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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Buah Naga Merah 

 Tanaman Hylocereus polyrhizus atau yang lebih dikenal dengan buah naga 

merah merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan 

Amerika selatan bagian utara ini sudah lama dimanfaatkan buahnya untuk 

konsumsi segar. Jenis dari tanaman ini merupakan tanaman memanjat. Secara 

morfologi tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena tidak memiliki daun 

yang mana hanya memiliki akar, batang dan cabang, bunga, buah serta biji 

(Kristianto, 2008). 

 Berat buah beragam berkisar antara 80 – 500 gram, tergantung dari jenisnya. 

Daging buah berserat sangat halus dan di dalam daging buah bertebaran biji-biji 

hitam yang sangat banyak dan berukuran sangat kecil. Daging buah ada yang 

berwarna merah, putih, dan hitam, tergantung dari jenisnya. Daging buah bertekstur 

lunak dan rasanya manis sedikit masam (Cahyono, 2009). 

 

Gambar 1. Buah Naga Merah (Sumber : Google.com) 

 Buah naga merah termasuk tanaman tropis dan sangat mudah beradaptasi 

pada berbagai lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca seperti sinar matahari, 

angin, dan curah hujan (Hardjadinata, 2010). Buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) juga mengandung antosianin yang merupakan senyawa polifenol yang 
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kaya akan pigmen, penentu terbentuknya warna merah, ungu, dan biru dari berbagai 

buah-buahan dan sayur-sayuran. Antosianin merupakan salah satu jenis flavonoid 

yang banyak terdapat pada buah naga (Jamilah et al., 2011). Penelitian yang 

dilakukan oleh Wybraniec et al, (2001), membuktikan bahwa flavonoid yang 

terdapat pada buah naga adalah betasianin. Panjuantiningrum (2009) menyatakan 

bahwa flavonoid yang terkandung dalam buah naga meliputi quercetin, kaempferol, 

dan isorhamnetin. Buah naga merah juga kaya akan antioksidan antosianin. Kadar 

antosianin berkisar 8,8 mg/100 gr buah naga (Wu dkk.,2006). 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi pada Daging dan Kulit Buah Naga Merah 

Komponen Kadar 

Nutrisi Daging Buah  

Karbohidrat 11,5 g 

Serat 0,71 g 

Kalsium 8,6 mg 

Fosfor 9,4 mg 

Magnesium 60,4 mg 

Betakaroten 0,005 mg 

Vitamin B1 0,28 mg 

Vitamin B2 0,043 mg 

Vitamin C 9,4 mg 

Niasin 1,297 - 1,300 

Fenol 561,76 mg/100 g 

Nutrisi Kulit Buah  

Fenol 1049,18 mg/100 g 

Flavonoid  1.310,10 mg/100 g 

Antosianin 186,90 mg/100 g 

Sumber : Taiwan Food Industry Develop & Research Authorities (2005) 
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Tabel 2. Kandungan Zat Antioksidan Buah Naga 

Buah 
TSP (µg GA/g 

puree) 

TAA (mg/100g 

puree) 

ORAC (µM 

TE/g puree) 

DPPH (µg GA/g 

puree) 

Buah Naga 

Merah 
1075,8 ± 71,7 55,8 ± 2,0 7,6 ± 0,1 134,1 ± 30,1 

Buah Naga 

Putih 
523,4 ± 33,6 13,0 ± 1,5 3,0 ± 0,2 34,7 ± 7,3 

(Sumber : Mahattanatawee dkk., 2006) 

Keterangan : 

TSP : Total Soluble Phenolic 

TAA : Total Ascorbic Acid 

ORAC : Oxygen Radical Absorbance Capacity 

DPPH : 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

2.2 Kulit Buah Naga Merah 

Buah naga bukan hanya dagingnya yang bermanfaat, kulit buah naga dapat 

bermanfaat dalam produksi pangan maupun industri seperti pewarna alami pada 

makanan dan minuman. Selain itu dalam industri, kulit buah naga dapat dijadikan 

bahan dasar pembuatan kosmetik. Dalam bidang farmakologi kulit buah naga dapat 

dijadikan sebagai obat herbal alami yang dapat bermanfaat sebagai antioksidan 

(Cahyono, 2009). Pengolahan kulit buah naga ini ditunjukan untuk memanfaatkan 

kulit buah naga yang selama ini hanya dianggap sebagai limbah, serta untuk 

menunjukan bahwa limbah tersebut banyak mengandung manfaat bagi kesehatan 

tubuh. (Cahyono, 2009) 

