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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Apel Anna (Malus domestica) 

 Klasifikasi tanaman apel Anna (Malus domestica) menurut Simpson (2006), 

tanaman apel Anna termasuk dalam : 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaseae 

Genus  : Malus 

Spesies : Malus sylvestris Mill 

Varietas : Malus domestica 

 Apel termasuk dalam family rosaceae. Tanaman ini berasal dari pegunungan 

Caucasus di Asia Barat dan Eropa Timur. Apel dikenal sebagai rajanya buah buahan. 

Jenis apel yang menguasai pasar lokal yaitu berasal dari varietas Rome beauty, apel 

Australia atau apel hijau yang sebenarnya termasuk dalam varietas Prinses Noble. 

Varietas Manalagi berasal dari desa Gandon, Batu yang merupakan pusat apel di 

Indonesia. Selain varietas tersebut, masih ada satu apel yang mempunyai prospek 

baik untuk dikembangkan yaitu apel Anna. Apel ini didatangkan dari Thailand dan 

sudah mulai di kembankan sejak tahun 1979 (Sufrida, 2004). Umumnya pohon apel 

pendek dan bertajuk bundar. Bunga yang berdompolan muncul dari tangkai yang 

berkayu. Variasi yang berbeda antara lain tampak pada tekstur, rasa, ukuran, bentuk 

dan pigmen. Meskipun ada ribuan kultivar apel, tetapi hanya beberapa kultivar saja 

yang ditanam besar-besaran. Misalnya varietas apel Delicious, Golden delicious, dan 
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Mc intosch  menyumbang 60% dari total produksi apel di Amerika. Apel yang top di 

Negeri Paman Sam yaitu apel Rome beauty dan Jonathan. Varietas yang 

dikembangkan di Indonesia umumnya didatangkan dari eropa dan Australia melalui 

Cina pada tahun 1900-an. Di Indonesia tanaman ini tumbuh didaerah berketinggian 

700-1200 mdpl. Walaupun daerah setinggi itu banyak dijumpai di Indonesia, tempat 

yang terbukti paling cocok yaitu di kota Batu (Untung, 1996). 

 Apel Anna mempunyai aroma yang kuat dengan rasa yang sangat asam karena 

kandungan asam dalam apel ini sangat tinggi dibanding kedua apel lokal lainnya 

yaitu apel varietas manalagi dan apel varietas romebeauty. Apel ini berpigmen merah 

tua dengan ukuran yang bervariasi. Rasa apel ini sangat renyah, lembut, dan 

kandungan airnya banyak (Sufrida, 2004). Meski populasinya tidak banyak, apel 

yang di Indonesia disebut Anna ini sudah lama ditanam dan tumbuh sangat subur dan 

bagus di Malang. Jonathan atau Anna ini pertama kali ditanam di New York oleh 

Philip Rick. Kultivar ini kemudian diberi nama oleh Jonathan Hasbrouck dan dimuat 

pertama kali di majalah ilmiah pada tahun 1826 (Untung, 1996). 

Tabel 1. Komposisi kimia Apel Anna per 100 gram 

Komposisi Kandungan 

Kadar air (g) 84,40 

Karbohidrat (g) 14,90 

Protein (g)   0,30 

Lemak (g)   0,40 

Vitamin A (IU) 900 

Vitamin B (mg) 10,00 

Vitamin C (mg)   4,00 

Kalsium (mg)   6,00 

Besi (mg)   0,30 

Fosfor (mg) 10,00 

Pektin (g) 9-15 

Sumber : Untung (1996) 
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2.1.1  Kulit Apel Anna 

 Kulit apel Anna memiliki kenampakan yang mencolok dibanding kedua apel 

lokal yang ada di Batu, antara lain adalah apel manalagi dan rome beauty. Apel 

Manalagi memiliki kenampakan pigmen hijau polos ataupun hijau kekuningan 

dengan ditandai rasa manis sedangkan apel Rome beauty memiliki kenampakan hijau 

dengan sedikit semburat merah. Pigmen merah yang tersebar di kulit dengan 

intensitas hampir 80% dengan semburat hijau atau kuning adalah salah satu cirri khas 

apel Anna. Selain itu apel Anna juga memiliki ciri kulit buah halus dan tipis (Untung, 

