transparan serta mempunyai 
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tekstur kenyal seperti permen karet. Bahan pembentuk gel yang biasa digunakan 

antara lain gelatin, karagenan atau agar-agar. Permen jelly tergolong makanan 

semi basah, oleh karena itu cepat rusak, maka dari itu perlu penanganan yang 

tepat untuk memperpanjang masa simpan (Malik, 2010) 

Jelly merupakan makanan yang berbentuk semi padat, yang memiliki bau, 

rasa, warna dan tekstur yang normal dengan penambahan gula dan bahan 

tambahan makanan seperti pemanis buatan, pewarna tambahan dan pengawet. 

Permen jelly merupakan makanan yang disukai dan telah dikenal oleh masyarakat 

luas, karena murah, praktis dan memiliki berbagai rasa yang kebanyakan 

menyerupai rasa buah-buahan. Gelatin merupakan salah satu jenis hidrokoloid 

yang dapat diaplikasikan ke dalam jelly. Hidrokoloid lain yang juga dapat 

diaplikasikan ke dalam jelly diantaranya adalah: pektin, agar, pati termodifikasi, 

alginat, dan karagenan yang juga berfungsi sebagai bahan pembentuk gel (Latief, 

1989). Tekstur permen jelly banyak tergantung pada bahan gel yang digunakan. 

Jelly gelatin mempunyai konsistensi yang lunak dan bersifat seperti karet, jelly 

agar-agar lunak dengan tekstur rapuh. Pektin menghasilkan agar-agar yang rapuh 

dan lunak, tetapi menghasilkan gel yang baik pada pH rendah. Karagenan 

menghasilkan gel yang kuat. Pembuatan permen karet dan jelly meliputi 

pembuatan campuran gula yang dimasak dengan kandungan padatan yang 

diperlukan dan penambahan bahan pembentuk gel (Buckle, et al., 1987). 

Permen yang banyak beredar di kalangan masyarakat berjenis permen 

keras (hard candy) dan lunak (soft candy). Permen keras adalah permen yang 

padat teksturnya. Dimakan dengan cara menghisap, pada permen keras yang perlu 

diuji di antaranya adalah bahan baku utamanya berupa glukosa. Sementara 
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permen lunak ditandai dengan teksturnya yang lunak. Jenis permen ini bukan 

untuk dihisap melainkan dikunyah. Berdasarkan bahan campurannya, permen 

lunak terbagi menjadi tiga jenis. Ketiga bahan tersebut adalah gum, 

carragenan(rumput laut) dan gelatin (Ningsih, 2010). 

2.3 Bahan Pembuatan Permen Jelly 

2.3.1 Sukrosa 

 Sukrosa atau sering disebut dengan gula pasir merupakan salah satu bahan 

yang ditambahkan pada proses pembuatan permen jelly. Penambahan sukrosa 

pada pembuatan permen jelly ini memiliki fungsi untuk memberikan rasa manis, 

dan dapat pula sebagai pengawet, yaitu dalam konsentrasi tinggi menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menurunkan aktivitas air dari bahan 

pangan (Zulfaini, 2004).Gula merupakan senyawa organik penting dalam bahan 

makanan karena gula dapat mudah dicerna di dalam tubuh dan dapat 

menghasilkan kalor. Selain itu juga berfungsi sebagai pengawet makanan. Sukrosa 

merupakan senyawa kimia disakarida yang tergolong ke dalam karbohidrat, 

mempunyai rasa manis dan larut dalam air. Bahan yang mengandung sukrosa 

antara lain tebu, bit dan siwalan (Winarno 1997). 

 Sukrosa memiliki sifat mudah larut dalam air dan kelarutannya meningkat 

dengan adanya pemanasan. Titik leleh sukrosa adalah pada suhu 160 °C dengan 

membentuk cairan yang jernih, namun pemanasan selanjutnya akan berwarna 

coklat atau dikenal dengan proses browning (Buckle, et al., 1987).Dalam 

pembuatan makanan, sukrosa berfungsi untuk member rasa manis dan 

pengawet,karena dengan konsentrasi yang tinggi dapat menghambat 

mikroorganisme danmenurunkan aktivitas air bahan pangan (Buckle, et al., 1987). 
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 Banyaknya gula yang ditambahkan bervariasi tergantung pada jenis pektin 

yang digunakan dan pH (keasaman) sistem. Untuk membentuk gel yang baik pada 

keadaan standar, diperlukan gula sebanyak 60-65%. Semakin banyak gula yang 

ditambahkan, maka semakin sedikit molekul air yang tertahan pada sistem, 

sehingga gel yang terbentuk semakin kukuh. Akan tetapi ,jika gula yang 

ditambahkan terlalu banyak akan terjadi kristalisasi pada permukaan gel yang 

terbentuk, sedangkan jika gula yang ditambahkan jumlahnya kurang, akan 

dihasilkan gel yang lunak (Affandi,2003). Menurut Muljodihardjo (1991), gelyang 

baik dapat diartikan sebagai gel yang mempunyai tekstur kontinyu halus,tidak 

menunjukkan adanya kelekatan, memiliki kekukuhan yang memadai, serta bebas 

dari sineresis selama penyimpanan. 

