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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bunga Telang 

Bunga telang (Clitoria ternatea) adalah tumbuhan merambat yang biasa 

ditemukan di pekarangan atau tepi hutan. Tumbuhan anggota suku polong-

polongan ini berasal dari Asia tropis, namun sekarang telah menyebar ke seluruh 

daerah tropika. Sejak dulu tumbuhan ini ditanam di pekarangan sebagai tanaman 

hias. Bunga telang (Clitoria ternatea) termasuk dalam suku Papilionaceae atau 

Febaceae (polong-polongan). Bunga ini memiliki nama yang beraneka ragam 

pada setiap daerah di Indonesia, seperti di daerah Sumatera disebut bunga biru, 

bunga kelentit, bunga telang, di Jawa disebut kembang teleng, menteleng, di 

Sulawesi disebut bunga talang, bunga temen raleng, dan di Maluku disebut bisi, 

seyamagulele (Dalimartha (2008). Adapun taksonomi tumbuhan telang dikutip 

dari Budiasih (2017) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Tracheophyta 

Infrodivisi : Angiospermae 

Kelas  : Mangnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Familia  : Fabacea 

Genus   : Clitoria L 

Spesies  : Clitoria ternatea 

Bunga telang termasuk tumbuhan monokotil dan mempunyai bunga yang 

berwarna biru, putih dan coklat. Bunga telang merupakan bunga berkelamin dua 

(hermaphroditus) karena memiliki benang sari (alat kelamin jantan) dan putik (alat 

kelamin betina) sehingga sering disebut dengan bunga sempurna atau bunga lengkap. 
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Daun bunga telang termasuk daun tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun, 

hanya memiliki tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Akar pada tumbuhan 

bunga telang termasuk akar tunggang dan warnanya putih kotor. Bagian-bagian dari 

akar bunga telang yaitu leher akar (Colum radisi), batang akar atau akar utama 

(Corpus radisi), ujung akar (Apeks radisi), serabut akar (Fibrila radicalis). Biji bunga 

telang berbentuk seperti ginjal, pada saat masih muda berwarna hijau, setelah tua 

bijinya berwarna hitam (Dalimartha, 2008). Kandungan kimia yang terdapat pada 

mahkota bunga telang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Table 1 Kadar Senyawa Aktif Mahkota Bunga Telang 

Senyawa Konsentrasi (mmol/mg bunga) 

Flavonoid 20,07 ± 0,55 

Antosianin 5,40 ± 0,23 

Flavonol glikosida 14,66 ± 0,33 

Kaempferol glikosida 12,71 ± 0,46 

Quersetin glikosida 1,92 ± 0,12 

Mirisetin glikosida 0,04 ± 0,01 

Sumber : Kazuma (2003) 

Bunga telang dapat beradaptasi dengan baik pada kisaran tanah berpasir, 

tahan terhadap kekeringan dengan curah hujan 500-900 mm, salinitas dan mampu 

berkompetisi dengan baik terhadap gulma. Sebagai tanaman penutup tanah, bunga 

telang (Clitoria ternatea) mampu menutup tanah dengan baik pada umur 4 – 6 

minggu setelah tanam. Tumbuh baik bersama rumput-rumputan yang tinggi 

seperti rumput Guinea dan rumput gajah. Pertumbuhan bunga telang terbaik di 

bawah sinar matahari penuh. Bunga telang mampu beradaptasi terhadap lahan 

yang luas. Bunga telang adalah salah satu dari sebagian kecil kacang polong yang 

dengan baik dapat menyesuaikan diri pada tanah liat di daerah lembab. Kebutuhan 

curah hujan tahunan untuk dapat bertahan serendah-rendahnya 400 mm. Habitat 

bunga telang adalah tumbuhan tropika dataran rendah lembab dan agak lembab. 
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Gambar 1 Bunga Telang (Clitoria ternatea) (Manjula, 2013) 
 

Sejak dulu, selain dianggap sebagai tanaman hias tumbuhan ini dikenal 

secara tradisional sebagai obat untuk mata dan pewarna makanan yang 

memberikan warna biru. Dilihat dari tinjauan fitokimia, bunga telang memiliki 

sejumlah bahan aktif yang memiliki potensi farmakologi. Potensi farmakologi 

bunga telang antara lain adalah sebagai antioksidan, antibakteri, anti inflamasi dan 

analgesik, antiparasit dan antisida, antidiabetes, antikanker, antihistamin, 

immunomodulator, dan potensi berperan dalam susunan syaraf pusat, Central 

Nervous System (CNS) (Budiasih, 2017). 

Kandungan fitokimia bunga telang yaitu tanin, flobatanin, karbohidrat, saponin, 

triterpenoid, fenolmfavanoid, flavanol glikosida, protein, alkaloid, antrakuinon, 

antisianin, stigmasit 4-ena-3,6 dion, minyak volatil dan steroid. Komposisi asam lemak 

meliputi asam palmitat, stearat, oleat lonoleat, dan linolenat. Biji bunga telang juga 

mengandung asam sinamat, finotin dan beta sitosterol (Budiasih, 2017). 

Keberadaan bahan pengawet dan pewarna sering menimbulkan 

kekhawatiran bagi sebagian konsumen karena dapat menimbulkan dampak 

negatif. Pewarna sintetis paling banyak ditemukan pada jajanan sekolah jenis 

minuman, seperti sirup, jelly, es lilin, es cendol, dan es teler. Upaya yang dapat 
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dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya penggunaan pewarna sintetis yang 

tidak aman yaitu dengan pembuatan pewarna alami. Salah satu pigmen alami yang 

berpotensi untuk digunakan sebagai pewarna alami adalah antosianin yang berasal 

dari bunga telang (Clitoria ternatea). Pemanfaatan bunga telang dalam bidang 

pangan telah dilakukan di beberapa negara (Hary, 2012). 

