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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Buah Naga 

Buah naga merupakan buah yang termasuk kedalam kelompok tanaman 

kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah naga berasal dari Negara 

Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun sekarang juga 

dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia 

dan Indonesia. Buah naga merah atau Hylocereus polyrhizus memiliki buah 

dengan kulit berwarna merah dan daging berwarna merah keunguan. Buah naga 

merah merupakan buah yang harus dipanen setelah matang, karena jika dipanen 

mentah maka buah tidak akan matang. Buah ini sudah dapat dipanen 30 hari 

setelah berbunga. Rasa buah yang manis dengan kadar kemanisan mencapai 13-15 

% Briks. Buah naga biasanya dikonsumsi dalam bentuk buah segar sebagai 

penghilang dahaga, karena buah naga mengandung kadar air tinggi sekitar 83 % 

dari berat buah. Tingkat keberhasilan bunga menjadi buah sangat kecil, hanya 

mencapai 50% sehingga produktivitas buahnya tergolong rendah dan rata-rata 

berat buahnya hanya sekitar 400 gram (Kristanto, 2008). Buah naga 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Kelas : Dicotyledonae (berkeping dua)  

Ordo : Cactales  

Famili : Cactaceae  

Subfamili : Hylocereanea  

Genus : Hylocereus  
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Species : Hylocereus polyrhizus (daging merah) 

Tabel 1. Jenis Buah Naga 

Sumber : (Handayani, 2011) 

No. Jenis Buah 

Naga 

Uraian Gambar 

1.  Selenicereus 

Megalanthus  

(Naga Kuning)  

Jenis Jenis tanaman : Kaktus 

pemanjat Species : Selenicereus 

megalanthus Nama pasar : buah 

naga kuning Bentuk buah : bulat 

agak lonjong Daging buah : 

Warna putih, tekstur lunak 

bertabur biji. Berat buah : 300 – 

400 gram/ buah.  

Gambar 1. Buah 

Naga Kuning 

 

2.  Hylocereus 

polyrhizus 

(Naga Merah)  

Jenis tanaman : Kaktus pemanjat 

Spesies : Hylocereus polyrhizus 

Nama pasar : Buah naga merah. 

Bentuk buah : Bulat, mirip buah 

nanas. Kulit buah : Warna merah 

besisik. Daging buah : Warna 

merah, tekstur lunak,bertabur biji 

kecil – kecil. Berat buah : 400 – 

500 gram/ buah  

Gambar 2. Buah 

Naga Merah 

 

3.  Hylocereus 

Undatus (Naga 

Putih)  

Jenis tanaman : Kaktus pemanjat 

Spesies : Hylocereus undatus 

Nama pasar : Buah naga putih 

Bentuk buah : Bulat agak 

lonjong  

Kulit buah : Warana putih, 

tekstur lunak.  

Gambar 3. Buah 

Naga Putih 

 
4.  Hylocereus 

Costaricencis     

(Naga Merah 

hitam)  

Jenis tanaman : Kaktus pemanjat 

Spesies : Hylocereus 

costaricencis. Nama pasar : 

Buah naga merah hitam. Bentuk 

buah : Bulat, mirip buah nanas. 

Kulit buah : Warna merah 

besisik. Daging buah : Warna 

merah hitam, tekstur 

lunak,bertabur biji kecil – kecil. 

Berat buah : 400 – 500 gram/ 

buah.  

Gambar 4. Buah 

Naga Merah 

Hitam 
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Hylocereus polyrhizus juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan 

flavonoid, yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembatan kosmetik untuk 

mencegah kehilangan kelembapan pada kulit (sinaga, 2012). Antosianin 

merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen setelah klorofil. 

Antosianin larut dalam air, menghasilkan warna dari merah sampai biru dan 

tersebar luas dalam buah, bunga, dan daun. Antosianin pada buah naga ditemukan 

pada buah dan kulitnya. 

