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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia yang tergolong sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman 

hayati yang melimpah. Menurut BPS (2016) Kota Batu memiliki tingkat 

produktifitas apel per tahun berkisar 17.050 ton. Buah apel termasuk golongan 

buah klimaterik, yang akan tetap mengalami proses respirasi meskipun telah 

mengalami pemanenan sehingga perlunya dilakukan pengolahan lanjutan untuk 

memperpanjang umur simpannya. Varietas apel di Kota Batu terdapat 3 varietas 

unggulan yaitu Manalagi, Romebeauty dan Anna. Setiap varietas memiliki 

karakteristik buah yang jelas berbeda-beda satu sama lain, contohnya saja untuk 

varietas Manalagi lebih memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi dibandingkan 

dengan Anna dan Romebeauty sedangkan tingkat keasaman yang lebih tinggi 

ialah varietas Romebeauty (Soelarso, 1996). Pengolahan lanjutannya menjadi 

permen akan meningkatkan umur simpannya dan meningkatkan nilai ekonomis 

apel.  

Permen memiliki segmen berbagai usia karena memiliki cita rasa yang 

manis. Khususnya permen jelly memiliki tampilan yang menarik karena biasanya 

berwarna transparan. Permen jelly ialah salah satu produk yang digemari oleh 

masyarakat terutaman anak-anak. Tingkat konsumsi permen jelly di Indonesia 

mencapai 20 – 30 g per kapita per tahun (Udin, 2013). Permen jelly merupakan 

produk semi basah yang terbuat dari campuran sari buah-buahan, penambahan 

gula dan sirup glukosa sebagai pemanis dan pengawet, bahan pembentuk gel dan 

bahan tambahan pangan berupa pemanis buatan, pewarna buatan dan pengawet.  
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Dalam pembuatan permen jelly umumnya ditambahkan bahan pewarna 

untuk mendapatkan kenampakan yang menarik. Jenis pewarna yang dapat 

digunakan baik itu pewarna alami maupun pewarna sintetik. Sejak ditemukan 

pewarna sintetik, penggunaan pewarna alami sudah jarang sekali, meskipun tidak 

hilang sama sekali (Winarno, 2002). Pewarna sintetik lebih disukai karena lebih 

ekonomis, praktis dan sifat pewarnaannya yang stabil dan seragam (Gani, 2010). 

Dewasa ini penggunaan pewarna sintetik harus diwaspadai karena dapat 

memberikan efek negatif bagi kesehatan karena sifatnya yang karsinogenik dan 

beracun misalnya rhodamin B (pewarna merah) dan masih banyak lagi. 

Penambahan pigmen dari antosianin yang terkandung di mawar dan 

betalain yang terkandung di bit diharapkan dapat memperbaiki mutu permen jelly. 

Antosianin dan betalain ini menghasilkan warna merah dengan tingkat kestabilan 

yang berbeda, sehingga pengaplikasiannya pada permen jelly juga dapat melihat 

pigmen mana yang lebih stabil. Selain itu, kedua pigmen tersebut juga memiliki 

aktivitas antioksidan yang tinggi dan dapat meningkatkan sisi fungsional permen 

jelly. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk memanfaatkan permen jelly  

dengan perbedaan varietas apel yang ditambahkan pigmen dari sumber berbeda. 

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan varietas apel (Manalagi, Romebeauty, dan 

Anna) terhadap karakteristik permen jelly apel. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan pewarna alami dari ekstrak mawar dan 

ekstrak bit terhadap karakteristik permen jelly apel. 
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1.3 Hipotesa 

1. Diduga adanya pengaruh perbedaan varietas apel (Manalagi, Romebeauty, dan 

Anna) terhadap karakteristik permen jelly apel. 

2. Diduga adanya pengaruh penambahan ekstrak pigmen mawar dan bit tehadap 

karakteristik permen jelly apel. 

 


