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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fruit Leather 

Fruit leather merupakan salah satu jenis makanan yang dapat dijadikan 

alternatif pangan olahan yang dibuat dari buah-buahan, tanaman sayur, dan juga 

tanaman bunga. Setelah buah dibuat dalam bentuk hancuran buah-buahan (puree) 

kemudian buah tersebut dikeringkan dalam oven. Produk ini berbentuk lembaran 

tipis seperti halnya kulit buah dengan tekstur yang plastis dan kenyal, rasanya 

manis tetapi masih memiliki ciri rasa khas buah yang digunakan. Fruit leather 

berbentuk lembaran tipis, dengan ketebalan 2-3 mm, kadar air 10-15%, yang 

mempunyai konsistensi dan rasa khas (Puspasari, dkk., 2005). Fruit leather 

biasanya dikonsumsi sebagai makanan ringan, isian dalam pie, dan sebagai 

topping pada makanan penutup (Robinson, 2012). Jenis buah-buahan yang biasa 

digunakan untuk jenis produk ini dalah stroberi, jambu biji, mangga, sirsak, 

campuran labu kuning, dan nenas (Prabawati, dkk., 2008).  

Diberi nama “kulit (leather)” dari kenyataannya bahwa pada saat bubur 

buah dikeringkan, ternyata mengkilap dan memiliki tekstur kulit. Fruit leather 

mempunyai keuntungan tertentu yaitu masa simpan yang cukup lama, mudah 

diproduksi, dan nutrisi yang terkandung di dalamnya tidak banyak berubah 

(Kwartiningsih dan Mulyati, 2005), mudah diproduksi, biaya penanganan, 

pengangkutan, dan penyimpanannya relatif mudah karena lebih murah dan 

sederhana (Fauziah, dkk., 2015).  Fruit leather memiliki masa simpan hingga 12 

bulan, bila disimpan dalam kemasan yang baik pada suhu ruangan sekitar 25-30
o
C 

(Safitri, 2012). 
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Kriteria yang diharapkan dari fruit leather adalah warnanya yang menarik, 

teksturnya yang sedikit liat dan kompak, serta memiliki plastisitas yang baik 

sehingga dapat digulung atau tidak mudah patah (Rahmanto, dkk., 2014 dan 

Historiarsih, 2010). Belum ada standar mutu fruit leather, namun fruit leather 

yang baik mempunyai kandungan air 10-20%, tekstur plastis, kenampakan seperti 

kulit, terlihat mengkilat, dapat dikonsumsi secara langsung serta mempunyai 

warna, aroma, dan citarasa khas suatu jenis buah sebagai bahan baku (Nurlaely, 

2002). Fruit leather belum memiliki aturan Standar Nasional Indonesia. Standar 

fruit leather dapat mengacu pada standar mutu manisan kering buah-buahan 

sebagaimana data pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Manisan Kering SNI No. 1718 

No. Uraian  Persyaratan 

1. Keadaan (kenampakan, bau, rasa, dan jamur) 
Normal (tidak 

berjamur) 

2. Kadar air Maks. 25% (b/b) 

3. Jumlah gula (dihitung sebagai sukrosa) Min. 40% 

4. Pemanis buatan Tidak ada 

5. Zat warna 
Yang diizinkan untuk 

makanan 

6. Benda asing (daun, tangkai, pasir, dan lain-lain) Tidak ada 

7. Bahan pengawet (dihitung sebagai SO2) Maks. 50 mg/kg 

8. Cemaran logam Maks. 2,5 mg/kg 

 - Tembaga (Cu)  Maks. 50 mg/kg 

 - Timbal (Pb) Maks. 2,5 mg/kg 

 - Seng (Zn) Maks. 40 mg/kg 

 - Timah (Sn) Maks. 150 mg/kg 

9. Arsen Maks. 1,0 mg/kg 

10. Pemeriksan mikrobiologi  

 - Golongan bentuk coli Tidak ada 

 - Bakteri Eschericia coli Tidak ada 

 Sumber: BPSI (2012). 

Menurut Fauziah, dkk. (2015), pengolahan buah menjadi fruit leather 

dapat meningkatkan umur simpan, meningkatkan penganekaragaman pengolahan 
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pangan serta meningkatkan nilai jual buah. Bentuk fruit leather dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Fruit Leather (Nurlaely, 2002). 

