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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jelly Drink 

Jelly drink 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 jelly drink ini juga 

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

Jelly drink dapat mengurangi rasa lapar karena pada komposisi dasar jelly drink 

terdapat gula pasir yang dengan mudah dapat dimetabolisme oleh tubuh untuk 

menghasilkan energi. Jelly drink adalah produk minuman yang berbentuk gel 

yang dapat dibuat dari pektin, agar, karagenan, gelatin, atau senyawa hidrokoloid 

lainnya dengan penambahan gula, asam, atau bahan tambahan lainnya. Walaupun 

produk jelly drink ini berbentuk gel, akan tetapi konsistensi gel yang lemah 

menyebabkan gel ini mudah disedot sehingga lebih dikenal sebagai produk 

minuman. Dengan adanya gel berkonsistensi lemah ini dapat menguntungkan 

karena menghindari adanya pengendapan suspensi namun tetap dapat dengan 

mudah diminum dengan cara disedot. Kriteria jelly drink yang baik, yaitu 

transparan, mempunyai aroma serta rasa buah yang asli. Tekstur yang diinginkan 

adalah saat dikonsumsi menggunakan sedotan mudah hancur, namun bentuk gel 

masih terasa di mulut (Saputra, 2007). 

Jelly drink dapat terbuat dari ekstrak buah-buahan maupun bukan dari 

buah-buahan. Buah yang dapat digunakan untuk pembuatan jelly drink adalah 

buah dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi dan mengandung pektin. Hal ini 

dikarenakan tingkat keasaman dan pektin akan mempengaruhi pembentukan gel. 

pH optimum untuk pembentukan gel pektin adalah 3-4. Keberadaan pektin dapat 
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digantikan dengan hidrokoloid lain seperti jelly powder, karagenan, agar, dan 

gelatin. Proses pembuatan jelly drink cukup sederhana dan hampir menyerupai 

pembuatan sari buah. Proses utama dari jelly drink adalah pemanasan pada suhu 

70-80ºC yang bertujuan untuk melarutkan karagenan sepenuhnya dan dapat 

membentuk gel pada saat pendinginan (Yulianti, 2008). Adapun syarat mutu jelly 

drink dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Jelly Drink (SNI 01-3552-1994) 
No Keadaan Satuan Persyaratan  

1. Keadaan    

  1.1.Bentuk - Semipadat 

 1.2.Bau - Normal 

 1.3.Rasa - Normal 

 1.4.Warna  - Normal 

 1.5.Tekstur - Kenyal 

2 Jumlah gula (dihitung sebagai sukrosa) % b/b Minimal 20%  

3. Bahan Tambahan Makanan    

 3.1.Pemanis Buatan  Negatif 

 3.2.Pewarna Tambahan  Sesuai SNI 0222 - 1987 

 3.3.Pengawet  Sesuai SNI 0222 - 1987 

4 Cemaran Logam   

 4.1.Timbal (Pb) mg/kg Maksimal 0,5 

 4.2.Tembaga (Cu) mg/kg Maksimal 5,0 

 4.3.Seng (Zn) mg/kg Maksimal 20 

 4.4 Raksa(Sn) mg/kg Maksimal 40 

5 Cemaran Arsen mg/kg Maksimal 0,1 

6 Cemaran Mikroba   

 6.1.Angka lempeng Total  Maksimal 10.000 

 6.2.Bakteri Coliform Koloni/g Maksimal 20 

 6.3.E. coli APM/g < 3 

 6.4.Salmonella APM/g Negatif/ 25 g 

 6.5.Staphylacoccus aureus Koloni/g Maksimal 100 

 6.6.Kapang dan khamir Koloni/g Maksimal 50 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1994) 

2.2 Spesifikasi Gel 

Pembentukan gel adalah suatu fenomena penggabungan atau pengikatan 

silang rantai-rantai polimer membentuk jalinan tiga dimensi yang terus menerus 

yang dapat menangkap air didalamnya menjadi suatu struktur yang kompak dan 

kaku yang tahan terhadap aliran di bawah tekanan (Imeson, 2000). 
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Kemampuan membentuk gel terjadi pada saat larutan panas yang 

dibiarkan menjadi dingin, karena mengandung gugus 3,6 anhidro-D-galaktosa. 

Gugus 3,6 anhidro-D-galaktosa bertanggung jawab terhadap kekuatan gel dari 

agar-agar. Peningkatan kekuatan gel sangat berkaitan dengan jumlah 3,6-anhidro-

D-galaktosa dan sulfat yang terkandung didalamnya. Semakin kecil kandungan 

sulfat maka nilai viskositasnya juga semakin kecil, tetapi konsistensi gelnya 

meningkat (Imeson, 2000).  