1996). Pigmen merah yang terdapat pada bagian kulit apel Anna menandakan adanya 

kandungan pigmen didalamnya. Pigmen merupakan suatu molekul yang dapat 

menyerap dan memantulkan cahaya matahari. Susunan pigmen yang nampak dapat 

ditemukan pada buah, daun dan bunga. Pigmen merah pada tumbuhan merupakan 

saah satu cirri-ciri terdapatnya pigmen antosianin didalamnya. Pigmen antosianin 

memiliki banyak fungsi salah satunya dapat bersifat sebagai antioksidan didalam 

tubuh. Antioksidan merupakan zat penghancur dan penangkal radikal bebas. 

(Takahata, 2011) 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Apel Anna  
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2.2 Pewarna Makanan 

Bahan pangan akan menjadi berwarna jika ditambahkan zat pewarna 

kedalamnya. Perwarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat 

memperbaiki warna makanan yang berubah atau menjadi pucat selama proses 

pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar 

terlihat lebih menarik. Zat pewarna makanan terbagi menjadi menjadi tiga bagian 

yaitu pewarna alami, pewarna identik alami, dan pewarna sintesis (Mudjajanto, 

2006).  

Menurut Cahyadi (2009), berdasarkan sumbernya pewarna terbagi menjadi 

dua jenis zat yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna 

alami dan pewarna sintesis. Tanaman dan hewan memiliki warna menarik yang dapat 

digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Beberapa pewarna alami yang 

sering digunakan pada tanaman adalah berasal dari bit, kunyit, paprika dan lain-lain 

yang aman untuk dikonsumsi. Sedangkan pewarna dari hewan diperoleh dari warna 

merah yang ada pada daging.   

2.2.1 Pewarna Alami 

Zat warna alami merupakan zat warna (pigmen) yang diperoleh dari 

tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Sejak dulu zat alami (pigmen) 

telah banyak digunakan sebagai bahan pewarna bahan makanan. Daun suji telah lama 

digunakan untuk mewarnai kue pisang, serabi, bikang, dan dadar gulung. Kunyit 

untuk mewarnai nasi kuning dalam selamatan, tahu serta hidangan dan masakan 

lainnya. Sombo keling untuk mewarnai kerupuk, dan cabai untuk mewarnai nasi 

goring dan berbagai masakan. Beberapa pewarna alami yang berasal dari tanaman 
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dan hewan, di antaranya adalah klorofil, mioglobin dan hemoglobin, anthosianin, 

flavonoid, tannin, betalain, quinon dan xanthon, dan karotenoid (Cahyadi, 2009). 

Pigmen alami dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan ketahanan 

dan kualitas pangan karena pigmen alami merupakan salah satu zat non gizi yang 

mampu memberikan nutrisi bagi tubuh. Selain itu, pigmen alami ditemukan sangat 

melimpah pada sebagian besar sumber daya alam lokal Indonesia. Pigmen alami juga 

terbukti aman dan baik sebagai makanan maupun pewarna makanan dibandingkan 

pewarna sintetik. Hasil penelitian menunjukkan, bunga mawar merah, ubi ungu dan 

buah naga memiliki zat antosianin yang berpotensi untuk dijadikan pewarna alami. 

Antosianin ini merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah, 

berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif 

pengganti pewarna sintesis yang lebih aman bagi kesehatan (Citramukti, 2008). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit buah naga, mawar dan ubi ungu 

memiliki potensi zat antosianin yang berpotensi untuk dijadikan sumber pigmen 

alami. Antosianin ini merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah, 

sehingga berpotensi untuk dijadikan alternatif pengganti warna sintetis dan memiliki 

fungsi yang baik untuk kesehatan tubuh (Citramukti, 2008).  

2.1.2 Pewarna Sintesis 

Pewarna sintesis merupakan zat warna yang dibuat melalui perlakuan 

pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering terkontamiasi oleh arsen atau 

logam berat lain yang bersifat racun. Sebelum mencapai produk akhir, pembuatan zat 

pewarna organik harus melalui senyawa antara yang cukup berbahaya dan senyawa 
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tersebut sering tertinggal dalam produk akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru 

yang berbahaya (Cahyadi, 2009). 