Pada pembuatan leather dilakukan penambahan gula dan pengeringan 

sampai kadar air mencapai 10%-15%. Gula mempunyai daya larut yang tinggi, 

menurunkan keseimbangan kelembaban relatif dan mengikat air. Adanya sifat-

sifat tersebut maka gula dapat dipakai dalam pengawetan bahan pangan (Buckle, 

dkk., 2009). 

Pembuatan fruit leather dilakukan dengan pengambilan daging buah untuk 

memisahkan antara bagian buah dan bijinya. Setelah itu dilakukan penghancuran 

menjadi puree serta dilakukan penambahan air dan gula kemudian dilakukan 

perebusan. Rebusan puree buah selanjutnya dituang dalam loyang dan 

dikeringkan pada suhu 70
o
C. Setelah dilakukan pengeringan maka didapat produk 

jadi fruit leather. 

2.2 Bahan Tambahan dalam Pembuatan Fruit Leather 

2.2.1 Karagenan 

Karagenan merupakan suatu istilah untuk polisakarida yang diperoleh 

melalui ekstraksi alkali (dan modifikasi) dari alga merah (Rhodophyceae) 

kebanyakan berasal dari genus Chondrus, Euchema, Gigertina, dan Irideae. 
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Rumput laut yang berbeda menghasilkan karagenan yang berbeda pula (Atmadja, 

dkk., 2006). Karagenan merupakan senyawa polisakarida galaktosa hasil ekstraksi 

rumput laut. Karagenan digunakan karena selain bersifat hidrofilik, karagenan 

lebih stabil dalam mengimobilisasi air pada konsentrasi yang lebih rendah, dan 

lebih kuat dalam membentuk gel (Sidi, 2014).  

Karagenan tersusun dari unit D-galaktosa dan 3,6-anhidro-D-galaktosa 

dengan ikatan -1,3 dan -1,4 pada polimer heksosanya. Pada  atom hidroksil, 

terikat gugus sulfat dengan ikatan ester. Berat molekul karaginan cukup tinggi 

yaitu berkisar 100-500 kDa (Angka dan Suhartono, 2000). 

 
Gambar 2. Struktur Kimia Karagenan (Imenson, 2000). 

Menurut Fauziah, dkk. (2015), karagenan jenis kappa paling baik diantara 

iota dan lambda karena jenis kappa merupakan karagenan yang dapat membentuk 

gel jika bertemu dengan ion kalium, gel yang terbentuk elastis dan lentur serta gel 

kappa karagenan stabil terhadap asam atau tidak mengalami hidrolisa. Karagenan 

jenis lambda tidak mempunyai kemampuan membentuk gel dan terhadap asam gel 

lambda mengalami hidrolisa namun merupakan pengikat air yang baik. Jenis 

karagenan iota merupakan jenis yang dapat membentuk gel jika bertemu dengan 



8 

 

ion kalsium namun gel yang terbentuk stabil/kaku dan jika terhadap asam gel iota 

karagenan mengalami hidrolisa.  

Penelitian Nurainy dan Koesoemawardani (2006) menunjukkan hasil 

bahwa fruit leather sirsak dengan penambahan rumput laut pada konsentrasi 0,8% 

merupakan perlakuan terbaik dan menghasilkan fruit leather sirsak dengan 

karakteristik fisik dan kimia yang baik serta penerimaan yang baik pada 

karakteristik organoleptiknya. Rumput laut jenis Kappaphycus alvarezii 

mengandung karagenan yang merupakan bahan pembentuk gel sehingga dapat 

digunakan untuk memperbaiki tekstur fruit leather. Penelitian yang dilakukan 

Asben (2007), menggunakan bahan utama buah nanas yang ditambahkan rumput 

laut dengan berbagai konsentrasi menunjukkan bahwa batas perlakuan subtitusi 

rumput laut yang masih dapat diterima panelis yaitu konsentrasi rumput laut 15%. 

Karagenan digunakan pada konsentrasi 0,005% sampai 3% pada berbagai 

macam produk. Banyak jenis karagenan yang telah dibuat, beberapa diantaranya 

telah distandarisasi untuk penggunaan sebagai bahan pembentuk gel pada sistem 

air atau susu (Putri, dkk., 2013). 