Spesifikasi pembentukan gel dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Kuat  

Contoh: Agar memiliki gel yang kuat karena memiliki gugus 3,6 

anhidrogalaktosa yang tinggi yaitu 38,68%, dan gugus sulfat 1,77%. 

2. Sedang 

Contoh: Karagenan memiliki gel yang sedang karena gugus 3,6 

anhidrogalaktosa yang lebih rendah dibandingkan agar yaitu sebesar 35% dan 

gugus sulfat 25%. 

3. Lemah 

Contoh: Alginat memiliki gel yang lemah karena tidak memiliki gugus 3,6 

anhidrogalaktosa sehingga pembentukan gel dibantu dengan adanya kation-

kation seperti Ca2+, Mn2+, Cu2+. 

2.3 Bahan Pembuatan Jelly Drink 

Menurut Zega (2010), bahan-bahan pembuatan jelly drink adalah: 

a. Gelling Agent  

Gelling agent yang digunakan untuk pembentukan jelly pada jelly drink 

adalah bubuk jelly (jelly powder), yaitu bahan pangan berbentuk tepung yang 



8 
 

terdiri dari bahan-bahan hirdrokoloid yang dapat membentuk gel (gelling agent). 

Terdapat beberapa jenis jelly powder yang telah dijual secara komersial di pasar 

berdasarkan kandungan hidrokoloidnya, misalnya jelly powder carrageenan 

based dan jelly powder carrageenan-conjac based (Imeson, 2000).  

Karagenan (carrageenan) merupakan hidrokoloid senyawa polisakarida 

rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut. Karagenan merupakan 

polisakarida berantai linier atau lurus dan merupakan molekul galaktan dengan 

unit-unit utamanya berupa galaktosa. Karagenan terbentuk oleh D-galaktosa dan 

3,6 anhidro-galaktosa yang terhubung dengan α-1,3 dan β-1,4 glikosida. 

Komposisi karagenan tersusun atas 15% hingga 40% ester sulfat dengan rata-rata 

berat molekul di bawah 100 kDa, yang diklasifikasikan kedalam beberapa jenis 

seperti λ, κ, ι, ε, μ, yang mana tersusun atas 22% hingga 35% golongan sulfat. 

Karakteristik karagenan dipengaruhi oleh jumlah dan posisi dari golongan ester 

sulfat pada kandungan 3,6 anhidrat-sulfat (Iglauer dkk., 2011). 

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. Struktur 

kimia dari kapaa, iota, lambda kareganan adalah sebagai berikut: 
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    Gambar 1. Struktur Dasar Kappa, Iota dan Lambda Karagenan (Tojo dan Prado, 

2003) 

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 (Imeson, 2000). Stabilitas karagenan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Stabilitas Karagenan dalam Berbagai Kondisi pH 
Stabilitas Kappa Iota Lamda 

pH netral dan pH 

alkali 

Stabil Stabil Stabil 

pH asam Terhidrolisis bila 

dipanaskan, stabil 

dalam gel 

Terhidrolisis, 

stabil dalam gel 

Terhidrolisis 

Sumber: Glicksman dalam Rifansyah (2016) 

Kelarutan karagenan dalam air dipengaruhi oleh jenis karagenan, pengaruh 

ion, suhu, pH, dan komponen organik larut. Kappa karagenan memiliki sifat 

kurang hidrofilik karena banyak memiliki gugus 3,6-anhidro-D-galaktosa (Towle 

dalam Rifansyah 2016). Daya Larut Karagenan dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Daya Larut Karagenan pada Berbagai Media Pelarut 
No Medium Kappa Iota Lamda 

1 Air panas Larut diatas 60°C Larut diatas 

60°C 

Larut  

2 Air dingin Garam Na larut, garam K 

dan Ca tidak larut 

Garam Na larut, 

garam Ca 

memberi 

disperse 

thixotropic 

Larut 

3 Susu panas Larut Larut Larut 

4 Susu dingin Garam  Na, Ca, K tidak 

larut tetapi akan 

mengembang 

Tidak larut Larut 

5 Larutan gula 

pekat 

Larut (dipanaskan) Larut sukar larut 

(dipanaskan) 

Larut 

(dipanaskan) 

6 Larutan garam 

pekat 

Tidak larut Larut 

(dipanaskan) 

Larut 

(dipanaskan) 

Sumber: Indriani dan Sumarsih dalam Rifansyah (2016) 

Fungsi karagenan sebagai pembentuk konsistensi gel di pengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu jenis karagenan, konsistensi, adanya ion-ion serta pelarut 

yang menghambat pembentukan hidrokoloid. Struktur kappa karagenan 

memungkinkan bagian dari dua molekul masing-masing membentuk double helix 

yang mengikat rantai molekul menjadi bentuk jaringan 3 dimensi atau gel. Ada 

hubungan antara karagenan dengan vitamin C yaitu dengan adanya karagenan 

maka akan menghambat oksidasi vitamin C dan lebih dapat mempertahankan 

vitamin C karena adanya struktur double helix yang dibentuk oleh karagenan 

(Agustin dan Putri, 2014). 