Kulit buah naga merah memiliki kandungan sianidin  3-ramnosil glukosida 

5-glukosida, flavonoid,  thiamin,  niacin, pyridoxine,  kobalamin,  fenolik, polifenol,  
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karoten,  phytoalbumin, dan betalain (Saati, 2009). Kulit  buah naga  merah  

(Hylocereus polyrhizus) yang berwarna merah atau merah violet  merupakan 

sumber pigmen betalain. Betalain merupakan pigmen berwarna merah-violet dan 

kuning-orange yang banyak terdapat pada buah, bunga, dan jaringan vegetatif 

(Strack  et al., 2003). Betalain  merupakan  pigmen bersifat polar yang terdiri  atas  

betasianin  dan betaxantin  (Wybraniec dkk., 2006). Betalain adalah pigmen 

kelompok alkaloid yang larut air, pigmen bernitrogen, dan merupakan pengganti 

antosianin pada sebagian besar family tanaman ordo  Caryophyllales, termasuk 

Amaranthaceae,  dan bersifat mutual eksklusif dengan pigmen antosianin (Cai  et 

al., 2005; Grotewold, 2006). Sifat ini berarti bahwa pigmen betalain dan antosianin 

tidak pernah dijumpai bersama-sama pada satu tanaman. Oleh karena itu pigmen 

betalain sangat signifikan dalam penentuan taksonomi tanaman tingkat tinggi. 

Kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) berkhasiat untuk mencegah 

kanker usus, kencing manis, dan bersifat sebagai antioksidan serta penetral radikal 

bebas (Jamilah, 2011). Hasil penelitian menunjukkan kulit buah naga merah 

mengandung antioksidan dan juga dapat menurunkan kadar kolesterol (Kanner  et 

al., 2001) 
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Tabel 3. Komposisi kulit buah naga merah per 100 gram bahan 

Komposisi Gizi Jumlah 

Protein (%) 3,2 ± 0,2 

Lemak (%) 0,7 ± 0,2 

Abu (%) 19,3 ± 0,2 

Karbohidrat (%) 72,1 ± 0,2 

Betasianin (mg/100g) 5,7 ± 0,3 

Phenol (GAE/100g) 22,7 ± 1,3 

Flavonoid (Katekin/100g) 9,1 ± 0,2 

Antosianin (mg/L) 58,0720 ± 0,0001 

Antioksidan (%) 13,8 ± 1,3 

Sumber : Saneto (2012) 

2.3 Antioksidan 

 Menurut Pramitasari (2010), antioksidan merupakan senyawa penting 

dalam menjaga kesehatan tubuh karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas 

yang banyak terbentuk dalam tubuh. Fungsi antioksidan adalah untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, serta memperpanjang umur masa simpan makanan. 

Lipid peroksidase merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam 

kerusakan selama dalam penyimpanan dan pengolahan makanan. 

 Berdasarkan sumber perolehannya ada 2 macam antioksidan, yaitu 

antioksidan alami merupakan antioksidan hasil ekstraksi bahan alami dan 

antioksidan buatan (sintetik) merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil 

sintesa reaksi kimia. Beberapa contoh antioksidan sintetik yang diizinkan dan 

sering digunakan untuk makanan, yaitu butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi 
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toluen (BHT), propil galat, tetra-butil hidroksi quinon (TBHQ) dan tokoferol. 

Antioksidan-antioksidan tersebut merupakan antioksidan alami yang telah 

diproduksi secara sintetis untuk tujuan komersial. Antioksidan alami di dalam 

makanan dapat berasal dari (a) senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau 

dua komponen makanan, (b) senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi 

selama proses pengolahan, (c) senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber 

alami dan ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan (Rohdiana, 

2001) 

 Pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan metode DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) pada panjang gelombang 515 nm. DPPH merupakan 

radikal sintetik yang stabil serta larut dalam pelarut polar seperti metanol dan 

etanol. Selain dengan DPPH, daya antioksidan juga dapat ditentukan dengan 

metode linoleat-tiosianat. Hasil daya antioksidan pada sampel yang diuji 

dibandingkan dengan pembanding vitamin E 1% yang sudah diketahui sebagai 

antioksidan (Rohman, 2005). 

2.4 Mekanisme Kerja Antioksidan 

 Menurut Kartikawati (1999), terdapat tiga macam mekanisme kerja 

antioksidan pada radikal bebas, yaitu : 

1. Antioksidan primer yang mampu mengurangi pembentukan radikal bebas baru 

dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang 

lebih stabil. Contohnya adalah superoksida dismutase (SOD), glutation 

peroksidase dan katalase yang dapat mengubah radikal superoksida menjadi 

molekul air. 
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2. Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A 

(betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia. 

3. Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

Mekanisme reaksi oksidasi menurut Nugroho (2007) adalah sebagai berikut: 

Inisiasi  : RH              R* + H* 

Propagasi : R* + O2               ROO* 

    ROO* + RH              ROOH + R* 

Terminasi : ROO* + RH              non radikal 

    R* + ROO*              non radikal 

    R* + R*              non radikal 

Keterangan: 

R* : Asam lemak radikal 

ROOH : Hidroperoksida asam lemak 

ROO* : Peroksi radikal 

RO* : Alkoksi radikal 

 Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi 

lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tahap utama yaitu inisiasi, propagasi, dan 

terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu suatu 

senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari 

hilangnya satu atom hidrogen. Pada tahap selanjutnya, yaitu propagasi radikal asam 

lemak akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk radikal peroksi. Radikal 

peroksi akan menyerang asam lemak menghasilkan hidroperoksida dan radikal 
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asam lemak baru. Hidroperoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan 

terdegradasi lebih lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek 

seperti aldehida dan keton yang bertanggungjawab atas flavor makanan berlemak. 

Tanpa adanya antioksidan, reaksi oksidasi lemak akan mengalami terminasi melalui 

reaksi antar radikal bebas membentuk komplek bukan radikal. Antioksidan yang 

baik akan bereaksi dengan radikal asam lemak segera setelah senyawa tersebut 

terbentuk (Nugroho, 2007). 

2.5 Bakteri Asam Laktat 

 Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang terbentuk dalam filum 

Firmicute. Bakteri yang termasuk dalam kelompok ini adalah Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconoctoc, 

Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, 

Vagococcus, dan Weisella (Jay, 1992). Kelompok bakteri ini termasuk bakteri 

Gram positif, tidak berspora, tidak berpigmen mesofil, serta berbentuk kokus dan 

batang. Bakteri ini dapat hidup pada temperatur antara 5-50°C dan bersifat katalase 

negatif (Perry et al., 1997). 

 Bakteri asam laktat adalah salah satu kelompok paling penting dari 

mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi makanan dan berkontribusi 

pada rasa dan tekstur produk fermentasi serta menghambat bakteri pembusukan 

makanan dengan memproduksi zat penghambat pertumbuhan dari sejumlah besar 

asam laktat. Sebagai agen bakteri asam laktat fermentasi terlibat dalam pembuatan 

yoghurt, keju, mentega, sossis, acar mentimun, dan sour cream, namun beberapa 

spesies merusak daging, bir, dan anggur (Buckle dkk, 1985). 
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2.5.1 Lactobacillus bulgaricus 

 Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri berbentuk batang, tidak 

membentuk spora, termasuk bakteri gram positif, bersifat thermofilik (hidup baik 

pada suhu 45-60°C) dengan ukuran sel 0,5-1,2 x 1-10 µm, anaerob fakultatif, jarang 

dijumpai yang patogenik, memfermentasi gula menjadi asam laktat, tahan pada 

kadar asam tinggi (pH 4) (Suhartanti, 2012). 

 Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri asam laktat yang sering 

digunakan sebagai starter pada pembuatan yoghurt. Lactobacillus bulgaricus 

termasuk golongan gram positif, berbentuk batang, berukuran 0,5-0,8 x 2-9 µm, 

bakteri fakultatif anaerob, dan tidak berspora (Holt et al., 1994 dalam Herlina, 

2014). Bakteri Lactobacillus bulgaricus tergolong bakteri mesofilik dengan kisaran 

suhu optimum 35-45°C, pH 4-5,5, tidak tumbuh pada pH diatas 6. Bakteri ini 

tergolong homofermentatif karena hanya mampu menghasilkan asam laktat pada 

produk utama dari fermentasi glukosa. Fermentasi gula pentose oleh Lactobacillus 

bulgaricus akan menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Kelompok bakteri 

Lactobacillus bulgaricus memiliki enzim adolase, heksosa, isomerase, dan sedikit 

fosfoketolase, sehingga jalur metabolisme yang dipakai oleh kelompok bakteri ini 

yaitu jalur Embden Meyerhoff Parnas (EMP) yang menghasilkan dua molekul asam 

piruvat. Asam piruvat yang terbentuk dari jalur EMP bertindak sebagai penerima 

hidrogen sehingga reduksi asam piruvat oleh NADH menghasilkan dua asam laktat 

(Fardiaz, 1992 dalam Herlina, 2014). 