Tabel 2. Kandungan Nilai Gizi dalam 100 g Buah Naga Merah  

No Zat Kandungan Gizi 

1 Kadar Air (%) 96 

2 Protein (g) 0,159-0,229 

3 Lemak (g) 0,21-0,61 

4 Serat Kasar (g) 0,7-0,9 

5 Karoten (mg) 0,005-0,012 

6 Kalsium (mg) 6,3-8,8 

7 Fosfor (mg) 30,2-36,1 

8 Iron (mg) 0,55-0,65 

9 Vitamin B1 (mg) 0,28-0,043 

10 Vitamin B2 (mg) 0,043-0,045 

11 Vitamin B3 (mg) 0,297-0,43 

12 Vitamin C 8-9 

13 Thiamine (mg) 0,28-0,030 

14 Riboflavin (mg) 0,043-0,044 

15 Niacin (mg) 1,297-1,300 

16 Abu (g) 0,28 

Sumber : Ide, 2009 

2.1.1 Kulit Buah Naga Merah  

Hylocereus polyrhizus merupakan salah satu jenis buah naga yang kulit 

buahnya berwarna merah muda dengan daging buah merah. Buah naga merupakan 

buah yang banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki khasiat dan manfaat 

serta nilai gizi cukup tinggi. Bagian dari buah naga 30-35% merupakan kulit buah 

namun seringkali hanya dibuang sebagai sampah. Kulit buah naga mengandung 

banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh salah satu diantaranya yaitu 
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kandungan antosionin yang berfungsi sebagai antioksidan. Kulit buah naga merah 

memang patut mendapat perhatian, karena mengandung antosianin. Antosianin 

adalah pigmen yang larut dalam air dan penampilan warnanya dipengaruhi oleh 

pH (merah, ungu, atau biru), tidak berbau dan hampir tidak berasa. Bila dilihat 

dari molekulnya, antosianin termasuk dalam kelas flavonoid. Adapun peranan 

antosianin antara lain:  

a) Sebagai antioksidan atau anti radikal bebas, juga sebagai anti-aging (anti 

penuaan) bagi kesehatan dan kecantikan.  

b) Melindungi degenerasi atau penurunan fungsi sel-sel otak dan menghambat 

kepikunan.  

c) Mencegah terjadinya Aterosklerosis yang merupakan penyakit penyumbatan 

pembuluh darah.  

Kulit buah naga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkaloid, 

terpenoid, flavonoid, tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, dan 

fitoalbumin (Jaafar, dkk., 2009). Menurut penelitian Wu, dkk. (2006), keunggulan 

dari kulit buah naga yaitu kaya polifenol dan merupakan sumber antioksidan. 

Selain itu aktivitas antioksidan pada kulit buah naga lebih besar dibandingkan 

aktivitas antioksidan pada daging buahnya, sehingga berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi sumber antioksidan alami. 

Menurut Saati (2011), kulit buah naga berjumlah 30-35 % dari berat 

buahnya dan seringkali hanya dibuang sebagai sampah. Padahal hasil penelitian 

menunjukkan kulit buah naga mengandung antioksidan dan juga dapat 

menurunkan kadar kolesterol (Kanner, dkk., 2001). Kulit buah naga merah (H. 

polyrhizus) mengandung betalain yang berfungsi sebagai antioksidan dan pewarna 
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alami (Khalida, 2010). Kulit buah naga memiliki potensi antioksidan yang lebih 

besar dibanding buahnya (Darmawi, 2011). 

Menurut penelitian, menyatakan bahwa kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) mengandung pigmen sianidin 3-ramnosil glukosida 5-

glukosida dan kadar antosianin 1,1 mg/100 ml. Pigmen betalain telah 

dimanfaatkan sebagai pewarna alami (Citramukti, 2008). Menurut Herawati 

(2013) terdapat kandungan betasianin sebesar 186,90 mg/100g berat kering dan 

aktivitas aktioksidan sebesar 53,71% dalam kulit buah naga merah. 