2.3.2 Sirup Glukosa 

 Sirup Glokusa adalah produk yang berbentuk cairan kental dan jernih 

dengan kadar glukosa  tinggi yang umumnya diperoleh dari proses enzimati pati. 

Menurut Dziedzic dan Kearsley (1984), keuntungan penggunaan sirup glukosa 

dalam pengolahan terutama dalam permen dapat memperbaiki viskositas, 

kecemerlangan warna menjadi lebih baik, memperbaiki ketahanan (keawetan) 

produk akhir diantaranya tahan disimpan lebih lama, kesegaran lebih terjamin dan 

mencegah kristalisasi gula. Penggunaan campuran sirup Glukosa yang optimum 

akan menghasilkan kekenyalan, kekerasan dan rasa manis yang disukai, namun 

pada jumlah sirup glukosa yang tetap peningkatan sukrosa dapat menyebabkan 

permen menjadi keras.  

 Menurut Buckle et al., (1987) sirup glukosa dalam pembuatan permen 

berfungsi sebagai penguat cita rasa, media penambah cita rasa, meningkatkan nilai 
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gizi, dan mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan tekanan 

osmosa yang tinggi serta aktivitas air yang rendah, sirup glukosa juga berfungsi 

untuk mencegah kristalisasi pada pembuatan permen. 

2.3.3 Agar-Agar 

Agar adalah istilah umum yang lebih berkaitan dengan ciri-ciri gel. Agar 

terdiri atas fraksi yang mengandung sulfat disebut agarosa dan fraksi yang tidak 

mengandung sulfat disebut agaropektin. Agarosa dapat membentuk gel, sedangkan 

agaropektin tidak dapat membentuk gel. Agar bersifat anionik, dapat membentuk 

gel yang jernih (Cahyadi, 2009).Agar-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. Kepadatan gel 

agar-agar juga cukup kuat untuk menyangga tumbuhan kecil sehingga sangat 

sering dipakai sebagai media dalam kultur jaringan (Latief, 1989). 

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

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

Kelebihan ini digunakan dalam beberapa industri antara lain. Agar dan alginat 

keduanya adalah polisakarida yang diekstrak dari rumput laut. Senyawa-senyawa 

ini tidak mempunyai nilai nutrisi, seperti pektin mereka dapat membentuk gel. 

Senyawa ini digunakan dalam pembuatan beberapa macam makanan termasuk es 

krim dan jelly (Gaman dan Sherrington, 1992).Agar-agar tidak larut dalam air 

dingin, tetapi larut dalam air panas. Pada suhu 32-39˚C berbentuk bekuan (solid) 

dan tidak mencair pada suhu di bawah 85˚C. Apabila dilarutkan dalam air panas 
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dan didinginkan, agar-agar bersifat seperti gelatin, padatan lunak dengan banyak 

pori-pori di dalamnya sehinggabertekstur 'kenyal'. Sifat ini menarik secara 

inderawi, sehingga banyak olahanmakanan melibatkan agar-agar (Aslam, 1991). 

2.3.4 Asam Sitrat 

 Penambahan asam sitrat berfungsi sebagai pemberi rasa asam dan 

mencegah kristalisasi gula. Selain itu asam sitrat juga berfungsi sebagai katalisator 

hidrolisa sukrosa ke bentuk gula invert selama penyimpanan serta penjernih gel 

yang dihasilkan. Keberhasilan pembuatan permen jelly tergantung dari derajat 

keasaman untuk mendapat pH yang diperlukan. Nilai pH dapat diturunkan dengan 

penambahan sejumlah kecil asam sitrat. Penambahan asam sitrat dalam permen 

jelly beragam tergantung dari bahan baku pembentuk gel yang digunakan. 

Banyaknya asam sitrat yang digunakan dalam permen jelly berkisar 0,2-0,3 % 

(Zulfaini, 2004). 

2.3.5 Bahan Pengawet dan Pewarna 

 Pewarna alami diperoleh dari tanaman ataupun hewan yang berupa 

pigmen. Beberapa pigmen alami yang banyak terdapat disekitar kita adalah 

klorofil (terdapat pada daun-daun berwarna hijau), karotenoid ( terdapat pada 

wortel dan sayuran lain berwarna oranye-merah). Umumnya pigmen-pigmen ini 

tidak cukup stabil terhadap panas, cahaya dan pH tertentu. Walupun begitu 

pewarna alami umumnya aman dan tidak menimbulkan efek samping bagi 

tubuh.Pewarna buatan untuk makanan diperoleh melalui proses sintesis kimia 

buatan yang mengandalkan bahan-bahan kimia, atau dari bahan yang mengandung 

pewarnaalami melalui ekstraksi secara kimiawi. Beberapa contoh pewarna buatan 
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seperti warna kuning : tartrazin, sunset yellow, warna merah : allura, eritrosin, 

amaranth, dan warna biru : biru berlian (Widjanarko,2001). 