2.5.2 Streptococcus thermophillus 

 Streptococcus thermophillus merupakan bakteri berbentuk bulat, termasuk 

bakteri gram positif dengan ukuran sel bakteri 0,5-2 µm, bersifat thermofilik (hidup 
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baik pada suhu 45-60°C), tahan pada kadar asam tinggi (pH 4), dan berfungsi 

memfermentasi gula menjadi asam laktat (Suhartanti, 2012) 

 Streptococcus thermophillus adalah bakteri asam laktat dan sebagai starter 

untuk pembuatan yoghurt, berbentuk bulat dan membentuk rantai. Bakteri ini 

tergolong homofermentatif yaitu bakteri yang dalam proses fermentasinya 

menghasilkan lebih dari 85% asam laktat, sedangkan suhu optimum 

pertumbuhannya 37-45°C, dengan pH optimum 6,5, tidak tumbuh pada 10°C tidak 

tahan pada konsentrasi garam. Pembentukan asam laktat dari laktosa digunakan 

sebagai sumber energi dan karbon selama pertumbuhan bakteri dalam proses 

fermentasi sehingga pH akan turun. (Helferich dan Westhoff, 1980 dalam 

Suhartanti 2012). 

2.6 Mekanisme Kerja Bakteri Asam Laktat 

 Fermentasi dilakukan menggunakan biakan campuran Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus dimana kedua mikroba ini akan 

bekerja secara simbiosis. Pada awalnya Streptococcus thermophyllus tumbuh lebih 

cepat dibandingkan Lactobacillus bulgaricus. Setelah kondisi menjadi asam akibat 

penurunan pH, pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus terpacu sampai populasinya 

seimbang. Kondisi asam ini akan membentuk konsistensi menyerupai puding yang 

berfungsi sebagai pengawet. 

 Tamime dan Robinson (1999) hubungan Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus saling bersimbiosis. Lactobacillus bulgaricus 

menstimulasi Streptococcus thermophillus dengan melepaskan asam amino glisin 

dan histidin ke dalam media pertumbuhan, dengan kata lain Lactobacillus 

bulgaricus menyediakan nutrien esensial seperti asam amino untuk pertumbuhan 
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Streptococcus thermophillus dan sebaliknya Streptococcus thermophillus dapat 

menurunkan pH dan mensintesa asam format yang dapat menstimulir pertumbuhan 

Lactobacillus bulgaricus. 

2.7 Permen Lunak 

Permen adalah sejenis gula-gula atau makanan berkalori tinggi yang pada 

umumnya berbahan dasar gula, air dan sirup glukosa. Permen adalah gula-gula yang 

dibuat dengan mencampurkan gula dengan konsentrasi tertentu kedalam air yang 

kemudian ditambahkan perisa dan pewarna. Menurut SNI 3547-2-2008 definisi 

permen lunak adalah makanan selingan berbentuk padat, dibuat dari gula atau 

campuran gula dengan pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan 

lain dan bahan tambahan pangan (BTP) yang diijinkan, bertekstur relatif lunak atau 

menjadi lunak jika dikunyah ( Hadistiani, 2014). 

Permen lunak merupakan permen yang dibuat dari air atau sari buah dan 

bahan pembentuk gel, yang berpenampilan jernih transparan serta mempunyai 

tekstur dengan kekenyalan agak lembut sampai agak keras. Permen lunak tergolong 

semi basah, oleh karena itu produk ini adalah produk higroskopis yang suka 

menyerap air hingga menyebabkan produk mudah rusak. Teknologi pembuatan 

permen ada pada pengetahuan dan seni untuk memanipulasi sebagai bahan permen. 

Permen lunak pada umumnya mempunyai rasa manis yang cukup dengan aroma 

buah. Komponen yang umum digunakan adalah sirup glukosa, sirup jagung, dan 

asam-asam organik seperti asam sitrat, asam malat, maupun asam tartat. Bahan 

baku yang digunakan dalam pembuatan permen lunak yaitu, gula, gelatin, pewarna 

alami, asam sitrat, sirup glukosa dan castor (Buckle, dkk 1987). 
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Permen lunak merupakan jenis permen yang memiliki ciri khas tersendiri 

jika dibandingkan dengan permen lain, yaitu adanya tekstur dengan kekenyalan 

tertentu sehingga tidak lengket dimulut sewaktu digigit. Selanjutnya permen lunak 

yang ideal mempunyai sifat transparan, tekstur yang empuk dan mudah dipotong 

namun kaku untuk mempertahankan bentuknya, tidak lengket, tidak berlendir, tidak 

pecah, dan mempunyai karakteristik permukaan yang halus dan lembut. 