Menurut Winarno (2002), penggunaan zat pewarna untuk bahan pangan 

sering disalahgunakan dengan pemakaian pewarna untuk tekstil dan kulit. Zat warna 

sintetis lebih stabil dan murah dibanding zat warna alami, namun kebanyakan 

pewarna sintetis ini bersifat karsinogenik dan berbahaya untuk dikonsumsi. Saat ini 

banyak industri pangan yang menggunakan zat warna sintetis karena lebih praktis, 

ekonomis, sifat pewarnaannya yang stabil, seragam dan lebih menarik perhatian 

konsumen. Salah satu pewarna sintetis yang memberikan efek warna menarik pada 

produk pangan adalah pewarna sintetis yang banyak mengandung azodyes (aromatic 

amines, benzidine) (Kasmudjiastuti, 2000). 

Di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang diizinkan 

dan dilarang untuk pangan diatur melalui SK Menteri Kesehatan RI Nomor 

722/Menkes/Per/IX/1998. Akan tetapi, masyarakat Indonesia khususnya produsen 

makanan seringkali mengabaikan peraturan tersebut dan menyalahgunakan zat warna 

tekstil untuk produk pangan. Hal ini jelas sangat merugikan para konsumenn karena 

bisa mempengaruhi kesehatan (Cahyadi, 2009). 

2.3 Pigmen Antosianin dan Sifatnya 

2.3.1 Antosianin 

 Antosianin berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthos  (bunga) dan kyanos (biru 

gelap), merupakan pigmen berpigmen yang memberi karakteristik pigmen merah, 

ungu, dan biru. Antosianin merupakan pigmen pigmen pada tumbuhan yang 

menyebabkan hampir semua pigmen merah jambu, merah merak, merah, ungu dan 
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biru pada bunga, daun dan buah. Antosianin merupakan pigmen paling penting dan 

tersebar paling luas dalam dunia tumbuhan (Andarwulan, 2013). Pigmen dari 

antosianin didasarkan pada struktur kimia yang berbeda sesuai dengan 

lingkungannya. Struktur antosianin terkait erat dengan nilai pH dan larutan. Sebagai 

contoh, kation flavilium (I) yang berpigmen merah merupakan bentuk paling banyak 

paha pH 1. Sedangkan pada pH 2, pH 3 dan 4 akan terbentuk basa biruquinoidal (II). 

Saat pH dinaikkan hingga menjadi 6, terbentuk 2 pseudobasa karbinor yang tidak 

berpigmen (colorless) (III), yang dapat mengalami pembukaan cincin sehingga 

menjadi kalton kuning (IV) (Moldovan dkk., 2012). Zat pigmen antosianin larut 

dalam air dn membentuk kenampakan pigmen orange, merah dan biru. Secara alami 

terdapat dalam anggur, strawberry, raspberry, apel, bunga mawar dan tumbuhan 

lainnya. Kadar antosianin yang terdapat dalam buah biasanya berkisar antara 0,25 mg 

hingga 500 mg per 100 gram buah segar (Prior, 2005).  

 

 

 

  

 Pada penelitian sebelumnya pigmen antosianin diektrak dan diaplikasikan 

pada berbagai produk untuk meningkatkan nilai gizi dari produk tersebut. Salah 

satunya ekstraksi pigmen antosianin kelopak bunga rosella serta aplikasinya sebagai 

pewarna pada yoghurt. Selain sebagai pewarna, kandungan gizi dari yoghurt 

bertambah karna antosianin juga dapat sebagai antioksidan (Sawarni, 2009).  

 Gambar 2. Struktur Antosinin (Simanjuntak, 2014) 
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2.3.2 Sifat Fisik kimia Antosianin 

Menurut Harbone (1988) Antosianin merupakan salah satu kelompok pigmen 

utama pada tanaman. Antosianin tergolong pigmen flavonoid. Antosianin tersusun 

oleh sebuah aglikon berupa antosianidin yang teresterifikasi dengan satu atau lebih 

molekul gula. Pigmen antosianin sebagian besar terdapat pada tanaman yang 

berbunga dan menghasilkan pigmen merah tua sampai biru pada bunga, buah dan 

daun. Semua antosianin merupakan suatu turunan struktur aromatic tunggal yaitu 

sianidin dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil, metilasi atau 

glikosilasi maka jenis antosianin lain dapat terbentuk. 