2.4 Bunga Mawar  

  Di Indonesia, banyak dikembangkan aneka mawar hibrida, terutama jenis 

dan varietas mawar yang berasal dari Holland varietas ini telah dikembangkan 

oleh perkebunan Mangku Harjo dengan jenisnya antara lain Coctail, Diplomat, 

Idole, Jacaranda, Laminuitte, Osiana, Pareo, Samourai, Sonate de meiland, Sonia, 

Sweet sonia, Tineke, Vivaldi, White succes, dan Yonina. Mawar tipe medium 

antara lain Golden times, Jaguar, Sissel, Laser dan Kiss. Jenis mawar hibrida ini 

mempunyai kelebihan dari warna yang menarik dan tahan lama (Satuhu, 2002). 

Mawar (Rosa hybrida L.) dijuluki ratu segala bunga karena keindahannya, 

keanggunan dan keharumannya. Tanaman hias ini memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi, diminati konsumen dan dapat dibudayakan secara komersial dan terencana 

sesuai dengan permintaan pasar (Santika, 1996). Berdasarkan kegunaannya 

mawar dikelompokkan kedalam bunga potong, mawar taman, mawar tabur dan 

mawar bahan komestik (Marlina, 2009). 

Tanaman mawar dapat diperbanyak dengan cara stek, cangkok, okulasi 

dan penyambungan. Namun pada umunya perbanyakan mawar dilakukan dengan 

cara penyambungan. Mawar merupakan tanaman tahunan (parennial) yang 

merupakan struktur batang berkayu keras, berduri, bercabang banyak, 

menghasilkan bunga, buah dan biji secara cukup banyak antara lain Rosa odorata, 

R. Odorata ochroleuca, dan R. Foetida pesiana (di Amerika Serikat), R. Vilosa 

dan R. Canina (di Turki), R.Damascena dan R. Alba (di Alania) (Anonim, 2006). 
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  Tanaman bunga mawar (Rossaceae) yang kini dikenal dengan sebutan 

“Ratu Bunga” memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik untuk 

dicermati oleh kalangan masyarakat luas, bunga sudah merupakan simbol atau 

lambang kehidupan religi dalam peradaban manusia (Rukmana, 1995). 

Berdasarkan sisitematikan tumbuhan (taksonomi), tanaman mawar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub Divisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Dicotylodenae (biji berkeping dua) 

Ordo  : Rosanales 

Famili  : Rossaceae 

Genus  : Rossa 

Species : Rosa damascena Mill (Hidayah, 2006). 

2.4.1 Varietas Bunga Mawar 

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

memiliki jenis dan varietas yang berbeda-beda. Di Indonesia banyak di 

kembangkan jenis mawar hibrida, terutama jenis dan varietas mawar yang berasal 

dari Holland (Belanda). Kelompok mawar yang banyak permintaannya adalah tipe 

hibrida tea dan medium. Kelebihan kedua tipe mawar ini adalah memiliki variasi 

bunga mawar yang cukup banyak, mulai dari yang putih sampai merah padam. 

Mawar tipe hibrida tea memiliki tangkai bunga sepanjang 80-120 cm tersebut 

termasuk tinggi, berkisar antara 120-280 kuntum/m/tahun. Berdasarkan kebiasaan 

pemeliharaannya di kenal tiga kelompok mawar, yaitu : 
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1. Mawar perdu, merupakan sosok tanaman mawar yang mengalami 

perlakuan pemangkasan cabang, ranting dan akar, sehingga bentuknya 

menyerupai semak-semak kecil (rendah). 

2. Mawar pohon, mrerupakan sosok tanaman yang selalu mengalami 

pemangkasan selama hidupnya. 

3. Mawar merupakan sosok tanaman yang mengalami perlakuan seperti 

pembentukan bonsai, sehingga disebut bonsai mawar. 

Antosianin berwarna merah dan pH tinggi berubah menjadi violet dan 

kemudian menjadi biru. 

  Menurut Kumalaningsih (1995), komoditi pertanian mempunyai sifat 

mudah rusak dikarenakan mempunyai kandungan air cukup tinggi hingga 

mencapai 90%. Kadar air yang terkandung dalam mahkota bunga mawar adalah 

85,08%. Hal ini membuktikan bahwa tedapatnya kandungan pigmen antosianin 

atau kandungan gula total yang relatif rendah namun masih relatif tinggi 

dibandingkan dengan kandungan air pada bunga kana yaitu 80,2% (Abbas, 2003). 