Kekenyalan dan tekstur permen lunak banyak tergantung pada bahan pembentuk 

gel yang digunakan. Lunak gelatin mempunyai tekstur yang lunak dan bersifat 

seperti karet. (Hidayat dan Ikariztiana, 2004) 

 

Gambar 2. Permen Lunak (Sumber : Google.com) 

Permen lunak mempunyai tekstur dengan kekenyalan tertentu. Prinsip 

pengolahan pangan semi basah yaitu dengan menurunkan Aw pada tingkat tertentu 

sehingga mikroba pathogen tidak dapat tumbuh. Permen lunak merupakan produk 

permen semi basah dengan kadar air antara 20-40% dari berat dan Aw antara 0,95-

1,00. Pada kondisi telah cukup untuk menghambat aktivitas mikrobiologi dan 

biokimia sehingga pada kondisi ini tidak terjadi kerusakan (Minarni, 1996) 
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Tabel 4. Syarat Mutu Permen Lunak (SNI 3547.02-2008) 

No. Kriteria Uji Satuan Lunak 

1. Keadaan     

  Rasa   Normal 

  Bau   Normal 

2. Kadar Air %fraksi massa Max 20 

3. Kadar Abu %fraksi massa Max 3 

4. Gula reduksi (gula invert) %fraksi massa Max 25 

5. Sakarosa %fraksi massa Min 27 

6. Cemaran Logam     

  Timbal (Pb) mg/kg Max 2 

  Tembaga (Cu) mg/kg Max 2 

  Timah (Sn) mg/kg Max 4 

  Raksa (Hg) mg/kg Max 0.03 

7. Cemaran Arsen (As) mg/kg Max 1 

8. Cemaran Mikroba     

  Bakteri Coliform AMP/g Max 20 

  E. Coli AMP/g < 3 

  Salmonella   Negatif/25g 

  Staphilococcus aureus koloni/g Max 1 x 10² 

  Kapang dan Khamir koloni/g Max 1 x 10² 

      Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2008 

2.8 Bahan Pembuatan Permen Lunak 

2.8.1 Sari Buah 

Berbagai jenis buah mempunyai kandungan air cukup banyak atau rata-rata 

kandungan airnya 60 %. Juga diketahui varietas buah memiliki  bau, rasa, warna 

yang diharapkan  tidak berubah selama pengolahan. Untuk mendapatkan sari  buah 

yang baik sebaiknya dipilih buah yang masak. Buah yang kurang masak, lewat 

masak atau busuk akan menghasilkan sari buah yang kualitasnya rendah. Sebelum 

menjadi  sari buah, buah perlu melalui tahap, yaitu pemilihan dan penentuan 

kemasakan buah, sortasi dan pengupasan,dilanjutkan dengan pemotongan dan 

pencucian. Kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi untuk memperoleh cairan buah 

yang diinginkan. Sari buah yang diperoleh biasanya masih mengandung partikel 
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padat. Sehingga perlu dihilangkan agar mendapatkan sari buah yang jernih. 

Penghilangan dapat dilakukan dengan penyaringan menggunakan kain saring 

(Anonim, 2008).  

Pemilihan buah dengan teliti dan benar dalam pembuatan permen sangat 

penting, dan mempengaruhi hasil yang dicapai. Untuk menghasilkan kembang gula 

yang mempunyai warna, aroma, tekstur, dan rasa yang baik perlu diperhatikan  pada 

saat pemilihan buah. Apabila buah yang dipilih belum matang maka kandungan gizi 

yang dihasilkan belum maksimal, bila buah yang dipilih telah rusak atau busuk 

maka dapat dimungkinkan banyak zat-zat gizi yang telah hilang atau rusak. Buah-

buahan mengandung monosakarida seperti glukosa dan fruktosa, dan selama proses 

pematangan kandungan pati dalam buah-buahan berubah menjadi gula-gula 

pereduksi yang akan menimbulkan rasa manis (Rahayu, 2006) 

2.8.2 Sukrosa 

Sukrosa atau sering disebut dengan gula pasir merupakan salah satu bahan 

yang ditambahkan pada proses pembuatan permen lunak. Penambahan sukrosa 

pada pembuatan permen lunak 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 (Malik,2010). Gula berfungsi untuk memberikan rasa manis dan 

kelembutan yang mempunyai daya larut tinggi, mempunyai kemampuan 

menurunkan aktivitas air (aw) dan mengikat air (Farida A, 2008).  