Mekanisme pembentukan gel menurut Fardiaz (2005) adalah 

penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga terbentuk 

suatu jala tiga dimensi bersambungan. Jala menangkap atau mengimobilisasikan 

air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. Penelitian Chairi, 

dkk. (2014) dalam pembuatan selai sirsak lembaran menunjukkan hasil bahwa 

karagenan berpengaruh nyata terhadap total asam, kadar vitamin C, total padatan 

terlarut, dan kadar serat. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016), perlakuan 

terbaik terdapat pada perlakuan rasio bubur buah sirsak dan sari wortel 50% : 50% 

serta penambahan karagenan 1% dengan nilai lightness 35,37; intensitas warna 

32,54; tekstur 150,20 g/mm; kadar air 18,55%; total asam 0,14; kesukaan warna 

6,24 (agak suka); kesukaan aroma 4,6 (sedikit suka); kesukaan kekenyalan 5,32 

(sedikit suka); kesukaan rasa 5,8 (agak suka); dan kesukaan keseluruhan 6,08 

(agak suka). 

Menurut Eva, dkk. (2015), penambahan karagenan sebanyak 0,3%-0,9% 

pada fruit leather pisang tanduk menghasilkan tekstur yang semakin rekat 

sehingga tekstur yang dihasilkan lebih kompak dan plastis. Sidi, dkk. (2014) 

menyatakan bahwa penambahan karagenan 0,6% memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar air, kadar abu, kuat tarik, dan serat pangan fruit leather nanas dan 

wortel. Sedangkan pada penelitian Fitantri, dkk. (2014) menunjukkan fruit leather 

nangka terbaik pada penambahan karagenan 0,3%. 

2.2.2 Asam Sitrat 

Asam sitrat adalah asam organik berbentuk butiran dan berwarna putih. 

Peran utama asam dalam pengolahan pangan adalah memberikan rasa asam. 

Selain itu, dapat berfungsi sebagai pengawet makanan dan minuman, terutama 

minuman ringan (Safitri, 2012). Sifat asam sitrat adalah sangat larut air dan 

membangkitkan flavor jeruk. Asam sitrat dengan rumus molekul C6H8O7, 

sebagaimana terdapat pada Gambar 3. adalah asam trikarboksilat yang 

mempunyai rasa asam yang menyenangkan dan ditemukan dalam berbagai macam 

makanan (Nopriantini, 2005).  
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Gambar 3. Struktur Kimia Asam Sitrat (Winarno, 2008). 

Penggunaan asam sitrat dapat digantikan dengan menggunakan air perasan 

jeruk nipis yang jumlahnya sesuai dengan selera sehingga tercapai rasa yang 

diinginkan. Penambahan asam meningkatkan warna, rasa, dan aroma. Asam yang 

ditambahkan pada pembuatan leather adalah asam organik seperti asam sitrat. 

Penambahan asam bertujuan untuk menurunkan pH leather dan menghindari 

pengkristalan gula serta penjernihan gel (Puspasari, dkk., 2005). 

Winarno (2008) menyatakan asam sitrat merupakan bahan pengawet yang 

baik dan alami, selain digunakan sebagai penambah rasa asam pada makanan dan 

minuman ringan. Asam sitrat juga dapat memberikan kekuatan gel yang tinggi, 

dapat menghambat pencoklatan enzimatis (karena adanya penurunan pH), 

menurunkan aftertaste yang tidak diinginkan, dan mempertahankan kemanisan 

serta mampu menghambat germinasi spora. Asam sitrat berfungsi menurunkan 

pH, mencapai pH 3,0-4,7 (Nopriantini, 2005), dapat menghasilkan gel yang halus 

dan membentuk gel yang lebih cepat sehingga dihasilkan gel yang halus dan 

pembentukan gel yang lebih cepat. Penambahan asam sitrat pada produk fruit 

leather jumlahnya dapat beragam tergantung bahan baku yang digunakan berkisar 

0,1%-0,3% (Sidi, dkk., 2014). 

Asam sitrat berfungsi sebagai pemberi rasa asam dan mencegah kristalisasi 

gula. Selain itu, asam sitrat juga berfungsi sebagai katalisator hidrolisa sukrosa ke 



11 

 

bentuk gula invert selama penyimpanan serta sebagai penjernih gel yang 

dihasilkan. Pembentukan tekstur fruit leather tergantung dari derajat keasaman 

campuran bahan yaitu pada nilai pH tertentu yang diperlukan. Nilai pH dapat 

diturunkan dengan penambahan sejumlah kecil asam sitrat. Penambahan asam 

sitrat pada produk fruit leather jumlahnya dapat beragam tergantung bahan baku 

buah yang digunakan yang berkisar 0,2-0,3% (Kwartiningsih dan Mulyati, 2005). 

