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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buah Sirsak 

Buah sirsak (Annona muricata L.) merupakan tanaman yang bukan berasal 

dari Indonesia, melainkan dari daratan Amerika Selatan. Beberapa daerah ataupun 

Negara mengenal buah sirsak dengan nama yang berbeda-beda, seperti soursop, 

graviola, guanabana dan carossel. Di Indonesia sendiri nama buah sirsak dikenal 

dengan nama zuursak yang berasal dari bahasa belanda. Beberapa bagian dari 

tanaman ini seperti daun, biji, buah, akar, sampai kulit batang dapat digunakan 

sebagai obat-obatan (Mardiana dan Ratnasari, 2002). 

 Tanaman sirsak (Annona muricata L.) dapat tumbuh di sembarang tempat di 

daerah tropis, tetapi untuk memperoleh hasil buah yang banyak dan berukuran besar 

sebaiknya sirsak ditanam di daerah yang tanahnya cukup mengandung air. Di 

Indonesia, sirsak tumbuh dengan baik pada daerah yang mempunyai ketinggian 

kurang dari 1000 meter. Buah sirsak mengandung steroid/terpenoid, flavonoid, 

kumarin, alkaloid, dan tannin. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antidiabetes, 

antioksidan untuk penyakit kanker, anti mikroba, anti virus (Robinson, 1995 dalam 

Adri, 2013). 

 

 

 

Gambar 1. Buah Sirsak (dokumentasi pribadi, 25 Maret 2018) 
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 Buah sirsak mengandung vitamin dan serat. Vitamin yang terdapat di 

dalamnya berupa vitamin A, B dan C. selain itu, buah sirsak juga mempunyai 

beberapa bagian didalamnya yaitu 68% daging buah yang dapat dimakan, sisanya 

berupa kulit sebanyak 20%, biji 8,5%, dan empulur 4% (bagian tengah pada buah 

sirsak sebagai tempat melekatnya daging buah). Kandungan air pada buah sirsak 

cukup tinggi yakni sekitar 82%.  Beberapa produk olahan yang bisa dibuat dari buah 

sirsak adalah sari buah, juice, manisan, selai buah sirsak dan lain-lain.  

 Buah sirsak juga mengandung zat yang sangat potensial yakni berupa 

antioksidan. Zat tersebut memiliki peran yang penting dalam tubuh, sebab mampu 

menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas. Selain antioksidan, buah 

sirsak juga kaya akan vitamin C dan polifenol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Prasetyorini (2014) dalam 100 gram sari buah sirsak mengandung polifenol 

sebesar 98,18 mg, 0,77 persen vitamin C dan 282,61 ppm untuk antioksidan. 

Penelitian Sudaryati dkk., (2013) juga menyebutkan bahwa buah sirsak bukan hanya 

dijadikan makanan segar, namun telah dimanfaatkan sebagai bahan industri seperti 

sirup, manisan, selai, juice, permen jelly, dan campuran kue lainnya yang memiliki 

nilai tambah.  

2.2. Kandungan Gizi Buah Sirsak 

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

tersebut memiliki ciri-ciri diantaranya adalah kulit berwarna hijau, dagingnya lunak 

dan berwarna putih serta menghasilkan aroma yang khas.  

Berikut kandungan gizi dalam 100 gram buah sirak: 
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Tabel  1. Komposisi Buah sirsak 

Kandungan Gizi Jumlah/100 gram 

Air (g) 81,6 

Energi (kal) 73 

Protein (g) 1,0 

Lemak (g) 0,30 

Karbohidrat (g) 16,5 

Mineral (g) 0,7 

Kalsium (mg) 14,0 

Besi (mg) 0,6 

Fosfor (mg) 27,0 

Thiamin (mg) 0,07 

Asam askorbat (mg) 20 

Bdd (%) 68 

Sumber: Ramadhani (2016). 

 Buah sirsak terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah daging buah, 

kulit buah, biji dan poros tengan (empulur). Selain itu, buah ini juga kaya akan serat. 