Warna biru dari bunga telang menunjukkan keberadaan dari antosianin. 

Ekstrak kasar dari bunga telang dapat digunakan sebagai alternatif pewarna untuk 

pewarnaan preparat sel darah hewan (Suebkhampet dan Sotthibandhu, 2011). 

Melihat manfaat, sifat dari bunga telang yang mudah tumbuh di Indonesia dan 

aman untuk dikonsumsi maka antosianin dari bunga telang berpotensi untuk 

dijadikan pewarna alami pada bahan pangan. Warna biru dari bunga telang telah 

dimanfaatkan sebagai pewarna biru pada ketan di Malaysia. Bunga telang juga 

dimakan sebagai sayuran di Kerala (India) dan di Filipina (Lee dkk., 2011).  

Clitoria ternatea telah diamati aktivitas antioksidannya melalui metode DPPH. 

Clitoria ternatea yang mengandung sejumlah fenol dan flavonoid menunjukkan 

penghambatan yang signifikan dibanding standar asam galat dan quercetin. Hal ini 

menunjukan bahwa daun dan bunga telang memiliki aktivitas antioksidan melawan 

radikal bebas seperti DPPH, radikal hidroksil, dan hidrogen peroksida. Hasil ini 

merupakan potensi sebagai sumber antioksidan dari bahan hayati (Lakshmi dkk., 2014). 

 

2.2 Antosianin sebagai Indikasi Pewarna Alami 

Antosianin adalah zat warna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang 

terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Lebih dari 300 struktur antosianin yang 

ditemukan telah diidentifikasi secara alami (Lakshmi dkk., 2014). Antosianin 
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adalah pigmen dari kelompok flavonoid yang larut dalam air, berwarna merah 

sampai biru dan tersebar luas pada tanaman. Terutama terdapat pada buah dan 

bunga, namun juga terdapat pada daun dan sayur-sayuran. Kadar antosianin cukup 

tinggi terdapat pada berbagai tumbuh-tumbuhan seperti misalnya: bilberries 

(vaccinium myrtillus L), minuman anggur merah (red wine), dan anggur 

(Budiasih, 2017). 

Secara kimia antosianin merupakan turunan struktur aromatik tunggal yaitu 

sianidin dan semuanya terbentuk dari pigmen sianidin dengan penambahan atau 

pengurangan gugus hidroksil, metilasi dan glikosilasi. Antosianin adalah senyawa 

yang bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan 

asam maupun dengan basa. Dalam media asam antosianin berwarna merah dan 

pada media basa berubah menjadi ungu dan biru (Apriandi, 2003). Antosianin 

dapat menggantikan penggunaan pewarna sintetik carmoisin dan amaranth 

sebagai pewarna merah pada produk pangan. Struktur antosianin dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2 Struktur Senyawa Rumus Kimia Antosianin (Apriandi, 2003) 
 

Antosianin adalah suatu kelas dari senyawa flavonoid, yang secara luas terbagi 

dalam polifenol tumbuhan. Flavonol, flavan-3-ol, flavon, flavanon, dan flavanonol 

adalah kelas dari flavonoid yang berbeda dalam oksidasi antosianin. Senyawa 
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flavonoid tidak berwarna atau kuning pucat. Sifat fisika dan kimia dari antosianin 

dapat dilihat dari kelarutan antosianin yang larut dalam pelarut polar seperti 

methanol, aseton atau kloform, aquades, air yang diasamkan dengan asam klorida 

atau asam format, asam sitrat, asam malat, atau asam tartarat. Antosianin stabil pada 

pH 3,5 dan suhu 50
o
C, memiliki berat molekul 207,08 gram/mol, rumus molekul 

C15H11O, rentan terhadap cahaya dan terdegradasi pada suhu diatas 70
o
C. Dilihat dari 

penampakannya, antosianin berwarna merah, merah senduduk, ungu, hingga biru 

dengan panjang gelombang maksimum 515-700 nm (Talavera dkk., 2004). 

Antosianin merupakan struktur dengan cincin aromatik yang berisi 

komponen polar dan residu glikosil sehingga menghasilkan molekul polar. 

Antosianin bersifat polar sehingga lebih mudah larut dalam air dibanding dalam 

pelarut non-polar. Antosianin juga dapat larut dalam eter karena molekul 

antosianin dapat terionisasi dengan baik pada kondisi pelarut yang polar. 

Degradasi pigmen antosianin dapat diminimalisasi dengan pembekuan, seperti 

freeze dried atau spray dried (Talavera dkk., 2004). 

Antosianin tidak stabil terhadap suasana netral atau basa maka ekstraksi 

dilakukan menggunakan pelarut asam yang dapat merusak jaringan tanaman. 

Pelarut yang sering digunakan dalam proses ekstraksi antosianin yaitu etanol, 

metanol, isopropanol, aseton, dan aquadest. Pelarut tersebut dikombinasikan 

dengan asam seperti asam klorida, asam asetat, asam format, asam sitrat, asam 

aksorbat atau dengan asam organik. Fungsi pelarut untuk ekstrak antosianin 

merupakan faktor yang menentukan kualitas dari suatu ekstraksi dan memiliki 

daya yang besar untuk melarutkan. Sedangkan penambahan asam berfungsi untuk 

lebih mengoptimalkan ekstraksi antosianin (Hidayat, 2004). 
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Dalam penelitian diketahui pelarut dan asam yang terbaik yaitu etanol 96% 

dengan asam asetat pada proses ekstraksi antosianin dari bunga kana (Sari dan 

Saati, 2003). Penggunaan etanol dan metanol sebenarnya masih diragukan dalam 

pemakaian untuk produk pangan. Selain harganya mahal, pelarut ini juga dapat 

menimbulkan efek negatif pada produk pangan maupun pada kesehatan tubuh jika 

ada residu yang ditinggalkan. Pelarut jenis alkohol dapat digantikan dengan 

menggunakan aquadest (Harborne. 2005). 