Karagenan dapat dimanfaatkan dalam industri pangan dan industri non 

pangan. Karagenan sangat penting peranannya sebagai stabilisator (pengatur 

keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk gel, pengemulsi, koloid 

pelindung, penggumpal, dan pencegah kristalisasi. Sifat ini sangat dimanfaatkan 

dalam industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan 

industri lainnya (Arfini, 2011). Pada industri pangan karagenan digunakan untuk 
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pengental, pengemulsi, pensuspensi, dan penstabil. Aplikasi karagenan pada 

pembuatan jeli, susu kental dan coklat digunakan sebagai pengental, dan pada 

pembuatan es krim karagenan digunakan sebagai penstabil. Karagenan juga dapat 

dikombinasikan dengan garam kalium, yang dapat digunakan sebagai gel pengikat 

atau pelapis produk daging. Menurut Winarno (2002) dalam jumlah yang relatif 

kecil, karagenan juga dipergunakan dalam produk makanan lainnya, misalnya 

macaroni, jam atau selai, jelly, sari buah, bir dan lain-lain. Standar mutu 

karagenan komersial dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Standart Mutu Karagenan Komersial 
Spesifikasi Standart 

Penampakan  Bubuk kekuningan 

Kelembapan (105°C, 4 jam) ≤ 15% 

Total abu(750°C , 4 jam) 15-40% 

Ukuran partikel 90% melewati 120 mesh 

Viskositas(1,5%, 75°C,#1sp30rpm) ≥ 10 mPa.s 

Total Sulfat 15-40% 

Nilai pH (1,5%w/w, 60°C) 7-10 

As (mg/kg) ≤ 3 

Pb (mg/kg) ≤ 5 

Cd (mg/kg) ≤ 1 

Hg (mg/kg) ≤ 1 

Kekuatan gel (1,5%+0,2%KCL(w/w) pada 20°C, 10 jam) ≥ 350g/cm 

Abu larut asam ≤ 1% 

Total Plate Count ≤ 5000cfu/g 

Ragi dan jamur ≤ 300cfu/g 

Escherichia coli Negatif 

Salmonella Negatif 

Sumber: Food Chemical Codex dalam Rifansyah (2016) 

b. Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan asam organik yang pertama kali diisolasi dan 

dikristalkan menjadi hablur atau serbuk berwarna putih oleh Scheele pada tahun 

1784 dari sari buah jeruk kemudian diproduksi secara komersial pada tahun 1860 

di Inggris. Asam sitrat memiliki titik didih 103,89oC dengan pH 4,5 dengan 

konsentrasi 0,5%. Keasaman asam sitrat didapatkan dari tiga gugus karboksil 
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COOH yang dapat melepas proton dalam larutan. Jika hal ini terjadi, ion yang 

dihasilkan adalah ion sitrat. Sitrat sangat baik digunakan dalam larutan penyangga 

untuk mengendalikan pH larutan. Ion sitrat dapat bereaksi dengan banyak ion 

logam membentuk garam sitrat (Rosniawati, 2002).   

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. Pada industri makanan dan kembang gula, asam sitrat 

digunakan sebgai pemacu rasa, penginversi sukrosa, penghasil warna gelap dan 

penghelat ion logam. Pada industri farmasi asam sitrat digunakan sebagai pelarut 

dan pembangkit aroma, sedangkan pada industri kosmetik digunakan sebagai 

antioksidan (Sari dan Sulandri, 2014).  

 

Gambar 2. Struktur Asam Sitrat (Wouters dkk., 2010) 

Asam sitrat berbentuk hablur bening, tidak berwarna 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, sukar larut dalam eter (Depkes RI dalam 

Rosniawati, 2002). 

Asam sitrat memiliki peran dalam memperbaiki struktur jelly dan selai. 

Adapun kegunaan dari asam sitrat yaitu sebagai bahan pengasam dan 
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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 berhubungan erat bersama dengan gula dalam 

pembentukan jelly. Asam sitrat yang ditambahkan pada pembuatan jelly drink 

berbahan dasar buah berkisar dibawah konsentrasi 1% (Sari dan Sulandri, 2014). 