2.2 Permen Jelly 

Permen jelly merupakan jenis makanan yang dibuat dengan memasak gula 

sampai mencapai padatan yang diinginkan, kemudian dilakukan penambahan 

bahan-bahan pembentuk gel seperti gelatin, agar, pektin, dan karagenan yang 

kemudian ditambahkan cita rasa dan warna dan akhirnya dicetak. Permen jelly 

umumnya dimasak sampai menghasilkan padatan 75% (Rahayu, 2013). Permen 

jelly tergolong semi basah, produk higroskopis yang suka menyerap air hingga 

menyebabkan produk mudah rusak. Parameter mutu yang penting dalam permen 

adalah tekstur yang merupakan jumlah beberapa sifat fisik termasuk densitas, 

kekerasan, plastisitas atau elastisitas dan konsistensi (Hadistiani, 2014).  

Pembuatan permen jelly meliputi pembuatan campuran gula yang dimasak 

dengan kandungan padatan yang diperlukan dan penambahan bahan pembentuk 

gel (gelatin, agar, pektin dan karagenan) dengan cita rasa dan warna dan akhirnya 

dicetak. Kekerasan dan 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 
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tekstur yang sama dengan agar-agar, tetapi gelnya lebih baik pada pH yang 

rendah, sedangkan karagenan menghasilkan gel yang kuat (Hadistiani, 2014).  

Prinsip pengolahan pangan semi basah yaitu menurunkan water activity 

(Aw) sampai pada tingkat tertentu sehingga mikroba patogen dan pembusuk tidak 

dapat tumbuh, tetapi kandungan airnya masih cukup tinggi sehingga bisa dimakan 

tanpa dehidrasi dahulu dan cukup kering sehingga stabil selama penyimpanan. 

Pangan semi basah mempunyai kadar air 10 – 40%, nilai Aw 0,60 – 0, 90 dan 

bersifat plastis sehingga mudah dibentuk (Koswara, 2009).  

Syarat mutu selalu diterapkan agar produk yang dihasilkan memiliki nilai 

gizi maupun keamanan yang dapat menjamin keselamatan dalam 

mengkonsumsinya ataupun sebagai sarana bagi konsumen untuk mengetahui baik 

tidaknya suatu produk. Kualitas permen jelly yang baik diketahui dari syarat mutu 

permen yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 3547-2-2008). 

Tabel 3.  Syarat Mutu Kembang Gula Lunak (SNI 3547-2-2008) 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan 

- rasa 

- bau 

  

Normal 

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 Max 27 

6 Cemaran logam : 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga (Cu) 

- Timah (Sn) 

- Raksa (Hg) 

 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

 

Max 2 

Max 2 

Max 4 

Max 0,03 

7 Cemaran arsen (As) Mg/kg Max 1 

8 Cemaran mikroba 

- Bakteri coliform 

- E. coli 

- Salmonella 

- Staphilococcus aureus 

- Kapang dan Khamir 

 

APM/g 

APM/g 

 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

Max 20 

<3 

Negative/25 

Max 1x102 

Max 1x102 

Sumber : Badan Standar Nasional, 2008 
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2.3 Bahan Tambahan dalam Pembuatan Permen Jelly 

2.3.1 Gelatin 

Gelatin merupakan senyawa turunan yang dihasilkan dari serabut kolagen 

jaringan penghubung, kulit, tulang dan tulang rawan yang dihidrolisis dengan 

asam atau basa. Gelatin diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin 

merupakan protein yang larut yang bisa bersifat sebagai gelling agent (bahan 

pembuat gel) atau sebagai non gelling agent. Sumber bahan baku gelatin dapat 

berasal dari sapi (tulang dan kulit jangat), babi (hanya kulit) dan ikan (kulit). 

Karena gelatin merupakan produk alami, maka diklasifikasikan sebagai bahan 

pangan bukan bahan tambahan pangan (Devi, 2012). 

Gelatin dapat diperoleh dari kolagen pada kulit, tulang belulang dan kasein 

tulang. Perubahan kolagen menjadi gelatin menyebabkan terjadinya perbedaan 

jenis gelatin akibat perlakuan kimia yang berbeda. Gelatin A dan gelatin B dapat 

dibedakan berdasarkan titik isoelektriknya. Gelatin A pada pH 8–9 dan gelatin B 

pada pH 5. Gelatin umumnya tidak larut dalam air dingin, tetapi kelarutannya naik 

pada suhu di atas 45°C, kecuali bubuk gelatin yang diperoleh dengan spray 

drying. Gel gelatin melebur pada suhu 25-28°C tergantung pada kandungan 

padatan dalam larutan. Sifat tersebut menyebabkan keterbatasan penggunaan 

gelatin (Cahyadi, 2008). 