2.5 Kana Merah (Canna coccinea Mill.) 

  Tanaman kana (Canna coccinea Mill.)banyak dikenal dengan nama lili 

kana, kembang tasbih, panah India, ganyong hutan, puspa mjindra, ganyong 

wono, ganyong alas, dan ganyong leuweung. Organ utama tanaman kana terdiri 

dari akar (rimpang), batang semu, daun, bunga, dan biji. Perakaran tanaman kana 

disebut rimpang (geragih), batangnya mengandung air (herbaceous) dan terbentuk 

dari pelepah-pelepah daun yang menutupi satu sama lain sehingga disebut “batang 

palsu” (Hamid, 2012). 
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  Daun tersusun dalam tangkai pendek dan tumbuh berselang-seling, 

berbentuk oval dengan ujung runcing. Permukaan daun bagian atas berwarna 

hijau, tembaga gelap atau keungu-unguan, sedangkan permukaan bagian bawah 

tertutup lapisan putih seperti bedak. Kuntum bunga berbentuk mirip corong, 

terdiri dari tiga sampai lima helai mahkota bunga yang berukuran kecil samapi 

besar tergantung jenisnya. Warna mahkota bervariasi, antara lain kuning tua, 

kuning cerah, merah muda, merah tua, jingga, kuning berbintik-bintik coklat atau 

kombinasi dari warna-warna tersebut (Rukmana, 1997). 

  Umbi bungah tasbih mengandung pati (tepung halus) serta banyak zat lain, 

yaitu enam subtansi phenol, dua terpene, dan empat coumarin. Selain zat-zat 

tersebut, zat lain juga terdapat didalamnya adalah glukosa, lemak, alkaloid, dan 

getah (Anonim, 2005). 

  Menurut Rukmana (1997), Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, 

kedudukan tanaman kana diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledone 

Famili  : Cannaceae 

Spesies  : Canna coccinea Mill. 

Tanaman kana yang tumbuh di alam dibedakan atas dua jenis berdasarkan 

warna daunnya: 

1) Bunga kana berdaun hijau : ciri-ciri bunga kana (Canna coccinea Mill.), 

batang daunnya berwarna hijau, warna bunganya bervariasi. 
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2) Bunga kana berdaun merah : ciri-ciri bunga kana (Canna indica Linn.), 

batang dan daunnya berwarna merah keungu-unguan dengan kuntum bunga. 

2.6 Pewarna Alami dan Penggunaan Pewarna Alami 

2.6.1 Pewarna Alami 

  Zat pewarna alami merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu 

dalam suatu makanan. Walaupun suatu makanan mempunyai nilai gizi yang baik 

dengan rasa dan aroma yang enak. Namun, orang akan enggan membeli 

karenakenampakannya yang tidak menarik. Warna sendiri dapat menggambarkan 

kesegaran dari suatu makanan (pigmen) adalah zat warna yang berasal dari 

ekstrak tumbuhan (seperti bagian daun, bunga, biji), hewan dan mineral 

(Purwantiningsih, 2004). Pada daftar Food and Drugs Administration (FDA) 

Amerika Serikat menggolongkan zat warna alami ke dalam golongan zat pewarna 

yang tidak perlu mendapat sertifikasi kemurnian kimiawi. Penggunaan zat warna 

alami untuk makanan dan minuman tidak memberikan kerugian bagi kesehatan. 

Zat pewarna alami terdiri dari campuran dengan senyawa-senyawa alami lainnya. 

Sumber zat warna alami asal tumbuhan bentuk dan kadarnya berbeda, dipengaruhi 

faktor jenis tumbuhan, iklim, tanah, umur dan faktor lainnya (Ebook pangan. 

Com, 2006). 

  Menurut Husodo (1999), terdapat kurang lebih 150 jenis pewarna alami di 

Indonesia yang telah diidentifikasi dan digunakan secara luas dalam berbagai 

industri. Jenis pewarna alami menghasilkan warna-warna dasar, misalnya: warna 

merah dari Caesalpina sp., warna biru dari Indigofera tinctoria, warna jingga dari 

Bixa olleracea dan warna kuning dari Mimosa pudica. Pewarna alami bisa 

diperoleh dengan cara ekstraksi dari tanaman yang banyak terdapat di sekitar 
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halaman (Wibowo, 2003). Selain digunakan sebagai pewarna, pewarna alami juga 

dapat berfungsi sebagai flavor, antioksidan dan fungsi-fungsi lainnya (Winarno, 

2004). 

  Menurut Koswara (2009), beberapa penyebab bahan makanan berwarna, 

yaitu:  

1. Pigmen yang secara alami terdapat pada tanaman dan hewan misalnya 

klorofil berwarna hijau, karoten berwarna jingga, dan mioglobin 

menyebabkan warna merah pada daging. 