Aquadest dapat melarutkan pigmen antosianin lebih banyak dibandingkan 

dengan pelarut lain karena antosianin bersifat larut dalam air. Penambahan asam 

dikombinasikan dengan pelarut bertujuan untuk mengoptimalkan pigmen yang 

diekstrak. Asam sitrat merupakan bahan alternatif yang mudah diperoleh dengan 

harga yang terjangkau. Asam sitrat (C6H8O7) merupakan pelarut organik yang 

bersifat polar. Golongan asam ini jika di kombinasikan dengan air dapat 

melarutkan zat-zat yang dapat larut pada pelarut polar contohnya antosianin 

(Manfaati, 2011). 

Warna dan stabilitas pigmen antosianin tergantung pada struktur molekul 

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

warna. Pada kondisi asam warna antosianin ditentukan oleh banyaknya substitusi 

pada cincin B. Semakin banyak substitusi OH dapat menyebabkan warna semakin 

biru, sedangkan metoksilasi akan menyebabkan warnanya semakin merah 

(Natalia, 2005). Faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin dapat dilihat 

pada tabel 2. 
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Table 2 Faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Antosianin 

Faktor Keterangan 

pH pH asam menyebabkan sebagian besar antosianin dalam kondisi 

paling berwarna 

Suhu Kenaikan suhu menyebabkan antosianin semakin tidak berwarna 

O2 dan H2O2 Dapat mengoksidasi antosianin menjadi tidak berwarna 

Cahaya Cahaya matahari dan lampu dapat mendegradasi antosianin 

menjadi tidak berwarna 

Sumber: Vargas dan Lopez (2003) 

 

2.3 Antosianin sebagai Senyawa Fungsional Sumber Antioksidan 

Antosianin memberikan warna pada bunga, buah dan daun tumbuhan hijau, 

dan telah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada berbagai produk pangan 

dan berbagai aplikasi lainnya. Warna diberikan oleh antosianin berdasarkan 

susunan ikatan rangkap terkonjugasinya yang panjang, sehingga mampu 

menyerap cahaya pada rentang cahaya tampak. Sistem ikatan rangkap 

terkonjugasi ini juga yang mampu menjadikan antosianin sebagai antioksidan 

dengan mekanisme penangkapan radikal. Radikal bebas adalah atom atau 

senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. 

Senyawa paling berbahaya dalam radikal bebas adalah hidroksil (OH) sebab 

memiliki reaktivitas paling tinggi. Molekul tersebut sangat reaktif dalam mencari 

pasangan elektronnya. Jika sudah terbentuk dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi 

berantai dan menghasilkan radikal bebas baru yang akhirnya membentuk suatu 

radikal bebas dalam jumlah yang banyak. Radikal bebas secara umum timbul 

akibat berbagai proses biokimiawi dalam tubuh, berupa hasil samping dari proses 

oksidasi yang berlangsung pada saat bernafas, metabolisme sel, olahraga yang 

berlebihan, peradangan atau saat tubuh terpapar polusi lingkungan seperti asap 

kendaraan, asap rokok, bahan pencemar dan radiasi matahari (Low dkk., 2007). 
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Antioksidan merupakan zat penghancur atau penangkal radikal bebas. 

Menjadi masalah adalah ketika radikal bebas dari luar masuk kedalam tubuh. Sel 

dalam tubuh akan diganggu oleh keberadaan radikal bebas ini, sehingga terjadi 

mutasi sel yang radikal dan kelainan fungsinya. Mutasi sel menyebabkan 

timbulnya penyakit kanker, gangguan sel saraf, liver, gangguan pembuluh darah 

seperti jantung koroner, diabetes, katarak dan penyebab timbulnya proses penuaan 

dini juga pemicu penyakit kronis lainya (Hardoko dkk., 2010). Antosianin 

merupakan sub-tipe senyawa organik dari keluarga flavonoid, dan merupakan 

anggota kelompok senyawa yang lebih besar yaitu polifenol. Beberapa senyawa 

antosianin paling banyak ditemukan adalah pelargonidin, peonidin, sianidin, 

malvidin, petunidin, dan delfinidin (Karnjanawipagul dkk., 2010). 

Fungsi antosianin sebagai antioksidan di dalam tubuh sehingga dapat mencegah 

terjadinya aterosklerosis, penyakit penyumbatan pembuluh darah. Antosianin bekerja 

menghambat proses aterogenesis dengan mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh yaitu 

lipoprotein densitas rendah. Kemudian antosinin juga melindungi integritas sel endotel 

yang melapisi dinding pembuluh darah sehingga tidak terjadi kerusakan. Selain itu, 

antosianin juga merelaksasi pembuluh darah untuk mencegah aterosklerosis dan 

penyakit kardiovaskuler lainnya. Berbagai manfaat positif dari antosianin untuk 

kesehatan manusia adalah untuk melindungi lambung dari kerusakan, menghambat sel 

tumor, meningkatkan kemampuan penglihatan mata, serta berfungsi sebagai senyawa 

anti-inflamasi yang melindungi otak dari kerusakan. Selain itu, beberapa studi juga 

menyebutkan bahwa senyawa tersebut mampu mencegah obesitas dan diabetes, 

meningkatkan kemampuan memori otak dan mencegah penyakit neurologis, serta 

menangkal radikal bebas dalam tubuh (Ginting, 2011). 
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2.4 Permen Jelly 

Permen adalah gula-gula (confectionery) yang dibuat dengan mencampurkan 

gula dengan konsentrasi tertentu ke dalam air yang kemudian ditambahkan perasa 

dan pewarna (Toussaint dan Maguelonne, 2009).  