Gelatin digunakan sebagai gelling agent (pembentuk gel) pada industri 

pangan dan industri obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam pembuatan permen 

jelly dapat menghambat kristalisasi gula, mengubah cairan menjadi padatan yang 

elastik, memperbaiki bentuk dan tekstur permen jelly yang dihasilkan (Rahmi 

dkk., 2012). Gelatin memiliki sifat yaitu tidak berbau, hampir tidak berasa, tidak 
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berwarna, larut dalam air, asam asetat dan pelarut alkohol seperti gliserol, 

propilen glikol, sorbitol dan manitol, tetapi tidak larut dalam alkohol, aseton, 

karbon tetraklorida, benzena, petroleum eter dan pelarut organik lainnya. 

Keunggulan dari gelatin yaitu dapat berubah secara reversible dari bentuk sol ke 

gel, mengembang di dalam air dingin, dapat membentuk film, mempengaruhi 

viskositas suatu bahan dan dapat melindungi sistem koloid. Kekurangannya yaitu 

sifat dari gelatin yang terbentuk akan membuat tekstur sangat kenyal bahkan 

seperti karet (Maryani dkk., 2010). 

Gelatin digunakan pada pembuatan permen jelly dapat mempengaruhi sifat 

fisik dan kimia. Pembentukan gel yang baik dapat ditentukan dari konsentrasi 

gelatin dalam campuran permen jelly, karena gel yang terbentuk memiliki batasan 

tertentu. Jika konsentrasi gelatin yang ditambahkan terlalu rendah, maka gel yang 

terbentuk menjadi lunak atau bahkan tidak terbentuk gel. Sedangkan jika 

konsentrasi gelatin yang ditambahkan terlalu tinggi, maka gel yang terbentuk akan 

kaku (Rahmi dkk., 2012). 

2.3.2 Gula 

Gula adalah suatu istilah umum yang sering diartikan bagi setiap 

karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan 

biasanya digunakan untuk menyatakan sukrosa, gula yang diperoleh dari bit atau 

tebu. Gula digunakan sebagai pemberi rasa manis dan pengawet yaitu dalam 

konsentrasi tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara 

menurunkan aktivitas air dari bahan. Gula mempunyai tekanan osmotik yang 

tinggi. Proses penggulaan menyebabkan cairan sel bahan akan keluar sehingga 

metabolisme bahan pangan akan terganggu (Darwin, 2013). 
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2.3.2.1 Sukrosa 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Sukrosa 

Sukrosa merupakan salah satu jenis gula disakarida yang terdiri dari 

glukosa dan fruktosa. Gula dalam ilmu pangan atau gizi berdasarkan susunan 

molekulnya dikelompokkan menjadi tiga. Monosakarida yaitu glukosa, fruktosa 

dan galaktosa, kemudian disakarida yaitu gukosa dan fruktosa serta polisakarida 

yaitu dekstrin, glikogen dan selulosa (Sandjaja dkk., 2013). Sukrosa yang banyak 

terdapat di pasaran dan sering dijumpai yaitu gula pasir. Sukrosa banyak terdapat 

pada tebu, bit, siwalan dan kopyor. Kelarutan sukrosa dalam air sangat tinggi dan 

jika dipanaskan kelarutannya bertambah tinggi. Sukrosa jika dipanaskan akan 

membentuk cairan jernih yang kemudian berubah warnanya menjadi coklat 

membentuk karamel (Koswara, 2009). 

2.3.2.2 Fruktosa 

 

Gambar 6. Struktur Fruktosa 
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Gula jagung hanya mengandung gula sederhana yang disebut fruktosa, 

yaitu jenis gula yang memang sering ditemukan dalam buah-buahan dan memiliki 

rasa yang lebih manis dari gula biasa (1,7 kali lebih manis dari gula biasa). Gula 

jagung (fruktosa) memang terbukti memiliki jumlah kalori yang lebih rendah 

dibandingkan dengan gula biasa (sukrosa). Dalam setiap gram sukrosa 

mengandung 4 kalori, sementara dalam setiap gram fruktosa mengandung 3 kalori 

(Kristanto, 2008). 