Sukrosa merupakan polimer dari molekul glukosa dan fruktosa melalui 

ikatan glikosidik yang mempunyai peranan yang penting dalam pengolahan 

makanan. Oligosakarida ini banyak terdapat pada tebu,bit, siwalan dan kepala 
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kopyor. Biasanya gula ini digunakan dalam bentuk kristal halus atau kasar 

(Winarno, 2004). 

Sifat-sifat sukrosa : Kenampakan dan kelarutan, semua gula berwarna putih, 

membentuk kristal yang larut dalam  air. Rasa manis, semua gula berasa manis, 

tetapi rasa manisnya tidak sama. Hidrolisis, disakarida mengalami proses hidrolisis 

menghasilkan monosakarida. Hidrolisis sukrosa juga dikenal sebagai inversi 

sukrosa dan hasilnya berupa campuran glukosa dan fruktosa disebut “gula invert”. 

Inversi dapat dilakukan baik dengan memanaskan sukrosa bersama asam atau 

dengan menambahkan enzim invertase. Pengaruh panas jika dipanaskan gula akan 

mengalami karamelisasi. Sifat mereduksi, semua monosakarida dan disakarida 

kecuali sukrosa berperan sebagai agensia pereduksi dan karenaya dikenal sebagai 

gula reduksi (Gaman dan Sherrington, 1994). 

Marta (2007) dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa, menurut 

Nicol (1982), sukrosa mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain mempunyai 

rasa manis yang sangat diinginkan, dapat berperan sebagai bulking agent, 

mempunyai tingkat kelarutan yang tinggi, dan pengawet yang baik. Sukrosa akan 

membentuk flavor dan warna pada saat pemanasan, mempunyai daya simpan yang 

baik, mudah dicerna, dan tidak beracun. Selain itu, sukrosa juga murah, tidak 

berwarna, mempunyai kemurnian yang tinggi baik dari sifat kimia maupun 

mikrobiologi. Sukrosa dapat memperbaiki aroma dan cita rasa dengan cara 

membentuk keseimbangan yang lebih baik antara keasaman, rasa pahit dan rasa 

asin, ketika digunakan pada pengkonsentrasian larutan. Aroma dan cita rasa akan 

menjadi lebih menonjol dengan memperhatikan tingkat kemanisan yang digunakan 

(Pancoast dan Junk, 1980). 
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2.8.3 Sirup Glukosa 

Sirup glukosa adalah cairan gula kental yang diperoleh dari pati. Sirup 

glukosa digunakan dalam industri permen, selai dan pengalengan buah  - buahan. 

Fungsi sirup glukosa dalam pembuatan permen agar dapat meningkatkan viskositas 

dari permen sehingga tidak lengket. Penggunaan sirup glukosa ternyata dapat 

mencegah kerusakan pada permen (Hidayat dan Ikarisztiana, 2004). Sirup glukosa 

berfungsi memperlunak hasil atau hasilnya halus sehingga permen  yang dihasilkan 

tidak terlalu keras, selain itu juga berfungsi mencegah pengkristalan sukrosa atau 

gula. Penggunaan sirup glukosa dalam pembuatan permen adalah seimbang dengan 

jumlah gula yang dipergunakan. Penambahan sirup glukosa dalam kadar tinggi 

akan menyerap dan mengikat air sehingga mikroba tidak bebas mengunakan air 

untuk tumbuh pada produk yang ditumbuhui (Minarni, 1996). 

Menurut Jackson (1995) Sirup glukosa dibuat dari hidrolisis asam atau 

enzimatik pati. Namun umumnya glukosa dibuat dengan menggunakan bahan baku 

tepung jagung atau tepung singkong. Sirup glukosa merupakan suatu substansi 

kompleks yang terdiri dari dekstrin, maltosa, dekstrosa, dan berbagai oligosakarida, 

mempunyai sifat viskous dan tidak berwarna. Perbandingan jumlah sirup glukosa 

dengan sukrosa yang digunakan dalam pembuatan kembang gula sangat 

menentukan tekstur yang terbentuk Adapun sifat-sifat dari sirup glukosa antara lain 

adalah :   

1. Kemanisan, kemanisan sirup glukosa jika dirasa pada larutan yang diencerkan 

dengan air sedikit lebih rendah dibandingkan sukrosa pada konsentrasi yang 

sama.  
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2. Viskositas, viskositas dari sirup glukosa sangat penting dalam pembuatan 

aneka produk kembang gula karena pengaruhnya dalam massa gula semasa 

proses, penghilangan air, penyimpanan, dan daya tahan. Viskositas yang tinggi 

menyebabkan migrasi molekul sukrosa yang lambat dalam menghambat 

graining  yang diberi sirup glukosa dan gum memberikan ketahanan 

terhadapaliran udara dingin, dan perubahan bentuk selama pemotongan, 

pengemasan/pembungkusan, dan penyimpanan.   