 Menurut Winarno (2002), antosianin dan antoxantin tergolong pigmen yang 

pada umumnya larut dalam air. Flavonoid mengandung dua cincin benzene yang 

dihubungkan oleh tiga atom karbon. Ketiga atom tersebut dirapatkan oleh sebuah 

atom oksigen sehingga terbentuk cincin diantara dua cincin benzene. Antosianin 

adalah senyawa yang bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk berinteraksi 

baik dengan asam maupun dalam basa. Dalam medium asam antosianin berpigmen 

merah seperti halnya saat dalam vakuola sel dan berubah karena peubahan kondisi 

dari posisi ikatannya (Sutanto, 2012). 

2.3.3 Stabilitas Pigmen Antosianin 

 Pigmen antosianin sangat dipengaruhi oleh pH dimana dalam suatu larutan 

kestabilan strukturnya bisa berpigmen sampai tidak berpigmen. Bentuk kation (ion 

flavilium) yang berpigmen merah, stabil pada pH rendah dan kestabilannya berubah 

menjadi tidak berpigmen jika pH meningkat menuju pH netral. Beberapa antosianin 

berpigmen merah dalam larutan asam, ungu jika berada dalam larutan netral dan biru 
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dalam larutan alkali. Kebanyakan antosianin sangat berpigmen paha pH < 4 (Vargas, 

2003). 

 Umumnya antosianin stabil pada kondisi asam, media bebas oksigen dan 

dalam kondisi suhu dingin dan gelap. Hilangnya pigmen selama pengalengan, 

pemnotolan dan prose pemanasan karna antosianin tidak stabil dalam prosesing. Buah 

pada pH 1-4 menampakkan pigmen merah, dan jika lebih dari 4 mulai terjadi 

perubahan pigmen sehingga antosianin tidak berpigmen. Pada peningkatan 

temperature akan mempengaruhi stabilitas antosianin ini. Pigmen antosianin bunga 

pacar air yang disimpan pada suhu 10-12˚C selama 38 jam mampu mempertahankan 

absorbansi sekitar 77,8% (Sa’ati, 2002). 

 Stabilitas serta pigmen pigmen antosianin tergantung pada struktur molekul 

secara keseluruhan. Substitusi pada struktur antosianin A dan B berpengaruh pada 

pigmen antioksidan. Pada kondisi asam pigmen antioksidan dibentuk oleh banyaknya 

substitusi pada cincin B. semakin banyak substitusi OH akan menyebabkan pigmen 

semakin biru. Sedangkan metoksilasi akan menyebabkan pigmen semakin merah 

(Arisandi, 2001). 

2.3.4  Ekstraksi Antosianian 

 Ekstraksi merupakan salah satu cara pemisahan satu atau lebih komponen dari 

suatu bahan yang merupakan sumber dari bahan tersebut, seperti ekstraksi cairan dari 

buah-buahan. Komponen yang dipisahkan dalam ekstraksi dapat berupa padatan dari 

suatu system campuran cairan-cairan, atau padatan dari suatu sistem padatan-padatan. 

Ekstraksi dapat dilakuakan dengan berbagai cara, tetapi umumnya menggunakan 

pelarut berdasarkan kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran. 
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Pada ekstraksi tersebut terjadi pemisahan pada komponen yang mempunyai kelarutan 

yang lebih rendah terhadap pelarut yang digunakan, produk utama dalam proses 

ekstraksi adalah ekstraknya, yaitu campuran pelarut dengan komponen yang larut 

(Vouight, 1994) 

 Mengekstraksi suatu zat dapat dilakukan dengan berbagai cara, beberapa cara 

yang dapat dilakukan yaitu dengan refluks, perkolasi, sokletasi, infuse dan maserasi. 