2.3.3 Air 

Air merupakan unsur penting dalam makanan. Adanya air dalam bahan 

makanan dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur dan cita rasa makanan serta 

dapat mempengaruhi daya tahan makanan dari serangkaian serangan mikrobia. 

Air yang digunakan dalam industri makanan pada umumnya harus memenuhi 

persyaratan tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai rasa, dan tidak 

mengganggu kesehatan (Winarno, 2008).  

2.3.4 Asam Sitrat 

Pengatur keasaman (asidulan) merupakan senyawa kimia yang bersifat 

sebagai asam dan merupakan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja 

ditambahkan dengan berbagai tujuan. Asidulan dapat bertindak sebagai penegas 

rasa atau menyelubungi after taste yang tidak disukai. Sifat asam senyawa ini 

dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan sebagai bahan pengawet. Pengatur 

keasaman biasanya dapat digunakan di dalam bahan pangan seperti salad, 

margarine, baking powder, bir, selai, roti, jeli, natural cheese, es krim, bahan 

pangan yang dikalengkan dan lain-lain (Cahyadi, 2008). 
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Asam sitrat adalah asam organik yang merupakan hasil dari metabolism 

karbohidrat, protein dan lemak yang terdapat pada tanaman dan daging. Asam 

sitrat diproduksi secara komersial dari fermentasi gula oleh Aspergillus niger yang 

didapatkan dari buah sitrus, digunakan sebagai pengasam dan Bahan Tambahan 

Pangan (BTP) sebagai perisa atau penyedap (Sandjaja dkk., 2013). 

Asam ditambahkan dalam bahan makanan salah satunya berfungsi untuk 

memberikan rasa asam. Asam sitrat adalah salah satu jenis asam yang banyak 

digunakan pada bahan makanan (Winarno, 2004). Asam sitrat dan natrium sitrat 

diperlukan sebagai alat penyangga (buffering agent) untuk menjaga kestabilan pH 

pada permen jelly yaitu antara 5-6 (Salunke dan Mayee, 2013). 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 (Koswara, 2009). 

2.4 Antioksidan 

Antioksidan adalah komponen yang dapat mencegah atau menghambat 

oksidasi lemak, asam nukleat, atau molekul lainnya dengan mencegah inisiasi atau 

perkembangan pengoksidasian melalui reaksi berantai. Sayuran dan buah-buahan 

merupakan bahan pangan yang kaya akan antioksidan. (Wang dkk, 2007). 

Menurut Halliwell (2004), senyawa radikal yang terdapat dalam tubuh 

berasal dari luar tubuh (eksogen) maupun dari dalam tubuh (endogen) yang 

terbentuk dari hasil metabolisme zat gizi secara normal. Dalam proses fisiologis 

timbulnya senyawa radikal bebas akan diimbangi oleh mekanisme pertahanan 

endogen dengan menggunakan zat (senyawa) yang mempunyai kemampuan 

sebagai anti radikal bebas, yang juga disebut antioksidan. Senyawa ROS (Reactive 
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Oxygen Species) memberikan efek merusak bila keseimbangan antara oksidan dan 

antioksidan terganggu.  

Reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa radikal merupakan asal dari 

berbagai macam penyakit, antara lain ginjal, diabetes, kanker, dan penyakit 

kardiovaskular. Pada individu yang sehat, keberadaan radikal bebas dapat 

diimbangi dengan adanya antioksidan. Akan tetapi pada keadaan tertentu 

keseimbangan tersebut dapat terganggu, karena jumlah radikal bebas lebih banyak 

dibandingkan dengan antioksidan. Oleh karena itu, penting sekali untuk 

meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh, dan hal ini dapat dilakukan 

dengan meningkatkan konsumsi antioksidan alami. Antioksidan alami yang 

terdapat dalam bahan pangan dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu (1) 

yang tergolong sebagai zat gizi, yaitu vitamin A dan karetenoid, vitamin E, 

vitamin C, vitamin B2, seng (Zn), tembaga (Cu), selenium (Se), dan protein; (2) 

yang tergolong sebagai zat non-gizi, yaitu biogenik amin, senyawa fenol, 

antosianin, zat sulforaphane, senyawa polifenol dan tannin (Muchtadi, 2011). 