 

Gambar 3 Permen Jelly (Atmaka dkk., 2013) 
 

Secara garis besar permen dibagi menjadi dua kelompok yaitu permen keras 

dan permen lunak. Permen keras merupakan jenis makanan selingan berbentuk 

padat, dibuat dari gula atau campuran gula dengan pemanis lain, dengan atau 

tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan (BTP) yang 

diijinkan, bertekstur keras, tidak menjadi lunak jika dikunyah. Permen lunak 

adalah makanan selingan berbentuk padat, dibuat dari gula atau campuran gula 

dengan pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan 

bahan tambahan pangan (BTP) yang diijinkan, bertekstur relatif lunak atau 

menjadi lunak jika dikunyah (Atmaka dkk., 2013). 

Permen yang tergolong sebagai permen lunak diantaranya Taffy, nougat, 

karamel, marshmallow, permen karet, dan permen jelly. Permen jelly adalah 

permen bertekstur lunak, yang diproses dengan penambahan komponen 

hidrokoloid seperti agar, gum, pektin, pati, karegenan, gelatin, dan lain-lain yang 

digunakan untuk modifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang kenyal. 
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Permen jelly harus dicetak dan diproses aging terlebih dahulu sebelum dikemas 

(Atmaka dkk., 2013). Syarat mutu permen jelly menurut SNI 3547.02 : 2008 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Table 3 Permen Jelly (Atmaka dkk., 2013) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan : 

Aroma - Normal 

Rasa - Normal 

2. Kadar air % fraksi 

massa 

Maks. 20,0 

3. Kadar abu % fraksi 

massa 

Maks. 3,0 

4. Gula reduksi                                 % fraksi massa                Maks. 25,0 

5. Sakarosa                                       % fraksi massa                 Min. 27,0 

6. Cemaran Logam 

Timah (Sn)                                          mg/kg                        Maks. 40,0 

Timbal (Pb)                                   mg/kg                        Maks. 2,0 

Tembaga (Cu) 

Raksa (Hg) 

mg/kg 

mg/kg 

Maks. 2,0 

Maks. 2,0 

7. Cemaran Arsen(As) mg/kg Maks 1,0 

8. Cemaran Mikroba                                    

9. ALT (Angka Lempeng Total) Koloni/g Maks. 5 x 10
4
 

10.    Bakteri Coliform 

11.    E.coli 

12.    Salmonella 

APM/g 

APM/g 

 

Maks. 20 

< 3 

Negatif/ 25 g 

13.    Staphylococcus aureus Koloni/g Maks. 1 x 10
2 

14.    Kapang / khamir Koloni/g Maks. 5,0 x 10 

 

Sumber : SNI 3547.02 (2008) 

Permen jelly merupakan suatu produk olahan bertekstur lunak yang diproses 

sedemikian rupa dan biasanya dicampur dengan lemak, gelatin, emulsifier dan 

lain-lain sehingga dihasilkan produk yang cukup keras untuk dibentuk namun 

cukup lunak untuk dikunyah dalam mulut sehingga setelah adonan masak dapat 

langsung dibentuk dan dikemas dengan atau tanpa perlakuan aging (SNI, 2008). 

Pembuatan permen jelly biasanya menggunakan bahan pembentuk gel yang 

sifatnya reversible yaitu jika gel dipanaskan akan membentuk cairan dan bila 

didinginkan akan membentuk gel kembali (Hambali dkk., 2004).  
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Kekerasan dan tekstur permen jelly banyak bergantung pada bahan gel yang 

digunakan. Jelly gelatin mempunyai konsistensi yang lunak dan bersifat seperti 

karet sedangkan jelly agar-agar bersifat lunak dan agak rapuh. Pektin 

menghasilkan gel yang sama dengan agar-agar, tetapi gelnya lebih baik pada pH 

rendah, sedangkan karagenan mengasilkan gel yang kuat (Buckle dkk., 1987). 

Permen jelly tergolong sebagai pangan semi basah. Pangan semi basah adalah 

produk pangan yang memiliki tekstur lunak, diolah dengan satu atau lebih 

perlakuan, dapat dikonsumsi secara langsung tanpa penyiapan dan stabil 

(mengawetkan dengan sendirinya) selama beberapa bulan tanpa perlakuan panas, 

pembekuan, ataupun pendinginan, melainkan dengan melakukan pengesetan pada 

formula yaitu meliputi kondisi pH, senyawa aditif dan terutama aw yang berkisar 

antara 0.6 sampai 0.85 (diukur pada suhu 25
o
C). Pemen jelly sebagai pangan semi 

basah memiliki umur simpan 6-8 bulan bila ditempatkan dalam stoples dan 1 

tahun jika kemasannya belum dibuka (Muchtadi, 2008). 

Permen jelly memiliki kecenderungan menjadi lengket karena sifat higroskopis 

dari gula pereduksi yang membentuk permen, sehingga perlu ditambahkan bahan 

pelapis. Permen jelly umumnya memerlukan bahan pelapis berupa campuran tepung 

tapioka dengan tepung gula. Pelapisan ini berguna untuk membuat permen tidak 

melekat satu sama lain dan juga untuk menambah rasa manis (Kemenristek, 2010). 