Untuk mengekstraksi pigmen antosianin cara yang paling tepat dilakuakan adalah 

dengan maserasi, karena tidak menggunakan suhu yang tinggi yang dapat merusak 

pigmen antosianin tersebut. 

 Maserat adalah penarikan simplisia dengan maserasi, sedangkan maserasi 

adalah penarikan simplisia dengan merendam simplisia dalam cairan (Syamsyuni, 

2006) dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperature kamar, 

dengan remaserasi merupakan pengulangan pebanmabahn pelarut setelah dilakuka 

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Depkes, 2000). Keuntungan dari 

metode maserasi yaitu prosedur dan peralatannya sederhana (Agoes, 2006) 

 Pelarut yang biasa digunakan untuk proses ekstraksi antosianin adalah etanol, 

isopropanol, aseton, dan aquades. Pelarut tersebut dikombinasikan dengan asam 

seperti asam klorida, asam asetat, asam format, atau asam askorbat untuk 

mendapatkan ekstrak yang lebih banyak (Saati, 2006). Selain itu asam sitrat juga 

merupakan salah satu jenis asam yang digunakan untuk proses ekstraksi (Tranggono 

dkk., 1990). 
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2.4  Jelly drink 

2.4.1  Karakteristik Minuman Jeli 

Jelly merupakan makanan ringan berbentuk gel yang dapat dibuat dari pektin, 

agar, karagenan, gelatin atau senyawa hidrokoloid lainnya dengan penambahan gula, 

asam dan atau tanpa bahan tambahan makanan lain yang diizinkan (Badan standart 

nasional, 1994). Jelly drink adalah produk minuman yang berbentuk gel, yang dapat 

dibuat dari pektin, agar, karagenan, gelatin, atau seyawa hidrokoloid lainnya dengan 

penambahan gula, asam, dengan atau tanpa bahan tambahan makanan lain yang 

diizinkan. Produk jelly drink diharapkan menjadi alternatif minuman sari buah yang 

dapat mengatasi kestabilan pada sari buah karena minuman ini memiliki konsistensi 

gel sehingga dapat menghindari pengendapan, namun mudah diminum. Jelly drink 

memiliki konsistensi gel yang lemah sehingga memudahkan untuk disedot sebagai 

minuman. Bahan-bahan pendukung dalam pembuatan jelly drink diantaranya adalah 

jelly powder dengan kandungan utama berupa karagenan didalamnya, potasium sitrat, 

sukrosa, asam sitrat, pengawet, dan pigmen (Noer, 2006). Syarat mutu yang harus 

dimiliki oleh jeli dapat dilihat pada Tabel 2. 

Kriteria minuman jeli yang baik adalah mempunyai tekstur yang mantap, saat 

dikonsumsi menggunakan bantuan sedotan mudah hancur, namun bentuk gelnya 

masih terasa dimulut. Untuk membentuk struktur gel yang baik dan mudah di hisap 

harus ditambahkan gelling agent, jenis gelling agent yang cocok yaitu karagenan. 

Karagenan dapat membentuk struktur gel yang cenderung elastis dan kenyal. 

Sehingga, perlunya penelitian tentang pembuatan minuman sari buah berupa jelly 

drink dengan menggunakan karagenan. Menurut Prasetyo (2012), Bahan baku 
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pembuatan jelly drink selain bahan dasar rasa juga dibutuhkan gelling agent, dan 

gula. Pemilihan karagenan ini berdasarkan pada kestabilannya pada rentang pH 3-5, 

kemudahan larut pada suhu yang tidak terlalu tinggi yaitu ±600C, serta kemudahan 

diperoleh di pasaran. Konsentrasi karagenan yang digunakan akan mempengaruhi 

kekokohan teksur gel yang terbentuk, oleh karena itu pada penelitian ini akan 

dilakukan pembuatan jelly drink kelapa muda dengan konsentrasi karagenan yang 

berbeda dengan tujuan untuk memperoleh konsentrasi karagenan yang paling 

optimum. 