2.5 Pigmen Kulit Buah Naga dan Aplikasinya 

2.5.1 Antosianin 

Pigmen yang dapat diekstrak dari sumber  bahan  alami  adalah antosianin 

dari kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus). Antosianin  berasal  dari  bahasa  

Yunani,  anthos  yang  berarti  bunga  dan  kyanos yang  berarti  biru  gelap.  

Antosianin merupakan  pigmen  yang larut dalam air,  tersebar  luas dalam bunga 

dan daun, serta menghasilkan warna dari merah sampai biru. Zat pewarna  alami  

antosianin merupakan senyawa flavonoid yang tergolong  ke  dalam  turunan  

benzopiran.  Struktur utama  turunan  benzopiran  ditandai  dengan adanya  dua  
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cincin  aromatik  benzena (C6H6)  yang  dihubungkan  dengan  tiga atom  karbon  

yang  membentuk  cincin (Ali, dkk., 2013). 

Antosianin  akan  berubah  warna  seiring  dengan perubahan nilai pH. 

Pada pH tinggi antosianin cenderung bewarna biru atau tidak berwarna, 

sedangkan untuk pH rendah berwarna merah. Kebanyakan antosianin 

menghasilkan warna merah keunguan pada pH kurang dari 4. Jumlah gugus 6 

hidroksi  atau  metoksi  pada  struktur  antosianidin,  akan  mempengaruhi  warna 

antosianin. Adanya gugus hidroksi yang dominan menyebabkan warna cenderung 

biru  dan  relatif  tidak  stabil, sedangkan jika gugus  metoksi  yang dominan pada 

struktur  antosianidin, akan menyebabkan warna cenderung merah  dan  relatif  

stabil (Ovando, dkk., 2009).   

 

Gambar 7. Struktur Antosianin 

Kebanyakan antosianin ditemukan dalam enam bentuk antosianidin yaitu 

pelargonidin, sianidin, peonidin, delfinidin, petunidin dan malvidin. Gugus gula  

pada antosianin bervariasi namun kebanyakan dalam bentuk glukosa, ramnosa, 

galaktosa atau arabinosa. Gugus gula ini bisa dalam bentuk monosakarida atau 

disakarida dan dapat diasilasi dengan asam fenolat atau asam alifatis (Cretu dkk., 

2013). Menurut penelitian, umbi ubi jalar ungu mengandung komponen 

antosianin yang tinggi dan diketahui bahwa sianidin dan peonidin merupakan 
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antosianidin utama pada ubi jalar ungu (Jiao dkk., 2012).  Sifat dan warna 

antosianin di dalam jaringan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : 

jumlah pigmen, letak, kopigmentasi, jumlah gugus hidroksi dan metoksi. 

Antosianin akan berubah warna seiring dengan perubahan nilai pH. Pada pH 

tinggi antosianin cenderung bewarna biru atau tidak berwarna, kemudian 

cenderung bewarna merah pada pH rendah. Kebanyakan antosianin menghasilkan 

warna pada pH kurang dari 4.   

Dalam penelitian Tri Hidayah (2013) dinyatakan bahwa antosianin 

merupakan pigmen golongan flavonoid yang larut dalam air. Menurut Winarno 

(1997) warna-warna merah, biru, ungu dalam buah dan tanaman biasanya 

disebabkan oleh warna pigmen antosianin (flavonoid) yang terdiri atas tiga 

gugusan penting:   

1. Cincin dasar yang terdiri dari gugusan aglikon (tanpa gula).   

2. Gugusan aglikon atau gula.   

3. Asam organik asli misalnya koumarat, kofeat atau ferulat. 

Molekul antosianin disusun dari sebuah aglikon (antosianidin) yang 

teresterifikasi dengan satu atau lebih gula (glikon). Gula yang menyusun 

antosianin terdiri dari:   

1. Monosakarida, biasanya glukosa, galaktosa, ramnosa, dan arabinosa.   

2. Disakarida yang merupakan dua buah monosakarida dengan kombinasi dari 

empat monosakarida di atas xilosa, seperti rutinosa.   