Sekitar 3,3 g serat terdapat dalam 100 g buah sirsak. Hal itu dapat memenuhi 

kebutuhan serat 13% perhari. Daging buahnya juga mengandung banyak karbohidrat 

(terutama fruktosa), vitamin C (20 mg/100 g), B1 dan B2.  (Teyler, 2002). 

2.3. Permen Jelly 

 Permen jelly merupakan produk pangan yang diolah dengan menambahkan 

gelling agent atau hidrokoloid sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal. 

Hidrokoloid yang biasa ditambahkan adalah dari jenis gelatin, karagenan, pektin, gum 

dan pati. Bahan yang sering digunakan dalam pembuatan permen jelly adalah 

campuran sari buah-buahan, bahan pembentuk gel, penambahan essens untuk 

menghasilkan berbagai macam rasa. Adapun bahan pembentuk gel yang biasa 

digunakan dalam pembuatannya antara lain adalah gelatin, karagenan atau agar-agar 

(Malik, 2010).  
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Menurut Standar Nasional Indonesia (2008), permen jelly tergolong kembang 

gula lunak yang dibuat dengan cara mencampurkan gula dengan bahan pembentuk 

gel seperti agar, gum, pektin, karagenan, gelatin sehingga dihasilkan tekstur yang 

kenyal pada produk tersebut.  

Permen jelly dibuat dengan cara mengambil sari buah sebanyak 50% dari 

berat bahan secara keseluruhan. Selanjutnya ditambahkan beberapa bahan penunjang 

diantaranya adalah sukrosa, sirup glukosa, gelling agent dan asam sitrat sesuai 

dengan takaran masing-masing. Selanjutnya semua bahan dicampur dan dipanaskan 

pada suhu 90-100°C sampai semua bahan homogen dan sebagian air menguap, 

ditambahkan gelling agent dan dipanaskan sampai larutan mengental. Kemudian 

adonan permen dituang kedalam cetakan dan didinginkan pada suhu ruang selama 1 

jam, selanjutnya permen disimpan kedalam lemari pendingin selama 24 jam. Setelah 

dikeluarkan dari lemari pendingin permen jelly dibiarkan pada suhu ruang selama 1 

jam (Zulfani, 2004). 
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Syarat mutu permen jelly yang baik diketahui dari syarat mutu permen yang 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 3547-2-2008) pada Tabel 2. 

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

No. Kriteria Uji  Jelly 

1 Keadaan 

- rasa 

- bau 

  

Normal 

Normal 

2 Kadar air % fraksi 

massa 

Max 20 

3 Kadar abu % fraksi 

massa 

Max 3 

4 Gula reduksi (gula invert) % fraksi 

massa 

Max 25 

5 Sakarosa % fraksi 

massa 

Max 27 

6 Cemaran logam : 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga (Cu) 

- Timah (Sn) 

- Raksa (Hg) 

 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

 

Max 2 

Max 2 

Max 4 

Max 0,03 

7 Cemaran arsen (As) Mg/kg Max 1 

8 Cemaran mikroba 

- Bakteri coliform 

- E. coli 

- Salmonella 

- Staphilococcus 

aureus 

- Kapang/Khamir 

 

APM/g 

APM/g 

 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

Max 20 

<3 

Negative/25 

Max 1x102 

Max 1x102 

Sumber : Badan Standar Nasional, 2008 

2.4.   Bahan Tambahan dalam Pembuatan Permen Jelly 

2.4.1.  Gelatin 

 Gelatin adalah hidrokoloid yang berasal dari kolagen pada kulit, tulang 

belulang dan kasein tulang. Gelatin memiliki fungsi sebagai gelling agent atau zat 

pengental dalam berbagai produk pangan. Ciri-ciri dari gelatin adalah tidak berwarna, 

transparan, rapuh, tidak berbau, larut dalam air panas asam asetat dan pelarut alkohol 

seperti gliserol, propilen glikol, sorbitol dan manitol, tetapi tidak larut dalam alkohol, 
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aseton, karbon tetraklorida, benzena, petroleum eter dan pelarut organik lainnya. 

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh gelatin ialah dapat membentuk film, 

mempengaruhi viskositas suatu bahan dan dapat melindungi system koloid serta 

mengembang dalam air dingin. Adapun kekurangannya adalah gelatin dapat membuat 

tekstur bahan pangan menjadi sangat kenyal bahkan seperti karet (Maryani dkk., 

2010). 