Tabel 2. Syarat Mutu Jelly 

No Keadaan Satuan  Persyaratan  

1. Keadaan    

1.1  Bentuk  Semipadat 

1.2 Bau  Normal 

1.3 Rasa  Normal 

1.4 Pigmen  Normal 

1.5 Tekstur  Kenyal 

2 Jumlah gula (dihitung sebagai 

sukrosa) 

% b/b Min 20  

3. Bahan Tambahan Makanan    

3.1 Pemanis Buatan  Negatif 

3.2 Pigmen Tambahan  Sesuai SNI 1987 

3.3 Pengawet  Sesuai SNI 1987 

4 Cemaran Logam   

4.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,5 

4.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks 5,0 

4.3 Seng (Zn) mg/kg  Maks 20 

4.4 (Sn) mg/kg Maks 40 

5 Cemaran Arsen mg/kg Maks 0,1 

6 Cemaran Mikroba   

6.1 Angka lempeng Total  Maks 10* 

6.2 Bakteri Coliform Koloni/g Maks 20 

6.3 E. coli APM/g <3 

6.4 Salmonella APM/g Negatif/ 25 g 

6.5 Staphylacoccus aureus Koloni/g Maks 100 

6.6 Kapang dan khamir Koloni/g Maks 50 

Sumber : SNI 01-3552-1994 
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2.4.2  Bahan Penyusun Jelly drink 

2.4.2.1 Karagenan 

 Karagenan adalah hidrokoloid yang merupakan polisakarida rantai panjang 

yang diekstraksi dari rumput laut karaginofit atau carrageenophyte yang merupakan 

penghasil karagenan seperti, Eucheuma sp., Kappaphycus, Chondrus sp., Hypnea sp., 

dan Gigartina sp. Karagenan merupakan polisakarida berantai linier atau lurus dan 

merupakan molekul galaktan dengan unit-unit utamanya berupa galaktosa (Ghufran, 

2011). Polisakarida tersebut disusun dari sejumlah unit galaktosa dengan ikatann α 

(1,3) D-galaktosa dan β (1,4) 3,6-anhidrogalaktosa secara bergantian baik yang 

mengandung ester sulfat atau tanpa sulfat (Anggadiredja, 2009). Senyawa hidrokoloid 

karagenan terdiri atas ester kalium, natrium, magnesium dan kalsium sulfat. Pada 

beberapa atom hidroksil, terikat gugus sulfat dengan ikatan ester. Karagenan dapat 

diperoleh melalui proses pengendapan hasil ekstraksi rumput laut menggunakan 

alkohol, lalu dikeringkan dengan drum dryer serta dilanjutkan dalam proses 

pembekuan. Alkohol yang digunakan terbatas pada methanol, etanol dan isopropanol. 

Etanol yang digunakan dalam pengendapan alkohol dapat dimurnikan kembali 

sehingga bisa untuk dimanfaatkan lagi (Distantina dkk., 2012).  

Karagenan sangat stabil pada pH 7 atau lebih tinggi dari 7, sedangkan pada 

pH yang lebih rendah dari 7 maka stabilitas karagenan menurun khususnya dengan 

adanya peningkatan suhu.Widyaningtyas dan Susanto (2015) menyatakan karagenan 

memiliki fungsi yang sangat beragam salah satunya sebagai bahan untuk 

mengawetkan produk dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekenyalan 

suatu produk pangan karena mampu berinteraksi dengan makromolekul sehingga 
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dapat membentuk gel.Karagenan yang dapat membentuk gel dengan baik adalah 

jeniskaragenan kappa karena kappa paling baik diantara iota dan lambda (Fauziah 

dkk., 2015).  

Karagenan merupakan hasil ekstraksi rumput laut genus Kappaphycus, 

Gigartina, Eucheuma, Chondrus, dan Hypnea. Rumput laut ini menggandung lebih 

kurang 50% (w/w) berat kering karagenan.Karagenan berfungsi sebagai stabilisator 

(pengatur keseimbangan), thickner (bahan pengental) dan pembentuk gel dalam 

bidang industri pengolahan makanan. Ekstraksi karagenan dapat dilakukan secara 

fisik seperti pemasakan pada suhu 70ºC – 100 ºC (Sutikno dkk., 2015) secara kimia 

seperti dengan menggunakan KOH, NaOH, KCl (Moses, 2015) dan secara enzimatis 

seperti menggunakan enzim selulase, sulfatase, dan k carrageenase (Rhein-Knudsen 

dkk., 2015).  

