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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Bunga Mawar merupakan family Rosaceae, yang memiliki bentuk, warna 

bunga, dan bau wangi khas. Bunga mawar mengandung pigmen antosianin. 

Pigmen antosianin adalah pigmen yang bersifat larut air, bersifat stabil pada pH 

asam, yaitu sekitar 1-4, dan menampakkan warna oranye, merah muda, merah, 

ungu hingga biru (Li, 2009). Bunga mawar yang disimpan atau dipajang terlalu 

lama sekitar 3 atau 4 hari akan menjadi layu dan jatuh harga jualnya. Kandungan 

kimia bunga mawar cukup beragam, yaitu tannin, geraniol, nerol, citronellol, 

asam geranik, terpene, flavonoid, pektin, polyphenol, vanillin, karotenoid, 

stearopten, farnesol, eugenol, feniletilakohol, vitamin B, C, E, dan K (Windi, 

2014). Akan tetapi kandungan pektin dalam bunga mawar lebih sedikit 

dibandingkan dengan kandungan pektin pada buah-buahan.  

Mawar sering dibudidayakan secara besar-besaran, untuk dimanfaatkan 

bunganya sebagai bunga tabur, bunga hias, makanan, minuman atau diambil 

minyak atsirinya sebagai bahan baku pewangi untuk produk obat-obatan dan 

kosmetika dan juga digunakan sebagai bahan pewarna alami. Warna merupakan 

faktor kualitas yang penting bagi makanan maupun minuman. Warna ekstrak 

bersamaan bau, rasa dan tekstur memegang peranan penting dalam penerimaan 

makanan dan minuman. Menyadari pentingnya warna, maka produsen seringkali 

menambahkan pewarna pada produknya, baik berupa pewarna (pigmen) ataupun 

pewarna sintetik. Kekhawatiran akan keamanan penggunaan pewarnaan sintetik 

mendorong pengembangan pewarna alami sebagai bahan pewarna makanan atau 

minuman seperti minuman jeli. 
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Minuman jeli merupakan salah satu jenis minuman praktis yang disukai 

seluruh lapisan masyarakat dan dengan segala usia (anak-anak, remaja, orang 

dewasa, dan orang tua). Selain sebagai minuman, produk minuman jeli ini juga 

memiliki sifat sebagai makanan karena sifatnya yang dapat mengurangi rasa lapar. 

Minuman jeli adalah minuman yang biasanya dibuat dari sari buah khususnya 

buah yang mengandung pektin dengan penambahan gula, asam dan air. Namun, 

keberadaan pektin bisa digantikan oleh hidrokoloid seperti karagenan.  

 Minuman jeli memiliki karakteristik gel yang berbeda dari produk jeli 

pada umumnya. Gel dari minuman jeli lebih lunak/ halus dan teksturnya tidak 

kokoh, sehingga dapat dihisap dalam pengkonsumsiannya, namun saat di mulut 

masih dapat dirasakan tekstur gelnya. Kriteria tekstur gel pada minuman jeli 

tersebut dapat dicapai dengan penambahan gelling agent dalam proses pengolahan 

minuman jeli, yaitu karagenan. Konsentrasi karagenan yang ditambahkan akan 

mempengaruhi karakteristik minuman jeli yang dihasilkan. Konsentrasi karagenan 

yang ditambahkan berkaitan erat dengan stabilitas dan karakteristik gel yang 

terbentuk. Menurut Anggraini (2008), pada pembuatan jelly drink buah mulberry , 

konsentrasi karagenan yang digunakan hanya berkisar antara 0,3-0,5%. 

Berdasarkan bahwa konsentrasi karagenan yang ditambahkan didalam 

proses pembuatan minuman jeli akan mempengaruhi karakteristik minuman jeli 

yang dihasilkan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui 

konsentrasi karagenan yang tepat agar dapat diketahui pada konsentrasi karagenan 

berapa minuman jeli mawar merah sudah membentuk tekstur yang sesuai dan 

adanya penambahan essence mint untuk menambah rasa dan aroma sehingga 

diperoleh karakteristik minuman jeli mawar merah yang terbaik.  
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1.2 Tujuan 

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara konsentrasi karagenan dengan 

konsentrasi penambahan essence terhadap karakteristik minuman jeli 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi karagenan terhadap karakteristik minuman 

jeli 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan essence terhadap karakteristik 

minuman jeli 

4. Mengetahui perlakuan terbaik dari produk minuman jeli 

 

1.3 Hipotesis 

1. Terdapat interaksi antara konsentrasi karagenan dengan konsentrasi 

penambahan essence terhadap karakteristik minuman jeli 

2. Konsentrasi karagenan berpengaruh terhadap karakteristik minuman jeli 

3. Konsentrasi penambahan essence berpengaruh terhadap karakteristik 

minuman jeli 

4. Terdapat perlakuan terbaik dari produk minuman jeli 

 