 

2.5 Bahan Dalam Pembuatan Permen Jelly 

2.5.1. Sari Buah 

Sari buah adalah salah satu produk olahan buah-buahan yang telah lama 

dikenal. Kandungan gizinya yang tinggi, rasanya yang menyegarkan serta 

timbulnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan mendorong 
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berkembangnya industri sari buah buah-buahan sebagai pengganti minuman 

bersoda, kopi, atau teh. Industri sari buah buah-buahan tropis termasuk 

berkembang pesat beberapa tahun terakhir dengan laju mencapai 20% per tahun 

(Iriani, 2005). 

Sari buah merupakan hasil pengepresan atau ekstraksi buah yang sudah 

disaring. Pembuatan sari buah terutama ditujukan untuk meningkatkan ketahanan 

simpan serta daya guna buah-buahan. Pembuatan sari buah dari tiap-tiap jenis 

buah meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi prinsipnya sama. Sari buah dibuat 

dengan cara menghancurkan daging buah dan kemudian ditekan agar diperoleh 

sarinya (Kemenristek RI, 2010). Keuntungan yang dapat diperoleh dari konsumsi 

minuman sari buah atau jus yaitu kemudahan dalam menghabiskannya. Selain itu, 

konsistensi yang cair dari jus memungkinkan zat-zat terlarutnya mudah diserap 

oleh tubuh. Dengan dibuat jus, dinding sel selulosa dari buah akan hancur dan 

larut sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh lambung dan saluran pencernaan 

(Wirakusumah, 2013). 

 

2.5.1.1. Sirsak 

Sirsak (Annona muricata L.) merupakan spesies dari pohon buah tropis yang 

masuk dalam famili Annonaceae. Famili Annonaceae ini memiliki anggota sekitar 

119 spesies (Ross dan Victor, 2010). Tumbuhan sirsak tumbuh baik pada tanah 

yang mempunyai pH antara 5,5- 7 dan cukup mengandung air. Nama sirsak 

berasal dari bahasa Belanda yaitu Zuurzak, yang berarti kantung yang asam. Buah 

sirsak memiliki bentuk tidak beraturan, tetapi pada umumnya berbentuk jorong 

yang mengecil pada bagian ujungnya. Buah sirsak memiliki daging buah yang 

lembek, berwarna putih berserat, bentuk biji pipih, berwarna hitam, licin, 
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mengkilap dan banyak. Buah sirsak yang masih muda memiliki duri yang rapat 

dan runcing. Buah sirsak yang sudah tua berwarna hijau keputih-putihan dengan 

sekat duri jarang dan tumpul. Buah sirsak yang telah masak memiliki rasa yang 

asam daripada manis serta aroma yang segar dan harum (Aryani, 2012). Adapun 

klasifikasi buah sirsak adalah sebagai berikut (Ross dan Victor, 2010): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Ranales 

Family  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Spesies  : Annona muricata L. 

Nama daerah : Sirsak 

Daging buah sirsak yang matang dapat dimakan segar atau dibuat jus. Saat 

ini, sebagian besar sirsak dikonsumsi dalam bentuk minuman olahan. Produk 

olahan sirsak lainnya berupa jelly, permen atau dodol. Daging buah yang terdapat 

dalam satu sirsak matang berkisar 67,5%, kulit buahnya sekitar 20%, bijinya 

sekitar 8,5%, dan tangkai buahnya sekitar 4% (Ashari, 2006). 

 

Gambar 4 Buah Sirsak (Annona muricata L.) (Aryani, 2012) 
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Buah sirsak merupakan buah yang kaya akan senyawa fitokimia, sehingga 

dapat dipastikan bahwa buah tersebut sangat banyak manfaat bagi kesehatan. 

Berbagai manfaat sirsak untuk terapi antara lain pengobatan batu empedu, anti 

sembelit, asam urat dan meningkatkan selera makan. Sari buah (jus) sirsak di 

dalam sistem pencernaan akan meningkatkan selera makan. Kegunaan lain dari 

sari buah ini adalah untuk pengobatan pinggang pegal dan nyeri, penyakit wasir 

(ambeien), batu empedu, dan lain-lain (Astawan, 2009). 

Buah sirsak memiliki kandungan zat gizi yang banyak salah satunya 

karbohidrat. Sumber karbohidrat pada buah sirsak berasal dari gula pereduksi 

(glukosa dan fruktosa) dengan kadar 81,9-93,6% dari kandungan gula total. Buah 

sirsak mengandung sangat sedikit lemak (0,3 g/100 g), sehingga sangat baik untuk 

kesehatan. Selain komponen gizi, buah sirsak juga sangat kaya akan komponen 

non gizi. Salah satu diantaranya adalah mengandung banyak serat pangan (dietary 

fiber), yaitu mencapai 3,3 g/100 g daging buah (Salman, 2011). 

Buah sirsak diperkaya dengan vitamin, mineral, dan serat pangan. 