 Permen jelly merupakan salah satu contoh makanan yang dalam 

pembuatannya perlu adanya penambahan gelling agent untuk membantu menciptakan 

tekstur yang kenyal. Salah satu contoh dari gelling agent adalah gelatin. Gelatin 

merupakan koloid yang banyak digunakan secara luas sebagai koloid yang bersifat 

hidrofilik, gelatin juga dapat digunakan untuk menstabilkan koloid yang bersifat 

hidrofobik, sehingga efektif untuk pengemulsi dan penstabil dalam system emulsi. 

Beberapa keuntungan yang diakibatkan oleh penambahan gelatin kedalam pembuatan 

permen jelly adalah mampu menghambat kristalisasi gula, merubah molekul cair 

menjadi sebuah padatan yang elastis dan memperbaiki tekstur permen jelly yang 

dihasilkan (Rahmi dkk., 2012).  

Penambahan gelatin dalam pembuatan permen jelly dapat mempengaruhi sifat 

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

gelatin yang ditambahkan ke dalam campuran permen jelly, karena 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 
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berkisar antara 5-12% tergantung dari kekerasan akhir produk yang diinginkan 

(Hidayat dan Ikarisztiana, 2004). 

Gelatin merupakan salah satu bahan hidrokoloid yang sering ditambahkan 

kedalam produk pangan, karena sifatnya yang reversible dari bentuk sol menjadi gel. 

Kandungan yang terkandung dalam gelatin adalah glisin (21,4%), prolin (12,4%), 

hidroksiprolin (11,9%), asam glutamat (10%) dan alanine (8,9%) (Fauzi, R 2007 

dalam jurnal Rudi 2015). Jika dibandingkan dengan karagenan, gelatin memiliki 

tingkat kekenyalan produk paling baik. Hal ini disebabkan pada gelatin terdapat tiga 

kelompok asam amino yang tinggi yaitu sekitar sepertiga adalah glisin atau alanin 

dan sekitar seperempatnya adalah prolin atau hidroksiprolin. Proporsi yang tinggi dari 

residu polar ini membuat gelatin memiliki tingkat afinitas yang tinggi terhadap air. 

Sedangkan pada karagenan, tingkat gel yang dihasilkan memiliki sifat rapuh sehingga 

perlu ditambahkan gelling agent yang lain (Susanty, 2014).  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Susinggih dkk., (2014) 

perlakuan terbaik konsentrasi gelatin yang ditambahkan pada permen jelly nanas 

adalah sebanyak 14% dan menghasilkan rerata kadar air sebanyak 14,66%, total asam 

0,517%, kadar abu 0,71%, dan total gula 84,69%.  
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Gambar 2. Struktur Kimia Gelatin (Marsaid, 2014) 

1.4.2. Asam sitrat 

Asam sitrat adalah asam organik yang memiliki bentuk berupa kristal 

berwarna putih dengan rasa asam, yang biasanya banyak terdapat pada buah-buahan 

seperti jeruk, nanas dan lain-lain. Asam sitrat memiliki ciri tidak berwarna, tidak 

berbau, berasa asam, cepat larut dalam air dan tidak beracun. Dalam penambahan 

kedalam bahan makanan, asam sitrat memiliki fungsi diantaranya adalah memberikan 

rasa asam, pencegah terjadinya kristalisasi gula, sebagai katalisator hidrolisis sukrosa 

ke bentuk gula invert selama penyimpanan serta sebagai penjernih gel yang 

dihasilkan. Asam sitrat adalah salah stau jenis asam yang banyak digunakan dalam 

bahan makanan (Winarno, 2004).  