3. Trisakarida, merupakan tiga buah monosakarida yang mengandung kombinasi  

dari gula-gula di atas dalam posisi linier maupun rantai cabang.  
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Antosianin berpotensi sebagai pewarna makanan alami karena 

keanekaragaman warna yang dimilikinya. Pigmen antosianin dapat diaplikasikan 

pada pembuatan selai buah papaya, sari buah, jelly, minuman berkarbonat. Hasil 

pengamatan secara kuantitatif pigmen antosianin terhadap produk sari buah, jelly 

dan minuman berkarbonat menunjukkan respon positif, berarti pigmen memiliki 

potensi besar sebagai zat pewarna alami yang ditandai dengan berkurangnya nilai 

kecerahan (nilai L) dan bertambahnya nilai kemerahan (redness) sebagai karakter 

yang menonjol dari pigmen antosianin (Saati, 2014). Paten atau temuan Wu, dkk. 

(2008) menyatakan pewarna alami yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi 

termasuk minuman, makanan, obat-obatan suplemen diet seperti tablet 

effervescent. 

2.5.2 Betasianin 

Buah naga memiliki banyak manfaat, tetapi selama ini yang sering 

digunakan adalah daging buahnya, padahal kulit dari buah naga pun memiliki 

banyak manfaat. Kandungan yang tedapat dalam kulit buah naga adalah flavanoid, 

dietary fiber, fenolik, dan zat warna betasianin. Zat warna betasianin termasuk 

golongan betalain yang larut dalam air dan pelarut organik yang tidak bebas air 

sedangkan betasianin tidak larut dalam pelarut organik murni (Bestari, dkk., 

2010). 

Kulit buah naga mengandung pigmen betasianin yang dapat digunakan 

sebagai pewarna alami. Wybraniec dan Mizrahi (2002) mengisolasi pigmen 

betasianin dari buah naga jenis Hylocereus polyrhizus yaitu betanin (5-O-

glikosida betanidin). Sornyatha dan Anprung (2009) melakukan penelitian 

terhadap kulit buah naga dan diketahui kandungan utama kulit buah naga adalah 
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pigmen betasianin sebanyak 14,27 miligram per 100 gram berat basah (Yulianti, 

2008).  

 

Gambar 8. Struktur Betasianin 

Betasianin merupakan salah satu zat warna yang dapat dimanfaatkan 

sebagai zat warna alami untuk pangan dan sebagai alternatif pengganti zat warna 

sintetik karena memiliki warna yang menarik, mudah larut dalam air, dan 

mempunyai aktifitas antioksidan yang tinggi sehingga lebih aman untuk tubuh 

apabila dikonsumsi. Selama ini sumber zat warna betasianin yang digunakan 

berasal dari daging buahnya. Padahal kulit buah naga mempunyai kandungan 

betasianin yang hampir sama dengan daging buahnya, sehingga limbah dari buah 

naga (kulit buah naga) dapat dimanfaatkan sebagai sumber zat warna betasianin 

(Bestari, dkk., 2010).  

Pigmen betasianin mudah larut dalam pelarut organik yang mengandung 

air. Analisis pigmen betasianin menggunakan spektrometri visible sehingga 

dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum ekstrak yang diperoleh 

menggunakan spektrometer UV-Vis pada rentang panjang gelombang 400 nm 

sampai 700 nm. Pigmen betasianin memiliki panjang gelombang khas pada 

rentang 534-552 nm. Kestabilan pigmen betasianin dipengaruhi oleh suhu dan pH. 
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Temperatur diatas 40°C menyebabkan perubahan warna yang semakin meningkat. 

pH yang semakin tinggi menyebabkan pigmen betasianin menjadi semakin tidak 

stabil ditandai dengan perubahan warna ekstrak. Pigmen betasianin stabil pada pH 

asam sampai netral dan paling stabil pada pH 4,5. Kondisi pH inilah yang dapat 

digunakan untuk proses ekstraksi dan penyimpanan ekstrak pigmen betasianin 

agar memperoleh hasil yang optimal (Yulianti, 2008).  