Mengonsumsi 100 g daging sirsak dapat mencukupi kebutuhan serat harian 

sebesar 13%. 100 g. Selain itu, buah sirsak banyak mengandung zat mineral 

penting seperti fosfor dan kalsium masing-masing dengan kandungan 27 mg dan 

14 mg/100 g pada buahnya. Kedua kandungan ini adalah nutrisi yang penting 

untuk kesehatan tulang (Maria, 2013). Komposisi gizi pada buah sirsak secara 

umum dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Table 4 Komposisi Kimia Buah Sirsak per 100 g Bahan 

Komponen Jumlah 

Air (g) 81,2 

Protein (g) 1,0 

Lemak (g) 0,3 

Serat pangan (g) 3,3 

Kalori (kJ) 66,0 

Abu (g) 0,7 

Fosfor (mg) 27,0 

Besi (mg) 0,6 

Karbohidrat (g) 16,8 

Gula (g) 13,5 

Kalsium (mg) 

Magnesium (mg) 

Sodium (mg) 

Vitamin C (mg) 

14,0 

21,0 

14,0 

20,6 

Sumber : Nutritiondata (2014) 

Rasa asam pada sirsak berasal dari asam organik non volatil terutama asam 

malat, asam sitrat dan asam isositrat. Vitamin yang paling dominan pada buah sirsak 

adalah vitamin C, yaitu sekitar 20 mg/100 g daging buah. Kebutuhan vitamin C per 

orang per hari yaitu 60 mg, telah dapat dipenuhi dengan hanya mengkonsumsi 300 

gram daging buah sirsak. Kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada sirsak 

merupakan antioksidan yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh 

dalam memperlambat proses penuaan dini (tetap awet muda) (Astawan, 2009). 

 

2.5.2. Pemanis 

Beberapa jenis pemanis alami maupun pemanis buatan dapat digunakan 

untuk makanan. Pemanis alami yang sering digunakan untuk makanan, terutama 

adalah tebu dan bit. Kedua jenis pemanis ini sering disebut gula alam atau 

sukrosa. Selain itu ada berbagai pemanis lain yang dapat digunakan untuk 

makanan diantaranya laktosa, maltosa, galaktosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, 

manitol, gliserol, dan glisina (Yuliarti, 2007). 
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2.5.2.1. 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 yaitu monosakarida yang terdiri dari glukosa, 

fruktosa dan galaktosa, kemudian disakarida yaitu glukosa dan fruktosa serta 

polisakarida yaitu tepung, dekstrin, glikogen dan selulosa (Sandjaja, 2013). 

Sukrosa atau gula secara kimia termasuk dalam golongan karbohidrat, 

dengan rumus C12H22O11. Rumus bangun dari sukrosa terdiri atas satu molekul 

glukosa (C6H12O6) yang berikatan dengan satu molekul fruktosa (C6H12O6). 

Kedua jenis gula sederhana ini juga terdapat dalam bentuk molekul bebas di 

dalam batang tanaman tebu, tetapi tidak di dalam umbi bibit gula. Rumus sukrosa 

tidak memperlihatkan adanya gugus formil atau karbonil bebas. Karena itu 

sukrosa tidak memperlihatkan sifat mereduksi, misalnya dengan larutan Fehling. 

Campuran glukosa dan fruktosa disebut gula invert. Inversi sukrosa terjadi dalam 

suasana asam. Gula invert ini tidak dapat berbentuk kristal karena kelarutan 

fruktosa dan glukosa sangat besar (Yuliarti, 2007). 

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). 

Gula merupakan senyawa organik penting di dalam bahan makanan, karena 

gula dapat mudah dicerna di dalam tubuh dan dapat menghasilkan kalori. Selain 

itu, gula juga berfungsi sebagai pengawet pada makanan (Bait, 2012). Gula pasir 

merupakan salah satu bahan yang ditambahkan pada proses pembuatan permen 
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jelly. Penambahan gula pada pembuatan permen jelly ini memiliki fungsi untuk 

memberikan rasa manis dan dapat pula sebagai pengawet, yaitu dalam konsentrasi 

tinggi menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menurunkan 

aktivitas air dari bahan pangan (Malik, 2010). 

 

2.5.2.2. Sirup Glukosa 

Sirup glukosa atau gula cair mengandung D-glukosa, maltosa, dan polimer 

D-glukosa dibuat melalui proses hidrolisis pati. Bahan baku yang dapat digunakan 

adalah bahan berpati seperti tapioka, pati umbi-umbian, sagu dan jagung. Sirup 

glukosa dapat dibuat dengan cara hidrolisis asam atau secara enzimatis. 

Rendemen glukosa secara enzimatis dipengaruhi oleh tinggi dan panjang rantai 

amilosa, semakin panjang rantai amilosa, semakin tinggi rendemen. Untuk 

permen, glukosa lebih disenangi karena dapat mencegah kerusakan mikrobiologis 

dan memperbaiki tekstur (Yuliarti, 2007). 

Sirup glukosa digunakan dalam industri makanan dan minuman terutama 

industri permen, selai, dan pengalengan buah-buahan karena sirup glukosa 

berfungsi untuk mengatur tingkat dan kecepatan proses kristalisasi sesuai dengan 

keinginan industri dan untuk meningkatkan viskositas permen jelly sehingga tidak 

lengket. Penggunan sirup glukosa ternyata dapat mencegah kerusakan pada 

permen karena kandungan fase cair dari permen memiliki konsentrasi bahan 

kering sebesar 75-76% dari berat permen, kondisi ini tidak dapat diperoleh dengan 

melarutkan gula ataupun dekstrosa secara sendiri-sendiri tetapi dengan melarutkan 

gula dan sirup gula, dekstrosa atau sirup maltosa (Hidayat, 2004). 
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Penambahan sirup glukosa yang optimal pada pembuatan permen jelly jeruk 

keprok adalah sebesar ¼ bagian dari sukrosa. Sedangkan menurut Hidayat dan 

Ikarisztiana (2004), penambahan sirup glukosa yang optimal pada pembuatan 

permen jelly jeruk adalah dengan perbandingan gula : sirup glukosa : sari buah 

adalah sebesar 4:1:1 (Sudaryati dan Mulyani, 2003). 

Beberapa gula misalnya glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa,dan laktosa 

mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda misalnya dalam hal rasa manisnya, 

kelarutan didalam air, daya pembentukan karamel jika dipanaskan dan pembentukan 

kristalnya. Fungsi-fungsi gula dalam produk antara lain: sebagai bahan penambah rasa 

dan sebagai bahan perubah warna kulit produk (Subagjo, 2007). 