3. Pencegahan graining, semua sirup glukosa berfungsi untuk mengontrol 

kristalisasi sukrosa didalam high boiled sweet. Pada dasarnya larutan sukrosa 

dengan kejenuhan yang tinggi akan mengakibatkan rekristalisasi selama 

produksi dan selama penyimpanan. Untuk mencegah ini ditambahkan inhibitor 

(yang disebut doctor seperti sirup glukosa). Rekristalisasi akan terus berlanjut 

menghasilkan graining. Sebab kadar air yang rendah sekali dan viskositas 

tinggi yang dihasilkan, maka graining akan berlangsung sangat lambat dibawah 

kondisi penyimpanan yang ideal.  

4. Higroskopik, hubungan diantara produk makanan dan lingkungan adalah 

penting untuk daya tahan produk. Faktor pengontrol adalah ERH (Equidrium 

Relatif Humidity) dari produk. Jika ERH rendah maka produk akan menarik air 

dan menjadi sticky, dan besar kemungkinan diserang mikrobia perusak, di lain 

pihak jika ERH produk tinggi, maka produk akan kehilangan air menjadi 

kering, hal ini juga akan merusak produk. 

2.8.4 Gelatin 

Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang 

secara alami terdapat pada tulang atau kulit binatang. Gelatin komersial biasanya 
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diperoleh dari ikan, sapi, dan babi. Dalam industri pangan, gelatin luas dipakai 

sebagai salah satu  bahan  baku  dari permen  lunak,  jeli,  dan  es krim. Menurut 

Less dan Jeckson dalam Minarni (1996), jumlah gelatin yang diperlukan untuk 

menghasilkan gel yang memuaskan berkisar antara 5-12 % tergantung dari 

kekerasan akhir produk yang diinginkan.   

Gelatin merupakan senyawa turunan protein yang dihasilkan dari serabut 

kolagen jaringan penghubung yang dihidrolisis secara asam atau basa. Gelatin 

mengandung 18 asam amino, yaitu sembilan asam amino esensial dan sembilan 

asam amino non esensial. Asam amino yang paling banyak terkandung dalam 

gelatin antara lain glisin (21,4%), prolin (12,4%), hidroksiprolin (11,9%), asam 

glutamat (10%), dan alanin (8,9%) (Fauzi R, 2007).  

Fungsi gelatin yang terutama adalah sebagai pembentuk gel yang mengubah 

cairan menjadi padatan yang elastis, atau mengubah bentuk sol menjadi gel. Dalam 

pembuatan lunak, gelatin didispersikan dalam air dan dipanaskan sampai 

membentuk sol. Gelatin mempunyai sineresis yang rendah dan mempunyai 

kekuatan gel antara 220 -225 gr bloom, sehingga dapat digunakan dalam produk 

lunak (Jones 1977). 

Menurut Gliksman (1980) gelatin tidak larut dalam air dingin tetapi jika 

terjadi kontak dengan air dingin akan mengembang dan membentuk gelembung-

gelembung besar. Jika dipanaskan pada suhu sekitar 71°C, gelatin akan larut karena 

pecahnya agregat molekul dan membentuk disperse koloid makromolekuler. Jika 

gelatin dipanaskan dalam larutan gula maka suhu yang diperlukan diatas 82°C. 

Daya tarik menarik antara molekul protein menjadi lemah dan sol tersebut 

bersifat seperti cairan, artinya bersifat mengalir dan dapat dituang dengan mudah. 
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Bentuk sol yang didinginkan mempunyai molekul yang kompak dan tergulung, 

kemudian mulai mengurai dan terjadi ikatan-ikatan silang antara molekul-molekul 

yang berdekatan sehingga terbentuk suatu jaringan. Sifat gelatin yang reversible 

(bila dipanaskan akan terbentuk cairan dan sewaktu didinginkan akan terbentuk gel 

lagi) dibutuhkan dalam pembuatan permen lunak. Sifat lain dari gelatin adalah jika 

konsentrasi terlalu tinggi maka gel yang terbentuk akan kaku, sebaliknya jika 

konsentrasi terlalu rendah, gel  menjadi lunak atau tidak terbentuk  gel. Kekuatan  

dan stabilitas gel tergantung pada beberapa faktor antara lain konsentrasi gelatin, 

temperatur, bobot molekul gel, lama pendinginan, distribusi asam dan basa, struktur 

gelatin, pH dan reagen tambahan (Anonim, 2010). 