Bestari, dkk (2010) melakukan aplikasi serbuk betasianin pada tiga jenis 

variasi produk makanan, yaitu yang pertama adalah makanan dingin yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah es krim, yang kedua adalah makanan yang 

melalui proses pemanasan yaitu kue bolu, dan yang ketiga adalah makanan 

dengan pH asam yaitu yoghurt. Dari ketiga jenis makanan yang digunakan setelah 

dilakukan penambahan serbuk betasianin, tidak terjadi perubahan pH sebelum dan 

sesudah ditambahkan secara signifikan. Untuk bau dan rasa, tidak terjadi 

perubahan bau dan rasa setelah ditambahkan zat warna betasianin, karena pewarna 

tidak berasa dan tidak berbau. Tetapi terjadi perubahan warna untuk makanan 

yang melalui proses pemanasan. Hal ini menunjukkan bahwa serbuk warna 

betasianin dapat digunakan sebagai pewarna pangan karena tidak mengubah rasa, 

warna, maupun tekstur untuk makanan yang penyimpanannya dalam suhu rendah, 

dan tidak melalui proses pemanasan. 

2.6 Faktor penentu Mutu Permen Jelly 

Permen jelly merupakan sejenis permen yang terbuat dari air atau sari 

buah, gula dan bahan yang berpenampilan jernih, transparan, serta mempunyai 

tekstur dengan kekenyalan tertentu. Menurut Malik (2010), bahwa permen jelly 

dengan mutu yang baik memiliki ciri-ciri yaitu berpenampilan jernih dan 
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transparan, bertekstur kenyal dan elastis, manis dan sedikit asam, serta beraroma 

buah segar. Faktor yang mempengaruhi mutu permen jelly adalah sebagai berikut: 

1. Bahan pembentuk gel.  

Bahan pembentuk gel merupakan bahan yang berbasis polisakarida atau 

protein. Gel yang kuat dan tekstur yang kenyal pada permen jelly dapat dihasilkan 

dengan adanya penambahan bahan yang mengandung pembentuk gel (Hasyim, 

2015). Menurut Chaplin (2007), contoh bahan pembentuk gel antara lain 

karagenan, gelatin, pektin, asam alginat, sodium alginat, kalium alginat, kalsium 

alginat dan agar. 

2. Kadar air 

Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan 

makanan terhadap serangan organisme yang dinyatakan dengan aw. aw yaitu 

jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk 

pertumbuhannya dan medium bagi berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. 

Penggunaan air yang tidak sesuai dalam proses pembuatan permen jelly akan 

menghasilkan produk yang tidak sesuai. Menurut Hidayat dan Ikarisztiana (2004), 

dalam proses pembuatan permen jelly buah yang banyak mengandung air 

langsung diperas dan diambil sari buahnya, sedangkan buah yang kandungan 

airnya sedang perlu ditambahkan air dengan perbandingan yang sama dengan 

berat buah kemudian dihancurkan dan diambil sarinya. Bila buahnya mengandung 

sedikit air maka perlu ditambahkan air sebanyak dua kali berat buah kemudian 

diblender dan disaring untuk diambil sarinya (Suprianto, 2006). 

3. Suhu 
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Suhu berhubungan dengan daya larut gula dalam pembuatan permen. Daya 

larut tinggi dari sukrosa merupakan sifat yang penting. Menurut Buckle dkk., 

(2010), sari buah harus dikentalkan dengan cepat sampai pada titik kritis bagi 

pembentukan gel dan sistem pektin-gula-asam. Pendidihan yang terlalu lama tidak 

hanya menyebabkan hidrolisis pektin dan penguapan dari asam, tetapi juga 

menyebabkan kehilangan cita rasa dan warna.