2. Reaksi karamelisasi yang timbul bila gula dipanaskan membentuk warna 

coklat, misalnya warna coklat pada kembang gula karamel atau yang 

dibakar. 

3. Warna gelap yang ditimbulkan karena adanya reaksi Maillard, yaitu antara 

gugus amino protein dengan gugus karbonil gula pereduksi; misalnya susu 

bubuk yang disimpan lama akan berwarna gelap. 

4. Reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan warna 

hitam atau coklat gelap. Reaksi oksidasi ini dipercepat oleh adanya logam 

serta enzim; misalnya warna gelap permukaan apel atau kentang yang 

dipotong. 

5. Penambahan zat warna, baik zat warna alami maupun zat warna sintetik, 

yang termasuk dalam golongan bahan aditif makanan. 

Menurut Koswara (2009), pewarna alami mempunyai keterbatasan-

keterbatasan, antara lain : 

1. Seringkali memberikan rasa dan flavor khas yang tidak diinginkan  

2. Konsentrasi pigmen rendah 
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3. Stabilitas pigmen rendah 

4. Keseragaman warna kuning baik 

5. Spektrum warna tidak seluas seperti pada pewarna sintetis. 

2.6.2 Penggunaan Pewarna Alami 

Menurut Tranggono (1990), pewarna makanan umumnya 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 

meningkatkan kualitas makanan. Menurut Henry dan Houghton (1996), bahwa 

warna yang ditambahkan pada makanan karena mempunyai tujuan antara lain: 

mempertegas warna yang telah ada pada produk makanan, meyakinkan 

keseragaman warna makanan dari tahap ke tahap, mempertahnkan penampakan 

asli makanan dan untuk memberi warna dengan sengaja pada makanan.  

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

berhubungan dengan aplikasi pewarna terhadap produk, harus dipertimbangkan 

dalam proses pembuatannya, yaitu antara 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. Penentuan pemakaian bentuk pewarna sangat penting 

untuk mengetahui bahwa warna akan berubah jika pigmen rusak selama 

prossesing. Peingkatan suhu seringkali menyebabkan rusaknya: struktur 

pigmen yang menyebabkan perubahan warna. 
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3. Tingkat kesamaan (pH), pewarna makanan yang dalam air (terutama yang 

berbentuk cairan) dibuat dengan pH maksimum. Penambahan larutan buffer ke 

dalam produk akan merubah pH larutan. 

2.7 Pigmen Antosianin dan Sifat-Sifatnya 

Antosianin adalah metabolit sekunder dari famili flavonoid, dalam 

jumlahbesar ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran (Talavera, et al., 

2004). Antosianin merupakan satu pigmen fenolik yang terekspresi sebagai 

karakter warna merah, biru (Lee dan Kevin 2002), dan ungu (Close dan 

Christopher 2003). Secara luas terbagidalam polifenol tumbuhan. Flavonol, 

flavan-3-ol, flavon, flavanon, dan flavanonoladalah kelas tambahan flavonoid 

yang berbeda dalam oksidasi dari antosianin.Larutan pada senyawa flavonoid 

adalah tak berwarna atau kuning pucat(Wrolstad, 2001). 

Struktur utama antosianin ditandai dengan adanya dua cincin aromatik 

benzena (C6H6) yang dihubungkan dengan 3 atom karbon yang membentuk cincin 

(Talavera, et al., 2004). Pada tanaman terdapat dalam bentuk glikosida yang 

mengikat monosakarida (glukosa, galaktosa, ramnosa). Pada pemanasan dalam 

asam mineral pekat, antosianin pecah menjadi antosianidin dan gula. Pada pH 

rendah pigmen ini berwarna merah dan pada pH tinggi berubah menjadi violet dan 

kemudian menjadi biru (Winarno, 2004). Pigmen ini terdapat pada vakuola sel. 

Secara medis antosianin berfungsi sebagai antioksidan (Woodson 1991, Panhwar 

2005, Close dan Christopher 2003).  

Antosianin adalah senyawa flavonoid dan merupakan glikosida 

dariantosianidin yang terdiri dari 2-phenyl benzopyrilium (Flavium) 

tersubstitusi,memiliki sejumlah gugus hidroksil bebas dan gugus hidroksil 



21 
 

termetilasi yangberada pada posisi atom karbon yang berbeda. Seluruh senyawa 

antosianinmerupakan senyawa turunan dari kation flavilium, dua puluh jenis 

senyawa telahditemukan. Tetapi hanya enam yang memegang peranan penting 

dalam bahan pangan yaitu pelargonidin, sianidin, delfinidin, peonidin, petunidin, 

dan malvidin(Nugrahan, 2007). Antosianin dipercaya dapat memberikan manfaat 

bagi kesehatan manusia. Antosianin ini diketahui dapat diabsorbsi dalam bentuk 

molekul utuh dalam lambung (Passamonti et al., 2003). Antosianin merupakan 

pigmen alami yang aman digunakan karena tidak mengandung logam berat. 