Pembuatan karagenan murni biasanya dilakukan dengan penggunaan larutan 

alkali sebagai larutan pemasak.Larutan pengekstrak biasanya mengandung 1-2% 

karagenan.Larutan tersebut kemudian disaring secara bertingkat untuk mendapatkan 

filtrat yang bebas dari selulosa dan padatan lainnya.Filtrat yang diperoleh kemudian 

dicampurkan dengan alkohol atau garam seperti KCl untuk menghasilkan presipitat 

karagenan. Koagulan ini kemudian dipisahkan dengan cara mekanik atau juga dengan 

cara pengeringan (Tarigan, 2010).  

Standar mutu karagenan dalam bentuk tepung adalah 99% lolos pada saringan 

60 mesh dan memiliki densitas 0,7 (yang diendapkan oleh alkohol). Penggunaan ini 

biasanya dilakukan pada konsentrasi kation yang terdapat dalam sistem. Pembuatan 

tepung karagenan dari alga laut secara umum terdiri atas penyiapan bahan baku, 
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proses ekstraksi, penyaringan, pengendapan dan pengeringan. Karagenan merupakan 

tepung berpigmen putih atau kekuningan, tidak berbau dan memiliki rasa getah 

(mucilaginous). Karagenan  larut dalam air pada suhu sekitar 80ºC dan membentuk 

larutan kental (Winarno, 2002).  

Menurut Tojo dan Prado (2003) kappa karagenan dihasilkan dari rumput laut 

jenis Eucheuma cottonii, iota karagenan dihasilkan dari Eucheuma spinosum,  

sedangkan lambda karagenan dari Chondrus crispus. Karagenan dibagi 3 fraksi 

berdasarkan unit penyusunnya yaitu kappa, iota dan lambda karagenan. Strukturnya 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Fardiaz ( 2005), pembentukan gel adalah suatu fenomena pengikatan 

silang rantai-rantai polimer sehingga membentuk suatu jala tiga dimensi bersambung. 

. 

 

Gambar 3. Struktur moleku kappa karagenan (Tojo dan Prado, 2003) 

Gambar 4. Struktur kimia iota  karagenan (Tojo dan Prado, 2003) 

Gambar 5. Struktur kimia lambda karagenan (Tojo dan Prado,  2003) 
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Selanjutnya jala tersebut menangkap air didalamnya dan menbentuk struktur yang kuat 

dan kuat. Sifat pembentukan gel ini beragam tergantung dari jenis hidrokoloid. Gel 

mempunyai sifat seperti padatan, khususnya memiliki sifat elastis dan kekakuan. 

Pembentukan gel akan dipengaruhi oleh pemebentukan kerangka tiga dimensi oleh 

double helix. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan 

gel akan mengakibatkan polimer karagenan menjadi random coil (acak). Namun, Jika 

suhu diturunkan, maka larutan polimer akan membentuk struktur tiga dimensi 

(Pebrianata, 2005). 

Karagenan yang umum digunakan dalam pembuatan produk berbasis jelly 

adalah karagenan jenis kappa. Kappa karagenan tersusun dari (1,3) D-galaktosa 4-

sulfat dan β (1,4) 3,6 anhidro-D-galaktosa. Karagenan dalam larutan memiliki 

stabilitas maksimum pada nilai pH 9 dan akan terhidrolisis pada nilai pH 3,5. Larutan 

karagenan akan menurun viskositasnya apabila nilai pH diturunkan di bawah 4,3 

(Imerson, 2000). Pada penelitian terdahulu, konsentrasi karagena yang digunakan 

untuk pembuatan jelly drink wortel adalah 0,2%, 0,3% dan 0,4% (b/v) (Alfianita, 

2018) 

2.4.2.2 Asam Sitrat 

 Asam sitrat memiliki peran dalam memperbaiki struktur jeli dan selai. 

Adapun kegunaan dari asam sitrat yaitu sebagai bahan pengasamdan memperbaiki 

sifat koloid dari makanan yang mengandung pektin. Asam sitrat juga berfungsi dalam 

membantu ekstraksi pektin dari buah-buahan dan sayuran. Asam sitrat dan pektin 

sangat erat hubungannya dengan gula dalam pembentukan jeli (Sari dan Sulandari). 