Asam sitrat merupakan asam organik hasil metabolisme karbohidrat, protein 

dan lemak yang terdapat pada tanaman dan daging. Asam sitrat diproduksi secara 

komersial dari fermentasi gula oleh Aspergillus niger yang didapatkan dari buah 

sitrus, digunakan sebagai pengasam dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sebagai 

perisa atau penyedap (Sandjaja dkk., 2013). Asam sitrat juga berperan sebagai 

katalisator yang akan menhidrolisa sukrosa ke bentuk gula invert (Koswara, 2009). 
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Keberhasilan pembuatan permen jelly tergantung pada derajat keasaman untuk 

mendapat pH yang di perlukan. Penambahan asam sitrat dengan konsentrasi kecil 

dapat menurunkan nilai pH pada produk. Penambahan asam sitrat pada permen jelly 

tergantung dari bahan baku pembentuk gel yang digunakan. Banyaknya asam sitrat 

yang ditambahkan dalam permen jelly yang menggunakan gelatin sebagai bahan 

pembentuk gelnya berkisar 0,2%-0,3%. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Asam Sitrat (Winarno, 2008) 

1.4.3. Gula (Sukrosa) 

Sukrosa merupakan salah satu jenis gula disakarida yang terdiri dari glukosa 

dan fruktosa. Jenis–jenis sukrosa yang banyak terdapat di pasaran dan sering 

dijumpai adalah gula pasir. Dalam proses pembuatannya, sari tebu akan dikristalisasi 

sehingga menjadi butiran gula. Kristal-kristal tersbut dikumpulkan dan disebut 

sebagai gula pasir. Sukrosa terkandung dalam beberapa bahan pangan diantaranya 

adalah tebu, bit, siwalan. Tingkat kelarutan sukrosa dalam air sangat tinggi dan 

bertambah tinggi apabila dalam air panas dan akan berubah warnanya menjadi coklat 

membentuk karamel (Koswara, 2009). 

Gula merupakan senyawa organik penting yang terdapat di dalam bahan 

makanan. Gula yang ada di dalam tubuh manusia dapat mudah dicerna dan mampu 
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menghasilkan energi bagi manusia. Jika ditambahakan kedalam suatu produk 

makanan, selain untuk menambah cita rasa produk gula juga berfungsi sebagai bahan 

pengawet. Dalam ilmu pangan dan gizi susunan molekul gula dikelompokkan 

kedalam 3 bagian. Monosakarida yaitu glukosa, fruktosa dan galaktosa, kemudian 

disakarida yaitu gukosa dan fruktosa serta polisakarida yaitu tepung, dekstrin, 

glikogen dan selulosa (Sandjaja dkk., 2013).  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur Gula Pasir (Sukrosa) (Buckle, dkk., 2009) 

Permen jelly merupakan salah satu produk pangan yang ditambahkan gula 

dalam pembuatannya. Penambahan tersebut berfungsi sebagai pembentuk rasa manis, 

selain itu gula juga berperan sebagai bahan pengawet karena semakin tinggi 

konsentrasi gula yang ditambahkan maka aktivitas kadar air dalam bahan akan 

menurun dan pertumbuhan mikroorganisme menjadi terhambat (Malik, 2010).  

Penelitian Teresina dkk., (2014) menyebutkan bahwa pemberian konsentrasi 

sukrosa sebanyak 20% menghasilkan permen jelly sirsak dengan tingkat aroma netral, 

tingkat warna agak suka, tingkat kesukaan suka, kadar air 16,59%, dan kadar vitamin 

C sebanyak 21,93 mg.   
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1.4.4. Sirup glukosa 

Sirup glukosa merupakan salah satu produk bahan pemanis yang memiliki 

ciri-ciri berbentuk cairan, tidak berbau, tidak berwarna, dan dapat dibuat dari bahan 

berpati seperti tapioka, pati umbi-umbian, sagu, atau dan pati jagung. Glukosa 

merupakan gula monosakarida dan salah satu sumber karbohidrat terpenting bagi 

hewan dan tumbuhan. Fungsi dari sirup glukosa dalam pembuatan permen yaitu 

meningkatkan viskositas dari permen sehingga tidak lengket. Selain itu, dengan 

penambahan sirup glukosa kerusakan pada permen jelly dapat dicegah. Hal ini 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 mencampurkan gula dan sirup glukosa, 

dekstrosa atau sirup maltosa (Hidayat, 2004). 

