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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyebaran pohon siwalan di Kota Tuban terbilang cukup luas. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS) (2013), pada tahun 2013 produksi siwalan di 

Kabupaten Tuban mencapai 5.477 ton, akan tetapi pemanfatan sampai saat ini 

masih belum maksimal. Siwalan yang dipergadangkan di pasaran hanya dalam 

bentuk buah segar, legen, dan tuak. Padahal siwalan memiliki potensi yang baik 

untuk dikembangkan menjadi produk olahan. Sehingga, diversifikasi produk dari 

siwalan ini sangat diharapkan, agar memberikan nilai tambah dari segi ekonomi 

maupun fungsional, salah satunya adalah menjadikan produk olahan jelly drink 

siwalan.  

Produk jelly drink siwalan belum banyak beredar dipasarkan, sehingga perlu 

dilakukan pengkajian mengenai karakteristik baik fisik maupun kimia agar dapat 

diterima oleh konsumen dengan baik. Jelly drink biasanya dibuat dari sari buah 

yang mengandung pektin ataupun secara sengaja ditambahkan pektin dari luar, 

yang kemudian tambahakan gula dan dididihkan. Namun dalam perkembangannya, 

keberadaan pektin digantikan oleh hidrokoloid lain sebagai gelling agent, 

khususnya karagenan. Gelling agent pada produk jelly drink siwalan relatif lebih 

sedikit (1-3 gram/liter) daripada produk jelly pada umumnya yang menggunakan 

lebih dari 1 jenis gelling agent dengan proporsi penambahan karagenan +10 

garam/liter sari buah (Mariana, 2008 dan Hidayati, 2007; dalam Suhartini, 2009). 

Hal ini dikarenakan kandungan pektin per 100 gram buah siwalan yaitu 4,4-6,7 g 

(Jeyaratnam, 1986 dan Senanayake, 2000; dalam Jansz, 2002). Tekstur gel yang 
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lembut dari jelly drink dan beragam rasa dan warna yang menarik sehingga, sangat 

disukai banyak kalangan. 

 Namun, jelly drink yang beredar dipasaran masih banyak yang belum 

memenuhi standart untuk keamanannya, khususnya penggunaan bahan tambahan 

pangan (BTM) didalamnya. Salah satu BTM yang sering digunakan yaitu bahan 

pewarna sintetis yang dizinkan dan atau bahkan yang dilarang penggunaanya. 

Pewarna sintetik umumnya dianggap lebih ekonomis, praktis, dan warnanya lebih 

stabil. Namun, penggunaan pewarna sintetik sering kali tidak mengikuti peraturan 

yang berlaku dan sering berlebihan dari semestinya, serta ketidaktahuan masyarakat 

mengenai aturan kadar dan jenis pewarna yang diizinkan. Pewarna sintetis yang 

foodgrade harus dibatasi penggunaannya, karena pada dasarnya setiap senyawa 

sintetis yang masuk kedalam tubuh akan menimbulkan efek karsinogenik. Hal 

inilah yang mengakibatkan pewarna alami akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, 

karena bukan hanya sebagai pewarna alami, namun juga mengandung senyawa 

bioaktif yang berperan penting untuk kesahatan, khususnya sumber antioksidan.  

Salah satu sumber pewarna alami yang tinggi akan antioksidan yaitu buah 

naga merah (Hylocereous polyrhizus), pada bagian daging maupun kulitnya buah 

naga merah berpotensi sebagai pewarna alami karena sama-sama memiliki pigmen 

berwarna merah yaitu antosianin, yang berpotensi sebagai pewarna makanan, 

sekaligus beperan sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas dalam tubuh. 

Menurut Puspawati (2013 dalam Setiawati, 2016), antosianin merupakan senyawa 

fenolik golongan flavonoid yang memberikan warna merah dan ungu pada buah 

dan sayur dan juga memiliki keuntungan kesehatan yang bersifat antioksidan. 

Penambahan ekstrak daging buah naga merah ke dalam ekstrak pigmen kulit buah 
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naga merah sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kestabilan warna selama 

penyimpanan, karena kandungan antosian dalam daging buah naga merah lebih 

besar dibandingkan pada bagian kulitnya, yang secara alami dapat berfungsi 

sebagai kopigmentasi dalam mempertahankan warnnya.  

1.2 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi ekstrak kulit dan daging buah

naga dengan konsentrasi karagenan tehadap karakteristik fisikokimia jelly drink

buah siwalan.

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak kulit dan daging buah naga

merah terhadap karakteristik fisikokimia jelly drink buah siwalan

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi karagenan terhadap karakteristik

fisikokimia jelly drink buah siwalan

1.3 Hipotesa  

Hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya interaksi antara konsentrasi ekstrak kulit dan daging buah naga merah

dengan konsentrasi karagenan tehadap karakteristik fisikokimia jelly drink buah

siwalan.

2. Adanya pengaruh konsentrasi ekstrak kulit dan daging buah naga merah

tehadap karakteristik fisikokimia jelly drink buah siwalan.

3. Adanya pengaruh konsentrasi karagenan tehadap karakteristik fisikokimia jelly

drink buah siwalan.