Pengatur keasaman (asidulan) merupakan senyawa kimia yang bersifat sebagai asam 
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dan merupakan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan 

dengan berbagai tujuan. Asidulan juga bertujuan 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 juga lain-

lain (Cahyadi, 2008). 

Asam sitrat (C7H8O7) banyak digunakan dalam industri terutama industry 

makanan, minuman, dan obat-obatan. Kurang lebih 60% dari total produksi asam 

sitrat digunakan dalam industri makanan, dan 30% digunakan dalam industry farmasi, 

sedangkan sisanya digunakan dalam industri pemacu rasa, pengawet, pencegah 

rusaknya rasa dan aroma, sebagai antioksidan, pengatur pH dan sebagai pemberi 

kesan rasa dingin. Dalam industri makanan dan kembang gula, asam sitrat digunakan 

sebagai pemacu rasa, penginversi sukrosa, penghasil pigmen gelap dan penghelat ion 

logam. Dalam industri farmasi asam sitrat digunakan sebagai pelarut dan pembangkit 

aroma, sedangkan pada industri kosmetik digunakan sebagai antioksidan. Asam sitrat 

berupa hablur bening, tidak berpigmen atau serbuk hablur sampai halus, putih, tidak 

berbau atau praktis tidak berbau, rasa sangat asam. Sangat mudah larut dalam air . 

Dalam formula resmi untuk natrium fosfat effervescent, USP, asam sitrat yang 

dibutuhkan untuk membuat 1000 gram garam effervescent adalah 162 gram 

(Wouters, 2012). 

Asam sitrat (C6H8O7) adalah asam organik yang banyak digunakan dalam 

makanan, minuman, deterjen dan obat-obatan. Nama IUPAC asam sitrat adalah asam 
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2-hidroksi-1,2,3-propanatrikarboksilat. Asam sitrat memiliki bobot molekul 192,12, 

pKa 3,09; 4,75; 6,41 dan melebur pada suhu 153ºC. Asam sitrat berbentuk hablur 

bening, tidak berpigmen atau serbuk hablur granul sampai halus, putih, tidak berbau 

atau praktis tidak berbau, rasa sangat asam.Bentuk hidrat mekar dalam udara kering. 

Asam sitrat sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, agak sukar larut 

dalam eter. 

 

  

2.4.2.3 Gula 

Peran gula pada produksi pangan sangat penting terutama sebagai pemberi 

rasa manis dan sukrosa adalah bahan yang biasa digunakan. Sukrosa merupakan 

disakarida yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengolahan 

makanan. Sumber bahan pangan yang mengandung sukrosa diantaranya adalah tebu, 

bit, siwalan, dan kopyor. Sukrosa mempunyai sifat mudah larut dalam air dan 

kelarutannya akan meningkat dengan adanya pemanasan. Titik leleh sukrosa adalah 

pada suhu 60°C dan akan membentuk cairan yang jernih. Pada pemanasan 

selanjutnya akan berpigmen cokelat atau dikenal dengan proses browning (Winarno 

2002).  

Tujuan penambahan bahan pemanis adalah untuk memperbaiki flavor (rasa 

dan bau) bahan makanan sehingga rasa manis yang timbul dapat meningkatkan 

kelezatan. Penambahan pemanis juga dapat memperbaiki tekstur bahan makanan 

misalnya kenaikan viskositas, menambah bobot rasa sehingga meningkatkan mutu 

Gambar 6. Struktur asam sitrat (Wouters, 2012) 
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sifat kunyah (mouthfeel) bahan makanan (Sudarmadji, 2007). Penambahan gula pada 

pembuatan selai memiliki tujuan agar memperoleh tekstur, kenampakan dan aroma 

yang baik. Asam dan gula dapat mempengaruhi konsistensi dan dispersibilitas dalam 

pembentukan gel. Sukrosa akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa karena 

pengaruh suhu pemanasan dan asam yang meningkatkan kelarutan sukrosa (Fatonah, 

2002). 