Antosianin mudah larut dalam pelarut yang polar dan lebih stabil dalam kondisi 

asam (Atena dkk., 2008). 

2.7.1 Sifat Fisik dan Kimia Antosianin 

Salah satu pigmen yang dapat diekstrak dari sumber bahan alami adalah 

antosianin yang termasuk golongan senyawa flavonoid. Pigmen ini berperan 

terhadap timbulnya warna merah hingga biru pada beberapa bunga, buah dan daun 

(Andersen dan Bernard, 2001). Zat warna (pigmen) antosianin larut dalam air dan 

memberikan kenampakan warna oranye, merah dan biru. Secara alami terdapat 

dalam anggur, stawberry, rasberry, apel, bunga ros, dan tumbuhan lainnya. 

Biasanya buah-buahan dan sayuran warnanya tidak hanya ditimbulkan oleh satu 

macam pigmen antosianin saja, tetapi terkadang sampai 15 macam pigmen seperti 

pelargonidin, sianidin, peonidin dan lain-lain yang tergolong glikosida-glikosida 

antosianidin (Ebook Pangan. Com 2006). 

Hampir semua tumbuhan yang memberikan pigmen berwarna kuat dan 

apabila dilarutkan dalam air akan menimbulkan warna merah, jingga, ungu dan 

biru (Nollet, 1996), mempunyai panjang gelombang maksimum 515–700 nm 
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(Zussiva, dkk, 2012). Antosianin larut dalam pelarut polar seperti methanol, 

aseton atau kloroform, terlebih dengan air dan diasamkan dengan asam klorida 

atau asam format (Socacu, 2007). Konsentrasi pigmen sangat berperan dalam 

menentukan warna (hue). Pada konsentrasi yang encer antosianin berwarna biru, 

sebaliknya pada konsentrasi pekat berwarna merah, dan konsentrasi biasa 

berwarna ungu. Adanya tanin akan banyak mengubah warna antosianin. ion 

logam yang bertemu dengan antosianin membentuk senyawa kompleks yang 

berwarna abu-abu violet, maka pengalengan bahan yang mengandung antosianin, 

kalengnya perlu mendapat lapisan khusus (lacquer) (Eboo Pangan. Com, 2006).  

Pada dasarnya antosianin terdapat dalam cairan sel epiderman dalam buah, 

akar dan daun pada buah tua dan masak (Eskin 1979; Abbas 2003). Sebagian 

besar, antosianin mengalami perubahan selama pemyimpanan dan pengolahan 

(Tranggono, 1990). Antosianin ditampakkan oleh panjang gelombang maksimal 

spektrum pada 525 nm. Masing-masing jenis antosianin memiliki absorbansi 

maksimal dan panjang gelombang tertentu.  

2.7.2 Stabilitas Pigmen Antosianin 

Degradasi antosianin dapat terjadi selama proses ekstraksi, pengolahan 

makanan, dan penyimpanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas 

antosianin tersebut yaitu adanya modifikasi pada struktur spesifik antosianin 

(glikosilasi, asilasi dengan asam alifatik atau aromatik) pH, temperatur, cahaya, 

keberadaan ion logam, oksigen, kadar gula, enzim dan pengaruh sulfur oksida 

(Dhamendra Khumar Misra, 2008). Degradasi termal menyebabkan hilangnya 

warna pada antosianin yang akhirnya terjadi pencoklatan. Laju termal degradasi 
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mengikuti kenetika order pertama. Kenaikan suhu bersamaan dengan pH 

menyebabkan degradasi antosianin pada buah ceri (Rein, 2005). 

Perubahan warna pada antosianin dalam tingkatan pH tertentu disebabkan 

sifat antosianin yang memiliki tingkat kestabilan yang berbeda. Misalnya, pada 

pH 1,0 antosianin lebih stabil dan warna lebih merah dibandingkan pH 4,5 yang 

kurang stabil dan hampir tidak berwarna (Hermawan, 2012). Adapun struktur dan 

perubahan warna pada antosianin karena perbedaan tingkatan pH (Gambar 1) 

 

Gambar 1. Struktur antosianin pada kondisi pH yang berbeda ( Wrolstad 
danGiusti, 2001) 

 
Berdasarkan Gambar di atas, menjelaskan bahwa dalam media air asam, 

antosianin berada dalam empat jenis kesetimbangan, yaitu base kuinonoidal, 

kation flavilium atau bentuk oxonium, karbinol atau pseudobase, dan kalkon 

(Hermawan, 2012). Bentuk kesetimbangan ini sangat dipengaruhi oleh pH. Pada 

pH rendah, struktur kation flavilium dominan, sedangkan pada pH 4–6 bentuk 

karbinol yang dominan (Elbe dan Schwartz, 1996).  
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Didalam larutan, antosianin berada dalam lima bentuk kesetimbangan 

tergantung pada kondisi pH. Kelima bentuk tersebut yaitu kation flavilium, basa 

karbinol, kalkon, basa quinonoidal dan quinonoidal anionik.  