Dalam dunia industri makanan dan minuman sirup glukosa biasanya 

ditambahkan pada beberapa makanan contohnya adalah permen, selai, dan 

pengalengan buah-buahan. Hal ini dikarenakan sirup glukosa mampu mengatur 

tingkat dan kecepatan proses kristalisasi sesuai dengan keinginan industry, serta 

meningkatkan viskositas permen jelly sehingga tidak lengket (Hidayat dan 

Ikarisztiana, 2004). 

Menurut Sudaryati dan Mulyani (2003), 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 sari buah:gula:sirup glukosa adalah sebesar 4:1:1. 
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1.5. Pewarna Makanan 

Bahan pangan akan memiliki warna apabila ditambahkan zat pewarna 

kedalamnya. Bahan pangan yang memiliki kenampakan pucat karena proses 

pengolahan dapat diperbaiki dengan penambahan pewarna makanan supaya memiliki 

kenampakan yang menarik. Zat pewarna makanan terbagi menjadi menjadi tiga 

bagian yaitu pewarna alami, pewarna identik alami, dan pewarna sintesis 

(Mudjajanto, 2006).   

Menurut Cahyadi (2009), terdapat dua jenis sumber pewarna 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.   

2.5.1. Pewarna Alami 

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

tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Pewarna alami sudah lama 

dikenal dan dipakai dalam pembuatan produk pangan. Sebagai contohnya dalam 

pembuatan kue pisang, serabi, bikang digunakan daun suji untuk menghasilkan 

warna hijau pada makanan. Selain itu, terdapat pula kunyit untuk mewarnai nasi 

kuning dalam selamatan, tahu serta hidangan dan masakan lainnya. Beberapa 

pewarna alami yang berasal dari tanaman dan hewan, di antaranya adalah klorofil, 

mioglobin dan hemoglobin, anthosianin, flavonoid, tannin, betalain, quinon dan 

xanthon, dan karotenoid (Cahyadi, 2009). 
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Pigmen dari alam (alami) bisa digunakan sebagai peningkat ketahanan tubuh, 

sebab didalam pigmen alami terdapat salah satu zat zat non gizi yang bisa 

memberikan nutrisi untuk tubuh. Pigmen alami ini dapat dijumpai di seluruh 

Indonesia, karena potensinya yang sangat melimpah. Selain itu, pemanfaatan pigmen 

alami kedalam bahan makanan sudah terbukti aman dan baik serta berdampak 

kesehatan jika dibandingkan dengan pewarna sintetis. Hasil penelitian menunjukkan, 

bunga mawar merah, ubi ungu dan buah naga memiliki zat antosianin yang berpotensi 

untuk dijadikan pewarna alami. Antosianin ini merupakan salah satu jenis pigmen 

alami yang dapat menghasilkan warna merah serta berpotensi untuk dijadikan 

pengganti warna sintetis (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). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2017) menyatakan bahwa produk jelly terbaik didapatkan dari 

perlakuan penambahan pigmen 20% dengan nilai kadar air 84,77%, aktivitas 

antioksidan 51,06% dan total antosinin 17,81%. 

2.5.2. Pewarna Sintesis  

Pewarna sintesis adalah suatu zat yang dapat menghasilkan warna apabila 

ditambahkan kedalam pangan, namun dalam pembuatannya tidak menggunakan 

bahan dari alam. Biasanya pembuatan warna sintetis ditambahkan dengan asam sulfat 
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atau asam nitrat yang terkontaminasi dengan logam berat yang bersifat racun 

(Cahyadi, 2009). 

Menurut Winarno (2002), bahan pangan yang beredar di pasaran seringkali 

ditambahkan dengan pewarna yang penggunaannya digunakan untuk tekstil atau 

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, melalui SK Menteri Kesehatan RI Nomor 

722/Menkes/Per/IX/1998 sudah diatur tentang pemakaian zat pewarna yang dilarang 

dan yang diijinkan. 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 konsumen karena bisa 

mempengaruhi kesehatan (Cahyadi,2009). 