 

2.5.3. Gelling Agent 

Gelling agent adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk 

mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam makanan. Beberapa bahan 

penstabil dan pengental juga termasuk dalam kelompok bahan pembentuk gel. 

Jenis-jenis bahan pembentuk gel biasanya merupakan bahan berbasis polisakarida 

atau protein. Contoh-contoh dari gelling agent antara lain karagenan, pektin, 

gelatin, Na CMC, metil selulosa, asam alginat, sodium alginat, kalium alginat, 

kalsium alginat, agar, locust bean gum (Ellyana dan Khomsatul, 2010). 

Gelling agent merupakan komponen polimer dengan bobot molekul tinggi yang 

merupakan gabungan molekul-molekul dan lilitan-lilitan dari molekul polimer yang 

akan memberikan sifat kental dan gel yang diinginkan. Molekul polimer berikatan 

melalui ikatan silang membentuk struktur jaringan tiga dimensi dengan molekul pelarut 

terperangkap dalam jaringan (Sulaiman dan Kuswahyuning, 2008). 
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Berdasarkan sifatnya, gel dapat dibedakan atas dua jenis yaitu gel yang bersifat 

reversible dan gel yang bersifat irreversible. Gel yang bersifat reversible apabila 

dipanaskan ketika telah membentuk gel maka gel tersebut akan mencair. Tetapi saat 

larutan gel tersebut didinginkan maka akan membentuk gel kembali Contoh gel yang 

bersifat reversible adalah agar. Gel yang bersifat irreversible menunjukkan hasil yang 

berbeda ketika dipanaskan kembali. Gel yang telah terbentuk  tidak  berubah  menjadi  

larutan  dan  tetap  berbentuk  gel (Verawaty, 2008). 

 

2.5.3.1. Gelatin 

Gelatin adalah suatu produk yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen 

yang berasal dari kulit, jaringan ikat dan tulang rawan. Secara fisik gelatin 

berbentuk padat, kering, tidak berasa, tidak berbau, transparan, dan warnanya 

kuning redup sawo matang (Hidayat dan Ikarisztiana, 2004). Gelatin memiliki 

nilai gizi yang tinggi karena kandungan proteinnya (khususnya asam amino 

esensial), hampir tidak mengandung triptofan serta kadar lemak rendah. Gelatin 

yang kering mengandung 80-86% protein, 8-12% air, dan 2-4% mineral (Grobben 

dkk, 2004). 

Gelatin tidak larut dalam air dingin, tetapi jika kontak dengan air dingin 

akan mengembang dan membentuk gelembung-gelembung yang besar. Jika 

dipanaskan pada suhu sekitar 71
o
 C, gelatin akan larut karena pecahnya agregat 

molekul dan membentuk dispersi koloid makromolekuler. Jika gelatin dipanaskan 

dalam larutan gula maka suhu yang diperlukan adalah 82
o
 C (Anonim, 2006). 

Fungsi dari gelatin yaitu sebagai pembentuk gel, pemantap emulsi, 

pengental, penjernih, pengikat air, dan pelapis. Penambahan gelatin juga akan 
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menghambat kristalisasi gula dengan cara mengabsorbsi kristal gula ke dalam 

permukaan kristal yang dibentuk, sehingga membuat penghalang di antara 

kekuatan tarik kisi-kisi kristal molekul sukrosa dalam larutan sehingga mencegah 

terbentuknya kristalisasi. Fungsi lain dari gelatin yaitu memperbaiki tekstur, dan 

kekenyalan permen (Hidayat dan Ikarisztiana, 2004). 

Gelatin akan membantu mengikat air dalam jumlah besar dan membentuk 

jaringan yang akan menghambat pergerakan molekul air sehingga dapat 

menurunkan kecepatan pencairan. Jumlah gelatin yang diperlukan untuk 

menghasilkan gel yang memuaskan berkisar antara 5-12% tergantung dari 

kekerasan akhir produk yang diinginkan pencairan (Yulistiani dkk, 2001). 

Menurut Sudaryati dan Mulyani (2003), jumlah gelatin yang optimal pada 

pembuatan permen jelly jeruk keprok adalah 1/5 bagian dari sukrosa. Sedangkan 

menurut Hidayat dan Ikarisztiana (2004), jumlah gelatin yang optimum pada 

pembuatan permen jelly adalah 6%. 

 

2.5.3.2. Karagenan 

Karagenan merupakan polisakarida yang diekstraksi dari rumput laut merah 

dari jenis Chondrus, Eucheuma, Gigartina, Hypnea, Iradea dan Phyllophora. 

Karagenan dibedakan dengan agar berdasarkan kandungan sulfatnya, karagenan 

mengandung minimal 18 % sulfat, sedangkan agar-agar hanya mengandung sulfat 

3- 4 %. Karagenan komersial memiliki kandungan sulfat 22-38 % (w/w). 

Karagenan dijual dalam bentuk bubuk, warnanya bervariasi dari putih sampai 

kecoklatan bergantung dari bahan mentah dan proses yang digunakan. Di pasaran 

karagenan ditemukan dalam 2 tipe, yaitu refined karagenan dan semirefined 
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karagenan. Semirefined karagenan dibuat dari spesies rumput laut Euchema yang 

banyak terdapat di Indonesia dan Filipina. Karagenan semi-refined mengandung 

lebih banyak bahan yang tidak larut asam (8-15%) dibandingkan refined 

karagenan (2 %) (Fahmitasari, 2004). 