Pada pH sangat asam (pH 1-2), bentuk dominan antosianin adalah kation 

flavilium. Pada bentuk ini, antosianin berada dalam kondisi paling stabil dan 

berwarna pekat. Ketika pH meningkat diatas 4 terbentuk senyawa antosianin 

berwarna kuning (bentuk kalkon), senyawa berwarna biru (quinouid), atau 

senyawa yang tidak berwarna (karbinol). Oleh karena itu pigmen antosianin 

paling stabil pada pH rendah(Hermawan, 2012). 

2.8 Ekstraksi Pigmen Antosianin 

 Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair.Ketaren 

(1986) menjelaskan bahwa ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan zat dari 

bahan yang diduga mengandung zat tersebut. Ekstraksi merupakan proses 

pemisahan zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Berdasarkan bentuk canpuran yang diekstrak, ekstraksi dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu ekstraksi padat-cair: campuran yang diekstrak berbentuk padat, dan 

ekstraksi cair-cair: cairan yang diekstrak berbentuk cair. Ekstraksi berbentuk 

padat-cair paling sering digunakan untuk mengisolasi zat yang terkandung dalam 

bahan alami. Sifat-sifat seperti kepolaran larutan bahan alami yang diisolasi 

berperan penting terhadap sempurnanya proses ekstraksi (Sukemi, 2007). 

 Menurut Vogel (1998) ekstraksi adalah suatu proses pemisahan yang 

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

kepolaran, kelarutan bahan alami yang diisolasi berperan penting dalam 
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sempurnanya proses ekstraksi. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap 

komponen lain dalam campuran menyatakan bahwa pelarut polar akan melarutkan 

solut yang polar dan pelarut non polar akan melarutkan solut yang non polar atau 

disebut “like dissolve like”. 

 Antosianin dapat diekstrak dengan pelarut yang sifatnya agak polar dan 

pelarut yang digunakan mempunyai kesesuaian kelarutan dengan antosianin, baik 

dari segi polaritasnya maupun tingkat kelarutannya dalam air atau dapat 

bercampur dengan air atau dapat bercampur dengan air dalam berbagai proporsi 

(Sari et al., 2005). 

 Ekstraksi kuantitatif diperoleh sesudah campuran pigmen dan pelarut 

dibiarkan semalam pada suhu rendah.Bila larutan tidak jernih harus disaring atau 

disentrifius, diikuti dengan rotary evaporator (Kusfikawati, 2006). Ekstraksi 

antosianin dapat dilakukan dengan beberapa jenis solven, seperti air, etanol, 

metanol, tetapi yang paling efektif adalah dengan menggunakan methanol yang 

diasamkan dengan HCl. Tetapi karena sifat toksik dari metanol biasanya dalam 

sistem pangan digunakan air atau etanol yang diasamkan dengan HCl (Francis, 

1982). 

2.8.1 Pelarut 

 Ekstraksi menggunakan pelarut berdasarkan kelarutan komponen terhadap 

komponen lain atau polaritasnya dalam campuran (Khasanah et al, 2012).Fungsi 

pelarut untuk ekstrak antosianin merupakan faktor yang menentukan kualitas dari 

suatu ekstraksi, dan memiliki daya yang besar untuk melarutkan.Sedangkan 

penambahan asam berfungsi untuk lebih mengoptimalkan ekstraksi 
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antosianin.Ekstraksi menggunakan pelarut berdasarkan kelarutan komponen 

terhadap komponen lain atau polaritasnya dalam campuran. Ekstraksi pelarut atau 

ekstraksi air merupakan metode pemisahan yang paling baik.Pemisahan ini dapat 

dilakukan baik dalam tingkat makro maupun mikro.Prinsip metode ekstrak pelarut 

didasarkan pada distribusi zat pelarut dengan perbandingan tertentu antara dua 

pelarut yang tidak saling bercampur, seperti benzene, karbon, tetraklorida atau 

klorofrom.Batasannya adalah zat terlarut dapat ditransfer pada jumlah yang 

berbeda dalam kedua fase pelarut (Eby, 2006). 

 Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen 

terhadap komponen lain dalam campuran (Suyitno, 1989). Shriner et al. (1980) 

menyatakan bahwa pelarut polar akan melarutkan solut yang polar dan pelarut non 

polar akan melarutkan solut yang non polar atau disebut dengan “like dissolve 

like”. Ekstraksi pigmen antosianin dari bahan nabati umumnya menggunakan 

larutan pengekstrak HCl dalam etanol (Gao and Mazza, 1996). HCl dalam etanol 

akan mendenaturasi membran sel tanaman kemudian melarutkan pigmen 

antosianin keluar dari sel. Pigmen antosianin dapat larut dalam etanol karena 

sama-sama polar (Broillard, 1982). Pada penelitian Saati (2002), untuk ekstraksi 

antosianin dari bunga pacar air, pelarut yang paling baik digunakan adalah etanol 

95 %.Begitu juga dengan penelitian Wijaya (2001), tentang ekstraksi pigmen dari 

kulit buah rambutan. Hal ini disebabkan tingkat kepolaran antosianin hampir sama 

dengan etanol 95 % sehingga dapat larut dengan baik pada etanol 95 %. 