Selain berperan dalam memberi rasa asam, asam sitrat juga berfungsi 

untuk mencegah kristalisasi gula pada produk, berperan sebagai katalisator 

hidrolisa sukrosa ke gula invert selama penyimpanan sehingga dapat 

memperpanjang masa penyimpanan produk. Asam sitrat merupakan salah satu 

pengawet yang dinyatakan benar-benar aman untuk dikonsumsi oleh FDA. Asam 

sitrat masih berdekatan dengan vitamin C yang bermanfaat sebagai pengawet 

alami yang baik. Kandungan asam berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri dan 

jamur. Asam sitrat dinyatakan aman pada 99.9% populasi. Asam sitrat banyak 

digunakan pada berbagai minuman ringan untuk menambah rasa dan pengawet 

(Pranajaya, 2007). 

c. Gula Pasir 

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 
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selanjutnya akan berwarna 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 sifat kunyah (mouthfeel) bahan makanan. Sukrosa merupakan 

bahan pemanis yang paling banyak dipakai mungkin karena aroma dan rasanya 

lebih dapat memberikan kenikmatan manis pada manusia sehingga cocok untuk 

dianggap sebagai bahan pemanis baku (Sudarmadji, 2007). 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Sukrosa pada Gula Pasir (Winarno, 2004) 

Sukrosa merupakan disakarida yang terdiri dari monosakrida glukosa dan 

fruktosa yang mempunyai rumus kimia C12H22O11. Sukrosa biasa digunakan oleh 

industri pangan dalam bentuk kristal halus atau kasar, dan dalam jumlah yang 

banyak dipergunakan dalam bentuk cairan sukrosa (sirup). Sukrosa merupakan 

pemanis yang alami yang telah umum digunakan, berfungsi menyempurnakan 

rasa asam dan cita rasa lainnya, serta dapat menambah kekentalan. Sukrosa dapat 

berfungsi sebagai pengikat air dan membantu pembentukan junction zone pada 

hidrokoloid untuk membentuk gel. Komposisi kimia gula pasir per 100 gram 

dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi Kimia Gula Pasir dalam 100 gram 
Komponen Satuan Jumlah 

Kalori kal 364 

Protein g - 

Lemak g - 

Karbohidrat g 94 

Kalsium mg 5 

Fosfor mg 1 

Besi mg - 

Vitamin A SI - 

Vitamin C mg - 

Air mg 5,4 

Sumber: Sularjo (2010) 

2.4 Gula Kelapa 

Gula kelapa adalah gula yang memiliki bentuk padat dengan warna yang 

coklat kemerahan hingga coklat tua. Gula kelapa adalah gula yang dihasilkan dari 

pengolahan nira pohon kelapa (Cocos nucifera L.). Gula kelapa biasanya dijual 

dalam bentuk setengah elips yang dicetak menggunakan tempurung kelapa, 

ataupun berbentuk silindris yang dicetak menggunakan bambu. Secara kimiawi 

gula sama dengan karbohidrat, tetapi umumnya pengertian gula mengacu pada 

karbohidrat yang memiliki rasa manis, berukuran kecil dan dapat larut 

(Kristianingrum, 2009). 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Sukrosa pada Gula Kelapa (Winarno, 2004) 

Cara pengolahan gula kelapa cukup sederhana dimulai dari penyadapan 

nira kelapa sebagai bahan baku pembuatan gula kelapa. Nira merupakan cairan 

bening yang terdapat di dalam mayang atau manggar dari tumbuhan jenis palma 

yang masih tertutup. Dari mayang atau manggar rata-rata dapat diperoleh 0,5–1 
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Liter nira/hari. Setelah bahan baku diperoleh kemudian dilakukan penyaringan 

selanjutnya nira dimasak dengan suhu pemanasan 110–120°C hingga nira 

mengental dan berwarna kecoklatan, kemudian dicetak dan didinginkan hingga 

mengeras (Balai Penelitian Tanaman Palma, 2010). 

Gula kelapa berwarna coklat kemerahan karena adanya reaksi pencoklatan 

(browning) selama pengolahan, baik melalui reaksi maillard atau pun 

karamelisasi. Mutu gula kelapa ditentukan oleh sifat kimia dan penampilannya 

yaitu bentuk, warna, serta tekstur. Pengolahan dengan pemanasan menyebabkan 

gula kelapa mempunyai warna bervariasi dari kuning hingga coklat tua. Bahan 

baku nira sangat berpengaruh terhadap mutu gula kelapa yang dihasilkan. Nira 

yang memiliki pH rendah atau cenderung asam karena mengalami inversi dan 

reaksi fermentasi akan menyebabkan gula kelapa bersifat higrokopis. Nira yang 

mengandung gula reduksi tinggi menyebabkan gula kelapa tidak bisa dicetak atau 

disebut dengan gula kelapa bermutu rendah (gula kelapa BS). Faktor- faktor yang 

mempengaruhi tekstur gula kelapa adalah kadar air, kadar gula pereduksi dan 

adanya bahan-bahan lain seperti minyak dan pati (Aryati, 2005). Adapun 

komposisi kimia gula kelapa dalam 100 gram dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi Kimia Gula Kelapa dalam 100 gram 

Zat Gizi Jumlah 

Kadar air 10,32% 

Sukrosa 71,89% 

Gula pereduksi 3,70% 

Lemak 0,15% 

Protein 0,06% 

Total mineral 5,04% 

Kalsium 1,64% 

Fosfor 0,06% 

Sumber: BTPN Banten (2005) 
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2.5 Pepaya California (Carica papaya L.) 

Pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan 

bagian utara dari Amerika Selatan. Tanaman ini menyebar ke Benua Afrika dan 

Asia serta India. Dari India, tanaman ini menyebar ke berbagai negara tropis, 

termasuk Indonesia di abad ke-17. Tanaman ini sangat mudah dijumpai, karena 

mudah tumbuh pada segala musim (Setiaji, 2009). 

 

             Gambar 5. Buah Pepaya California (Setiaji, 2009) 

Menurut Suprapti (2005) klasifikasi pepaya yaitu: 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Class  : Angiospermae  

Ordo  : Caricales  

Family  : Caricaceae  

Genus  : Carica  

Species : Carica papaya L. (L merupakan singkatan dari Linnaeus yang 

menunjukan bahwan Linnaeus merupakan penemu dan yang 

mempublikasikan tumbuhan pepaya). 

 Pepaya California merupakan jenis varietas hasil pemuliaan Pusat Kajian 

Buah Tropika (PKBT) IPB. Tujuan PKBT melakukan pemulihan jenis pepaya ini 

adalah sebagai salah sattu upaya untuk meningkatkan kualitas pepaya lokal dan 
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untuk menghasilkan jenis varietas baru yang memiliki rasa yang manis dan warna 

yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen (Chaeriningrum, 2010). 

 Pepaya California merupakan tanaman yang memiliki bentuk penampang 

batang bulat dengan diameter 9-10 cm, warna batang coklat keabuan, bentuk daun 

menjari dengan ukuran Panjang 48-52 cm dan lebar 55-57 cm, warna daun hijau 

dengan bentuk menjari. Pepaya California mulai berbunga pada bulan ke 4 setelah 

ditanam dan dapat dipanen setelah berumur 8,5 bulan. Pepaya California memiliki 

bentuk buah silindris, warna kulit buah hijau lumut, warna daging buah jingga, 

panjang buah 23-24 cm dengan diameter 9,2-9,5 cm, bobot per buah 1200-1300 g, 

dengan tingkat kemanisan buah 10,2-11,2 ˚Brix (Menteri Pertanian Republik 

Indonesia, 2016). Brix adalah zat padat kering terlarut dalam suatu lapuran (gram 

per 100 gram larutan) yang dihitung sebagai sukrosa (Siregar dkk., 2013). 

Tanaman pepaya California dapat tumbuh dengan subur pada tanah yang 

subur dan sedikit berpasir. Oleh karena itu tanaman pepaya dapat tumbuh subur 

pada lahan gambut.  Lahan yang akan digunakan untuk menanam tanaman papaya 

memiliki persyaratan, lahan terbuka, memiliki drainase yang baik, pH tanah 

antara 6 hingga 7, suhu berkisar antara 25-30oC. Terletak pada ketinggian 300-

500 mdpl. Curah hujan tahunan 1000 – 2000 mm/thn. Kelembaban udara sekitar 

40%. 

Buah pepaya mengandung zat pembangun dan pengatur proses dalam 

tubuh, berupa air, mineral, dan vitamin. Selain itu, buah pepaya mempunyai 

banyak manfaat, seperti terapi untuk memperlancar pencernaan, menghaluskan 

kulit, mengobati lambung (sakit maag), sariawan, sembelit, mengurangi panas 
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tubuh, dan membantu membuang lemak dalam tubuh. Kandungan zat gizi buah 

pepaya per 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Kandungan Gizi Buah Pepaya California dalam 100 gram 

Zat Gizi Jumlah 

Energi (kkal) 46 

Protein (g) 0,5 

Lemak (g) 0 

Karbohidrat (g) 12,2 

Kalsium (mg) 23 

Fosfor (mg) 12 

Besi (mg) 1,7 

Vitamin A (SI) 365 

Vitamin B1 (mg) 0,04 

Vitamin C (mg) 78 

Air (g) 86,7 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI dalam Setiaji (2009) 

2.6 Antioksidan 

 Antioksidan adalah zat yang mampu menatralisir senyawa radikal bebas 

sehingga kematian sel dapat terhindari. Antioksidan merupakan senyawa yang 

mampu menghilangkan, membersihkan, menahan oksigen reaktif atau radikal 

bebas dalam tubuh (Aqil dkk., 2006). Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi 

dalam dua kelompok yaitu antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan 

alami) dan antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa 

bahan kimia). Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam 

jumlah berlebih, sehingga jika terjadi paparan radikal berlebih maka tubuh 

membutuhkan antioksidan eksogen. Adanya kekhawatiran akan kemungkinan 

efek samping yang belum diketahui dari antioksidan sintetik menyebabkan 

antioksidan alami menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan (Rohdiana dan 

Widiantara, 2008). Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap 

kerusakan yang disebabkan spesies oksigen reaktif, mampu menghambat 



20 
 

terjadinya penyakit degeneratif serta mampu menghambat peroksidasi lipid pada 

makanan. 