2.6.  Sumber Pigmen Alami 

2.6.1.  Buah Naga Merah   

Berdasarkan tanaman buah naga dalam sistematika tumbuhan (taksonomi) 

diklasifikasikan sebagai berikut (Mello dkk., 2015):  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  
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Kelas  : Dicotyledonae  

Ordo  : Cactales  

Famili  : Cactaceae  

Genus  : Hylocereus 

Species : Hylocereus costaricensis (buah naga daging sangat merah) 

Buah naga (Dragon Fruit) adalah buah dari keluarga kaktus. Buah ini bukan 

asli Indonesia melainkan dari meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Buah 

naga memiliki bagian kulit yang lebih banyak dibandingkan dengan buahnya. Bagian 

kulit inilah yng sering dibuang oleh masyarakat sebagai sampah karena tidak ada 

pengolahannya. Padahal, didalam kulit buah naga terkandung beberapa senyawa yang 

penting dan baik untuk tubuh. Kulit buah naga juga mengandung zat antosianin yang 

bisa memberikan warna merah jika ditambahkan kedalam bahan pangan. Sehingga, 

bisa digunakan untuk pengganti warna sintetis yang memiliki dampak buruk bagi 

kesehatan (Citramukti, 2008). Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis buah naga yang 

dibudidaya oleh masyarakat diantaranya adalah buah naga daging putih, buah naga 

daging merah, buah naga daging merah super dan buah naga kulit kuning daging 

putih (Selenicereus megalanthus) (Winarsih, 2007). 
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Gambar 5. Buah Naga Merah (dokumentasi pribadi, 25 Maret 2018) 

Sebanyak 30-35% dari buah naga adalah bagian kulit. Sebagian besar masyar 

akat hanya mengkonsumsi dagingnya saja sehingga kulitnya dibuang sebagai sampah 

(Saati, 2010). Kulit buah naga mengandung berbagai zat gizi yang sangat baik untuk 

kesehatan diantara adalah protein 3,2%, lemak 0,7%, kadar abu 19,3%, karbohidrat 

72,1 %, serta aktivitas antioksidan sebesar 13,8%. Kulit buah naga juga mengandung 

zat warna alami antosianin. Antosianin yang terkandung dalam kulit buah naga merah 

termasuk kedalam jenis sianidin 3-ramnosil glukosida 5-glukosida (Saati, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prizka, E dkk., (2015) pemberian ekstrak 

kulit kulit buah naga merah 20% menghasilkan skor aroma, rasa dan kesukaan secara 

berturut turut adalah 5 (agak suka), 4 (netral), dan 5 (agak suka). 

2.6.2. Mawar 

Menurut Windi (2014) klasifikasi tanaman mawar adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub Divisio  : Angiospermae  

Classis   : Dicotyledonae  
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Ordo   : Rosales  

Familia  : Rosaceae  

Genus   : Rosa  

Species   : Rosa hybrid 

 

 

 

 

Gambar 6. Bunga Mawar Tabur (dokumentasi pribadi, 25 Maret 2018) 

 Mawar (Rosa sp.) mrupakan salah satu bunga potong yang seringkali 

digunakan sebagai bunga penghias acara formal seperti seminar, lokakarya maupun 

non formal seperti pengantin dan beberapa acara budaya suatu daerah. Kandungan 

kimia dalam bunga mawar cukup beragam diantara adalah tannin, geraniol, nerol, 

citronellol, asam geranik, flavonoid, pectin polyphenol, vanillin, karotenoid, 

stearopten, farnesol, eugenol, feniletikalohol, vitamin B, C, E dan K. Mahkota bunga 

mawar lokal batu diketahui mengandung pigmen antosianin dari kelompok sianidin 

dan delnidinglikosida, serta malvidinglikosida dan bekhasiat sebagai obat alami. 

Senada dengan blake (2004), bunga mawar mengandung sianidin (cyanins) (Saati, 

2011). 

Mahkota bunga mawar diketahui memiliki kandungan antioksidan yang 

tinggi, sehingga bisa digunakan untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. selain 

itu, terdapat pula kandungan pigmen dari jenis antosianin yang mampu memberikan 
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efek warna merah jika ditambahkan pada bahan makanan. Adapun jenis dari 

antosianinnya tergantung dari kondisi bunga mawar itu sendiri. Diketahui bahwa 

pada bunga mawar yang berwarna merah tua antosianinnya terdiri dari jenis sianidin. 