 Ekstraksi dengan pelarut menyangkut distribusi suatu zat terlarut (solute) 

diantara dua fase air yang tidak saling bercampur.Tekhnik ekstraksi berguna untuk 

pemisahan secara cepat dan bersih baik untuk zat organik maupun anorganik. 
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Melalui proses ekstraksi ion logam logam dalam pelarut air ditarik keluar dengan 

suatu pelarut organik (fasa organik). Ekstraksi pelarut merupakan proses 

penarikan suatu zat terlarut dari larutannya didalam air oleh suatu pelarut lain 

yang tidak dapat bercampur dengan air (fase air) (Suyanti, 2008). 

 Hasil penelitian Khasanah dkk (2012), menyatakan bahwa jenis pelarut 

berpengaruh terhadap kadar total antosianin ekstrak pigmen antosianin buah 

senggani. Secara keseluruhan etanol 80% yang diasamkan dengan HCl 1% 

maupun asam sitrat 3% menghasilkan kadar total antosianin lebih tinggi 

dibandingkan pelarut lain. Sari (2003), bahwa adanya faktor kecocokan antara 

kepolaran pelarut dengan zat yang dilarutkan menyebabkan antosianin mudah 

larut. 

2.9 Proses Pembuatan Permen Jelly 

 Pembuatan permen jelly meliputi pengambilan sari buah 50% dari berat 

bahan keseluruhan dan dimasukkan ke dalam beaker glass. Ditambahkan sukrosa, 

sirup glukosa dan asam sitrat ke dalam beaker glass yang telah berisi sari buah. 

Larutan selanjutnya dipanaskan pada suhu 90˚-100˚C sampai semua tercampur 

homogen dan sebagian air menguap. Selanjutnya larutan permen dituang ke dalam 

cetakan. Permen yang telah dicetak didinginkan pada suhu ruang selama 1 jam. 

Selanjutnya permen yang telah mengeras disimpan selama 24 jam dalam lemari 

pendingin. Setelah dikeluarkan dari lemari pendingin permen dibiarkan pada suhu 

ruang selama 1 jam untuk menetralkan suhu. Permen dikeluarkan dari cetakan dan 

ditaburkan dengan tepung tapioka dan tepung gula (Zulfaini, 2004).Pendinginan 

merupakan proses perlakuan agar permen jelly menjadi dingin. Maksud 

pendinginan adalah untuk mempermudah pada saat pengeluaran permen jelly dari 
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cetakan dan tidak merusak bentuk pada saat pengirisan. Pendinginan ini dilakukan 

dengan dua cara yaitu didinginkan pada suhu ruangan ( 25°C-27°C ) selama 

kurang lebih sehari, (Hidayat dan Ikhariztiana, 2004) dan didinginkan dalam 

almari es (cooler) dengan suhu 0°C – 4°C selama 12 jam (Marliati, 1992). 

 Syarat mutu permen jelly berdasarkan SNI No. 01-3547-1994 dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat Mutu Permen Jelly Menurut SNI No. 01-3547-1994 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan Mutu 

1 Keadaan : 
Bentuk 
Rasa 
Bau 

  
Normal 
Normal 
Normal 

2 Air % b/b Maksimal 20,0 

3 Abu % b/b Maksimal 3,0 

4 Gula Reduksi % b/b Maksimal 20,0 

5 Sukrosa % b/b Minimal 30,0 
6 Bahan Tambahan Makanan : 

Pemanis Buatan 
Pemanis Tambahan 

  
SNI 01-0222-1967 
SNI 01-0222-1967 

7 Getah (gume base) % b/b Minimal 12 

8 Cemaran Logam : 
Timbal (Pb) 
Tembaga (Cu) 
Seng (Zn) 
Timah (Sn) 
Raksa (Hg) 
Cemaran Arsen (As) 

 

 
mg/Kg 
mg/Kg 
mg/Kg 
mg/Kg 
mg/Kg 
mg/Kg 

 
Maksimal 1,5 
Maksimal 0,10 
Maksimal 0,10 
Maksimal 40 
Maksimal 0,3 
Maksimal 0,10 

9 Cemaran Mikrobia : 
Angka Lempeng Total 
Angka Kapang dan Khamir 

 
Koloni/g 
Koloni/g 

 
Maksimal 5x104 

Maksimal 102 

(Sumber, Bait, 2012) 

 