Menurut Clarkson dan Thompson (2000), terdapat tiga macam mekanisme 

kerja antioksidan pada radikal bebas, yaitu:  

a. Antioksidan primer yang mampu mengurangi pembentukan radikal bebas baru 

dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang 

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

peroksidase, dan katalase yang dapat mengubah radikal superoksida menjadi 

molekul air. 

b. Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A 

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

c. Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas 

Radikal bebas adalah molekul yang mengandung satu elektron tidak 

berpasangan pada orbit terluarnya. Selama metabolisme oksidatif, banyak oksigen 

yang dikonsumsi akan terkait pada hidrogen selama fosforilasi oksidatif, 

kemudian membentuk air. Akan tetapi, diperkirakan bahwa 4-5% oksigen yang 

dikonsumsi saat bernapas tidak diubah menjadi air, tetapi akan membentuk 

radikal bebas. Maka, konsumsi akan meningkat selama pelatihan, juga akan 

terjadi peningkatan produksi radikal bebas dan peroksida lipid, yang kemudian 

radikal bebas tadi akan menimbulkan respon inflamasi menyebabkan kerusakan 

otot setelah pelatihan. Tubuh mempunyai sistem pertahanan antioksidan yang 

tergantung dari asupan vitamin, antioksidan dan mineral dan produksi antioksidan 



21 
 

endogen seperti glutation. Vitamin A (betakaroten), C dan E adalah antioksidan 

dan vitamin utama. (Clarkson dan Thompson, 2000). 

2.7 Vitamin C 

Vitamin C adalah kristal putih dengan berat molekul 176.13 dan rumus 

molekul C6H8O6 yang mudah larut dalam air. Nama kimia dari vitamin C adalah 

asam L-askorbat, asam L-xyloaskrobat, 3-oxo-Lglufuranolakton, asam L-3-

ketotreoheksuronat lakton. Dalam keadaan kering vitamin C cukup stabil, tetapi 

dalam keadaan larut vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara 

(oksidasi) terutama bila terkena panas. Oksidasi dipercepat dengan adanya 

tembaga dan besi. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil 

dalam larutan asam (Almatsier, 2010). Vitamin C merupakan bagian dari sistem 

pertahanan tubuh terhadap senyawa oksigen reaktif dalam plasma dan sel. 

Vitamin C termasuk salah satu vitamin essensial karena manusia tidak dapat 

menghasilkan vitamin C di dalam tubuh sendiri, vitamin C harus diperoleh dari 

luar tubuh (Sibagariang, 2010). 

Struktur vitamin C mirip dengan struktur monosakarida, tetapi 

mengandung gugus enediol. Pada vitamin C terdapat gugus enediol yang berfugsi 

dalam sistem perpindahan hydrogen yang menunjukkan peranan penting dari 

vitamin ini. Vitamin C mudah dioksidasi menjadi bentuk dehidro, keduanya 

secara fisiologis aktif dan ditemukan di dalam tubuh. Vitamin C dapat dioksidasi 

menjadi asam Ldehidroaskorbat terutama jika terpapar cahaya, pemanasan dan 

suasana alkalis. Selanjutnya jika, asam L-dehidroaskorbat dioksidasi lebih lanjut 

akan terbentuk asam 2,3 diketogulonik, lalu dapat menjadi asam oksalat dan 1-



22 
 

asam treonik. Reaksi vitamin C menjadi asam L-dehidroaskorbat bersifat 

reversible, sedangkan reaksi yang lainnya tidak (Thurnham dkk., 2000). 

 

Gambar 6. Struktur Kimia Vitamin C (Thurnham dkk., 2000) 

Vitamin C mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, tidak 

larut dalam kloroform, eter dan benzene. Kelarutan dalam air 33 g/100 ml, dalam 

etanol 2 g/100 ml, dalam gliserol 1 g/100 ml, dalam propilen glikol 5 g/100 ml, 

larut dalam dietil eter, kloroform, benzene, eter minyak bumi, minyak, lemak 

pelarut. Keasaman (pKa) 4,17 (pertama), 11,6 (detik) (Thurnham dkk., 2000). 

Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh, sebagai koenzim 

atau kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang kuat kemampuan reaksinya dan 

bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Beberapa turunan 

vitamin C (seperti asam eritrobik dan askorbit palmitat) digunakan sebagai 

antioksidan di dalam industri pangan untuk mencegah proses menjadi tengik, 

perubahan warna (browning) pada buah-buahan dan untuk mengawetkan daging. 

Menurut Yahya (2003) fungsi fisiologis yang telah diketahui memerlukan 

vitamin C adalah: 

a. Membantu membentuk dan memelihara substansi segmen intraseluler dalam 

jaringan ikat dalam tubuh, yakni kalogen dan senyawa-senyawa yang 

memperkuat jaringan. Kolagen adalah protein yang merupakan komponen 

semua jaringan pengikat dan juga merupakan komponen utama kulit, tulang 
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rawan, gigi dan jaringan bekas luka serta melengkapi struktur kerangka tulang. 

Dalam pembentukan kalogen vitamin C bertindak sebagai katalisator reaksi 

hidroksilasi perubahan lisin dan prolin (di dalam serat kolagen). 

b. Melindungi tubuh terhadap infeksi dan membantu penyembuhan luka. 

c. Ikut serta dalam pembentukan sel-sel darah merah dan sum-sum tulang. d. 

Diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kualitas struktur gigi 

tergantung pada status vitamin C pada periode pembentukan gigi. 

“Odontoblast” (lapisan gigi) tidak akan terbentuk secara normal bila 

kekurangan vitamin C. 

d. Penurunan kadar kolesterol Mekanisme imunitas dalam rangka daya tahan 

tubuh terhadap berbagai serangan penyakit dan toksin. Vitamin C berperan 

penting melalui proses metabolisme kolesterol, karena dalam proses 

metabolisme kolesterol yang dibuang dalam bentuk asam empedu dan 

mengatur metabolisme kolesterol. 

2.8 Karotenoid 

Karotenoid yaitu kelompok pigmen yang berwarna jingga, merah atau 

kuning. Senyawa ini ditemukan tersebar luas dalam tanaman, buah-buahan dan 

hewan. Karotenoid mempunyai struktur alifatik atau alisiklik yang pada umumnya 

disusun oleh delapan unit isoprene dan kedua gugus metil yang dekat pada 

molekul pusat terletak pada posisi C1 dan C6, sedangkan gugus metil lainnya 

terletak pada posisi C1 dan C5 serta diantaranya terdapat ikatan ganda 

terkonjugasi. Karotenoid menimbulkan warna jingga tua disebabkan karena ikatan 

ganda terkonjugasi dalam ikatan karotenoid yang menunjukkan bahwa adanya 

gugus kromofor yang menyebabkan terbentuknya warna pada karotenoid. 
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Semakin banyak ikatan ganda terkonjugasi, maka semakin pekat warna karotenoid 

(Histifarina dkk., 2004).  

Histifarina dkk., (2004), menyatakan bahwa degradasi karoten yang terjadi 

selama pengolahan diakibatkan oleh proses oksidasi pada suhu tinggi yang 

mengubah senyawa karoten menjadi senyawa ionon berupa keton. Senyawa 

karotenoid mudah teroksidasi terutama pada suhu tinggi yang disebabkan oleh 

adanya sejumlah ikatan rangkap dalam struktur molekulnya. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kestabilan karoten. Legowo (2005), menyebutkan bahwa 

karoten stabil pada pH netral, alkali namun tidak stabil pada kondisi asam, adanya 

udara atau oksigen, cahaya dan panas. Karotenoid tidak stabil karena mudah 

teroksidasi oleh adanya oksigen dan peroksida. Selain itu, dapat mengalami 

isomerisasi bila terkena panas, cahaya dan asam. Isomerisasi dapat menyebabkan 

penurunan intensitas warna dan titik cair. 

Menurut Erawati (2006) secara umum karotenoid mempunyai sifat fisik 

dan kimia larut dalam lemak, tidak larut dalam air, larut dalam aseton, alkohol, 

heksan, toluen, kloroform, petroleum eter, metanol dan etanol, sensitif terhadap 

oksidasi, stabil terhadap panas di dalam udara bebas oksigen, mempunyai 

spektrum serapan yang spesifik pada panjang gelombang diperkirakan antara 450-

500 nm karena mempunyai kisaran warna dari kuning sampai merah. 

Erawati (2006) menjelaskan bahwa karotenoid dapat dikelompokkan 

menjadi 4 golongan, yaitu: 

a. Karoten merupakan karotenoid hidrokarbon C40H56, yaitu alfa, beta dan 

gamma karoten serta likopen. 

b. Xantofil dan derivat karoten yang mengandung oksigen dan hidroksil 
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Contoh: kriptoxantin dan lutein. 

c. Ester xantofil yaitu ester asam lemak. Contoh: Zeaxantin. 

d. Asam karotenoid, yaitu derivat karoten yang mengandung gugus karboksil. 