Sedangkan pada bunga mawar berwarna merah muda antosianinnya terdiri dari 

pelargonidin (Saati, 2006). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bunga, F dkk., (2014) 

menyatakan bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi bubuk mawar pada 

pembuatan cookies dapat meningkatkan nilai aktivitas antioksidan. Hal ini disebakan 

oleh adanya kandungan antosianin pada cookies. Antosianin merupakan senyawa 

yang dapat menakal radikal bebas, sehingga dalam aplikasinya senyawa ini akan 

mampu menangkap radikal-radikal yang bersifat buruk terhadap kesehatan tubuh 

sehingga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh.  

2.6.3. Ubi Ungu 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L. Poir) merupakan salah satu jenis ubi jalar 

yang banyak ditemui di Indonesia. Menurut Iriyanti (2012) dalam sistematika 

(taksonomi), tanaman ubi jalar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotylodonnae 

Ordo  : Convolvulales 

Family  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomoea 
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Spesies : Ipomoea Batotas 

Di Jepang terdapat beberapa olahan produk komersial yang dibuat dari Ubi 

jalar ungu (Ipomoea batatas L.,) seperti mie, roti, selai, jus dan beberapa lainnya. 

Jenis yang dipakai untuk membuat produk tersebut adalah Yamagawamurasaki dan 

Ayamurasaki. Selain makanan ubi ini juga digunakan untuk membuat pewarna alami 

(Truong dkk., 2012). Didalam ubi ungu terdapat kalori yang besar serta kandungan 

gizi yang tinggi. Jumlah kandungan gizi ubi jalar dalam 100 gram dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel  3. Kandungan Ubi Jalar Ungu Per 100 gram 

Komponen Satuan Jumlah 

Kalori  Kal 123 

Protein G 1,80 

Lemak G 0,70 

Karbohidrat G 27,90 

Kalsium Mg 30,00 

Fosfor Mg 49,00 

Zat Besi Mg 0,70 

Natrium Mg - 

Kalium Mg - 

Niacin Mg - 

Vitamin A SI 7.700 

Vitamin B1 Mg 0,90 

Vitamin B2 Mg - 

Vitamin C Mg 22,00 

Air % 68,50 

Bagian Daging % 86,00 

Sumber: Suprapti (2003) 

 Warna ungu yang dihasilkan oleh ubi jalar ungu berasal dari sumber pigmen 

yang terkandung. Ubi ungu memiliki jenis pigmen hidrofilik yang dapat membuat 

tanaman memiliki warna biru, ungu dan merah. Pigmen dari jenis antosianin sudah 

ditemukan sebanyak 23 jenis serta 6 jenis yang umum ditemukan diantaranya adalah 

pelargonidin, peonidin, delphinidin, cyanidin, malvinidin dan petunidin (Kim dkk., 
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2012). Kandungan pada ubi jalar ungu dapat berbeda tergantung dari varietas dan 

tingkat kematangan. Kandungan tertinggi yang terdapat pada ubi jalar ungu adalah 

pati, hemiselulosa, selulosa, gula dan pektin yaitu sekitar 70-90% (Truong dkk., 

2012). 

 

 

 

 

Gambar 7. Ubi Jalar Ungu (Iriyanti, 2012) 

 Ubi jalar ungu dipilih karena komoditas ini banyak dibudidayakan di 

Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sehingga mudah ditemui, harganya pun relatif 

murah dan yang paling penting tidak memberikan efek yang buruk bagi kesehatan 

tubuh. Penelian yang dilakukan oleh Sri Winarti dkk., (2008) menunjukkan bahwa 

pigmen dari ubi ungu memiliki stabilitas warna terhadap produk berbasis jelly 

karagenan dan agar-agar putih. Berdasarkan hasil penelitian, jelly karagenan memiliki 

nilai absorbansi sebesar 0,650 dan agar-agar putih memiliki nilai absorbansi sebesar 

0,632. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa pada aplikasinya penambahan karagenan 

dan agar-agar dapat memberikan warna yang tetap stabil.   

 