Karagenan memiliki kemampuan yang unik untuk membentuk variasi gel 

yang hampir tidak terbatas pada suhu ruang. Proses pembentukan gel tidak 

memerlukan pendinginan dan gel dapat dibuat stabil melalui siklus freezing 

thawing yang berulang. Larutan karagenan dapat mengentalkan, mengikat dan 

menstabilkan partikel-partikel sebaik dispersi koloid dan emulsi air atau minyak. 

Karagenan bisa larut dalam susu dan larutan gula sehingga sering digunakan 

sebagai pengental atau penstabil pada berbagai minuman dan makanan. Dapat 

membentuk gel dengan baik, sehingga banyak digunakan sebagai gelling agent 

dan pengental (Suptijah, 2002). 

Karagenan dapat diaplikasikan pada berbagai produk seperti pembentuk gel 

atau penstabil, pensuspensi, dan pembentuk tekstur emulsi. Karagenan dapat 

diaplikasikan terutama dalam produk-produk jeli, jamu, saus, permen, sirup 

puding, dodol, salad dressing, gel ikan, nugget, dan produk susu. Saat ini 

karagenan bahkan diaplikasikan juga untuk industri kosmetik, tekstil, cat, obat-

obatan, pakan ternak dan lain sebagainya (Suptijah, 2002). 

Sifat karagenan sebagai pembentuk gel yang fleksibel juga dapat dipakai 

sebagai penstabil dan pengental. Karagenan digunakan dalam konsentrasi yang 

rendah untuk menstabilkan sistem suspensi dan emulsi. Ketika digunakan dalam 

konsentrasi rendah, struktur gel karagenan tidak terdeteksi (gel tidak terbentuk), 

dan sebagai gantinya viskositas sistem bertambah. Dalam hal ini karagenan dapat 
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digunakan pula sebagai bahan penstabil dan pengental suatu sistem suspensi atau 

emulsi tanpa adanya pembentukan gel. Sifat karagenan yang seperti itu 

dimanfaatkan dalam industri daging atau ikan kaleng, susu, dan pasta gigi. Dalam 

produk gel dari susu seperti flan, kappa karagenan merupakan bahan pembentuk 

gel paling ekonomis (Skensved, 2004). 

 

2.6 Pewarna 

Bahan pangan akan menjadi berwarna jika ditambahkan zat pewarna ke 

dalamnya. Pewarna 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 (Winarno, 2002). 

Berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam 

golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. 

Tumbuhan dari berbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan, dan bunga serta 

hewan memiliki warna menarik yang dapat digunakan sebagai pewarna alami 

pada makanan. Beberapa pewarna alami yang berasal dari kunyit, paprika, dan bit 

digunakan sebagai pewarna pada bahan pangan yang aman dikonsumsi (Cahyadi, 

2009). Penggunaan ekstrak antosianin dari bunga kecombrang menghasilkan 

warna merah yang digunakan sebagai pewarna alami pada makanan tradisional 

yaitu cenil (Novandi, 2012). Bila dibandingkan dengan pewarna-pewarna sintetis 

penggunaan pewarna alami mempunyai keterbatasan-keterbatasan, antara lain : 

1. Seringkali memberikan rasa dan flavor khas yang tidak diinginkan 

2. Konsentrasi pigmen rendah 
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3. Stabilitas pigmen rendah 

4. Keseragaman warna kurang baik 

5. Spektrum warna tidak seluas seperti pada pewarna sintetis. 

 

2.7 Proses Pembuatan Permen Jelly 

2.7.1. Pembuatan Sari Buah 

Sari buah diperoleh dengan cara mula-mula buah dikupas dengan 

menggunakan pisau Stainless Steel, daging buah ditimbang, dipotong-potong 

kecil-kecil dan dimasukkan dalam blender dan ditambah air yang ditentukan 

beratnya, disaring dengan kain saring, berat campuran sari buah dan air yang 

diperoleh dikurangi berat air yang ditambahkan sehingga diperoleh berat sari buah 

murni, kemudian diencerkan dengan air untuk mendapatkan perbandingan sari 

buah dan air 1 : 1 dan 1 : 2 (b / b) (Wirakusumah, 2013). 

 

2.7.2. Pembuatan Permen Jelly 

Menurut Hambali dkk., (2004), buah yang digunakan untuk pembuatan sari 

buah bisa satu jenis atau campuran, misalnya nanas dan pepaya dengan formulasi 

perbandingan sesuai dengan yang diinginkan. Proses pembuatan permen jelly sari 

buah adalah sebagai berikut : 

1. Sebanyak 500 gram dari tiap-tiap campuran sari buah dan air yang 

ditentukan perbandingannya dimasak sampai mencapai suhu 80
o
C 

2. Tambahkan HS, sukrosa, Na – propionat, asam sitrat sambil diaduk dan 

pemasakan diteruskan sampai mencapai suhu 90–1000
o
C 

3. Gelatin dilarutkan dalam air panas (50 – 600
o
C) dan dimasukkan dalam 

adonan sambil diaduk sampai mencapai suhu 950
o
C 
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4. Tuang adonan dalam loyang yang berpetak

5. Tutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama satu jam dalam suhu ruang.

6. Setelah cukup dingin, adonan dimasukkan dalam ruang pendingin

(refrigerator) dengan suhu 50
o
C selama 24 jam

7. Setelah dikeluarkan dari refrigerator, biarkan pada suhu ruang selama satu

jam untuk menetralkan suhu 

8. Potong permen jelly menjadi segi empat

9. Taburi dengan tepung sukrosa dengan tepung tapioka yang sudah disangrai

selama 20 menit dengan perbandingan (1 : 1) 

10. Kemas dalam kantong plastik.