 

Gambar 7. Struktur Kimia Karotenoid (Erawati, 2006) 

Terdapat beberapa macam karotenoid yang penting dan mempunyai 

hubungannya dengan gizi, dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Jenis-jenis Karotenoid yang Memiliki Aktivitas Vitamin A 

Jenis Karotenoid Aktivitas Vitamin A (%) 

Alfa karoten 4.17 

Beta karoten 8.33 

Gamma karoten 4.17 

Beta cryptoxanthin 4.17 

Sumber: Hurst (2002) 

Keempat karoten tersebut dapat berfungsi sebagai prekusor vitamin A, 

tetapi yang paling efektif dari zat-zat tersebut adalah -karoten karena molekulnya 

bersama air dapat diubah menjadi dua vitamin A oleh enzim -karoten-15,15’-

dioxygenase di dalam usus, sedangkan dua yang lainnya hanyadapat 

menghasilkan satu vitamin A (Hurst 2002). 

2.9 Vitamin A 

Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak 

dan disimpan dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi 
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dari luar (essensial). Vitamin A berfungsi dalam sistem penglihatan, pertumbuhan, 

dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit (Depkes, 2005). Vitamin A 

adalah kristal alkohol yang dalam bentuk aslinya berwarna putih dan larut dalam 

lemak atau pelarut lemak. Dalam makanan vitamin A biasanya terdapat dalam 

bentuk ester retenil, yaitu terikat pada asam lemak rantai panjang. Rumus Kimia 

dari Vitamin A adalah C20H30O dan mempunyai berat molekul 286.456 g/mol. 

Nama lain vitamin A yaitu retinol, karena senyawa retinol lah yang paling 

berfungsi untuk tubuh manusia. 

 

Gambar 8. Struktur Kimia Vitamin A (Winarno, 2004) 

Menurut Almatsier (2010), vitamin A berperan dalam berbagai fungsi bagi 

tubuh yaitu sebagai berikut 

a. Penglihatan; vitamin A berfungsi dalam penglihatan normal pada cahaya 

remang. Kecepatan mata beradaptasi setelah terkena cahaya terang 

berhubungan langsung dengan vitamin A yang tersedia dalam darah untuk 

membentuk rodopsin. Tanda pertama kekurangan vitamin A adalah rabun 

senja. Suplementasi vitamin A dapat memperbaiki penglihatan yang 

kurang bila itu disebabkan oleh kekurangan vitamin A 

b. Diferensiasi sel; terjadi bila sel-sel tubuh mengalami perubahan dalam 

sifat dan fungsi semulanya. Perubahan sifat dan fungsi sel ini adalah salah 

satu karakteristik dari kekurangan vitamin A yang terjadi pada tiap tahap 

perkembangan tubuh. Diduga vitamin A dalam membentuk asam retinoat 

memegang peranan aktif dalam kegiatan inti sel. 
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c. Fungsi kekebalan; retinol berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

diferensiasi sel limfosit B (leukosit yang berperan dalam proses kekebalan 

humoral), kekurangan vitamin A juga menurunkan respon anti bodi yang 

tergantung pada sel-T. Sebaliknya infeksi dapat memperburuk kekurangan 

vitamin A. 

d. Fungsi pertumbuhan dan perkembangan; vitamin A berpengaruh terhadap 

sintesa protein, dengan demikian terhadap pertumbuhan sel. Vitamin A 

dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan sel epitel yang membentuk 

email dalam pertumbuhan gigi. 

e. Fungsi reproduksi; pembentukan sperma dan pembentukan sel telur dan 

perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan vitamin A dalam 

bentuk retinol. 

Vitamin A memiliki peran sebagai antioksidan dengan cara mendonorkan 

elektron dari atomnya kepada radikal bebas untuk berikatan dengan elektron yang 

tidak berpasangan (tunggal) dari radikal bebas tanpa menjadi radikal bebas baru. 

Vitamin A mempertahankan stabilitas membran sel terhadap radikal bebas 

(Almatsier, 2010). Vitamin A atau lebih tepatnya provitamin betakaroten, 

memang memiliki daya antioksidan.  

Vitamin A didapat dalam 2 bentuk yaitu performed vitamin A (vitamin A, 

retinoid, retinol, dan derivatnya) dan provitamin A (karotenoid/ karoten dan 

senyawa sejenis). Sumber makanan yang mengandung vitamin A antara lain susu, 

mentega, daging, hati, telur, sayuran (berwarna hijau, merah hingga kuning) dan 

buah-buahan (Kamiensky dan Keogh, 2006). 