2.8.5 Air 

Air tidak cukup hanya dipandang sebagai bahan pelarut saja. Terkadang 

beberapa kegagalan dalam prosesnya disebabkan oleh penggunaan air dengan 

jumlah dan kualitas yang tidak sesuai. Proses inversi yang tidak terkontrol dan 

diskolorisasi terkadang dapat dipicu oleh air. Karena itu perlu diperhatikan tingkat 

keasaman, kesadahan, kandungan mineral, dan lain-lain. Industri besar umumnya 

memiliki pretreatment water, bahkan terkadang diperlukan proses demineralisasi. 

Penggunaan air dalam jumlah yang tepat juga mempengaruhi efisiensi proses 

pemasakan dan penggunaan energi. Proses pemasakan sendiri bisa dilakukan dalam 

kondisi tekanan atmosfer atau dengan aplikasi tekanan vakum, sehingga proses 

pemasakan bisa dilakukan dengan suhu lebih rendah dan waktu lebih singkat. Hal  

ini  baik  untuk mengontrol proses inversi yang tidak diinginkan. Intinya, kondisi 

yang ideal adalah penggunaan sesedikit mungkin air, serta pemasakan yang cepat 

pada suhu serendah mungkin. Air sering diabaikan sebagai bahan (Anonim, 2010).  
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Fungsi utama air adalah melarutkan gula, sehingga yang terpenting 

dipastikan gula larut secara sempurna. Air yang dipergunakan harus memenuhi 

syarat sebagai air minum. Nilai pH air juga harus diperhatikan. Jika pH asam dapat 

menyebabkan inversi sukrosa dan warna gelap, sedangkan jika pH alkali (basa) 

dapat menyebabkan berkerak (Anonim, 2010) 

2.9 Starter Yoghurt 

Starter adalah peliharaan organisme yang tak berbahaya pada medium steril 

(skim atau susu), yang digunakan untuk memproduksi keju dan susu fermentasi, 

yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh industri susu dan berbagai industri 

pangan lainnya (Hendrik,2008). Penggunaan starter biasanya dengan salah satu dari 

tiga cara berikut ini: 

1. Starter satu jenis, dimana hanya menggunakan kultur murni dari satu strain 

bakteri; misalnya S.cremoris, S.lactis 

2. Starter multiple, dimana gabungan dari dua atau lebih strain dari bakteri asam 

laktat dan bakteri penghasil rasa. 

3. Starter gabungan strain, dimana gabungan dari proporsi yang tidak diketahui dari 

dua atau lebih strain dari spesies yang berbeda. 

Yoghurt pada umumnya menggunakan starter kultur strain campuran, yakni 

S. thermophillus dan L. bulgaricus. Saat ini, sudah ada yoghurt yang juga 

mengandung bifidiobacteria dan kadang-kadang L. acidophilus (Ranken,et al., 

1997).  

Penggunaan S. thermophillus dan L. bulgaricus secara bersama-sama dalam 

kultur starter yoghurt terbukti telah bersimbiosis dan meningkatkan efisiensi kerja 

kedua bakteri tersebut. Selain menyebabkan tingkat produksi asam yang tinggi, S. 
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thermophillus tumbuh lebih cepat dan menghasilkan asam dan karbondioksida. 

Format dan karbondioksida yang dihasilkan ini menstimulasi pertumbuhan 

L.bulgaricus. Disamping itu, aktivitas proteolitik dari L. bulgaricus ternyata juga

menghasilkan peptide dan asam amino yang digunakan S.thermophillus. Dalam 

proses pembuatan yoghurt, susu menggumpal disebabkan oleh derajat keasaman 

yang naik. S. thermophillus berperan dahulu untuk menurunkan pH 5,0, baru 

kemudian disusul L. bulgaricus menurunkan lagi sampai mencapai 4,0. Beberapa 

hasil fermentasi mikroba yang berperan dalam menentukan rasa produk adalah 

asam laktat, asetaldehid, asam asetat dan diasetil (Yanuar, 2009).  
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