2.2.3 Gula 

Gula merupakan bahan makanan dengan rasa manis dan dapat digunakan 

untuk pengawet makanan. Gula diperoleh dari tebu, air bunga kelapa, palem dan 

aren. Bentuk produk olahan yang menggunakan gula antara lain sari buah, jam, 

jelly, dan manisan buah. Gula dengan konsentrasi tinggi (± 70%) dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan (Estiasih dan Ahmadi, 

2009). Gula berperan dalam pengawetan dan pembuatan aneka ragam produk 

makanan. Hal ini disebabkan gula mempunyai daya larut yang tinggi, mengikat air 

yang ada sehingga tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme (Buckle, 

dkk., 2009). 

Penggunaan gula bukan hanya sebagai pengawet dan rasa manis akan 

tetapi juga dapat berfungsi sebagai pemberi cita rasa, pemberi warna, dan 

pengkilap permukaan. Konsentrasi gula berpengaruh terhadap kadar air dan 

tekstur produk pangan. Gula memiliki sifat higroskopis atau menyerap air 

sehingga sel-sel bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Gula yang dipanaskan 

bersama protein akan bereaksi membentuk gumpalan-gumpalan berwarna gelap 

menyerupai karamel dalam hal warna, bau dan rasa. Bila terus dipanaskan maka 

gumpalan-gumpalan itu akan berubah menjadi hitam dan tidak dapat larut (Ernie 
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dan Lestari, 2002). Syarat Mutu Gula Kristal Putih SNI 3140.3: 2010 disajikan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat Mutu Gula Kristal Putih SNI 3140.3: 2010. 

No.  Parameter Uji Satuan 
Persyaratan 

GKP 1 GKP 2 

1. Warna     

1.1 Warna kristal CT 4,0-7,5 7,6-10,0 

1.2 Wana larutan (ICUMSA) IU 81-200 201-300 

2. Besar jenis butir Mm 0,8-1,2 0,8-1,2 

3. Susut pengeringan (b/b) % maks. 0,1 maks. 0,1 

4. Polarisasi (*Z, 20
o
C) “Z” min. 99,6 min. 99,5 

5. Abu konduktiviti (b/b) % maks. 0,10 maks. 0,15 

6. Bahan tambahan pangan    

6.1 Belerang dioksida (SO2) mg/kg maks. 30 maks. 30 

7. Cemaran logam    

7.1 Timbal (Pb) mg/kg maks. 2 maks. 2 

7.2 Tembaga (Cu) mg/kg maks. 2 maks. 2 

7.3 Arsen (As) mg/kg maks. 1 maks. 1 

Sumber: SNI 3140.3 (2010). 

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

Gula di dalam fruit leather ditujukan untuk mengikat air sehingga akan 

mempengaruhi tekstur atau kekerasan dari produk fruit leather yang dihasilkan. 

Produk fruit leather dengan penambahan konsentrasi gula yang dapat diterima 

dengan hasil terbaik adalah penggunaan gula 20% (Asben, 2007). Penambahan 

gula juga berpengaruh pada kekentalan gel yang terbentuk. Gula akan 

meningkatkan kekentalan. Hal ini disebabkan gula akan memerangkap air. Jika air 

dalam bahan pangan terperangkap maka air yang tersedia untuk pertumbuhan 
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mikroba atau aw menjadi rendah, hal ini yang menjadikan produk awet (Shin, 

dkk., 2002). 

Karamelisasi terjadi apabila suatu larutan sukrosa diuapkan, maka 

konsentrasinya akan meningkat, demikian juga titik didihnya. Reaksi karamelisasi 

adalah proses pencoklatan yang terjadi apabila gula dipanaskan secara terus 

menerus hingga suhu melampaui titik leburnya. Titik lebur sukrosa adalah 160
o
C 

(Winarno, 2008). Pada pembuatan fruit leather tidak terjadi karamelisasi karena 

suhu yang digunakan tidak terlalu tinggi hanya 70
o
C. 

2.3 Tahapan Pembuatan Fruit leather 

Fruit leather merupakan produk makanan berbentuk lembaran tipis dengan 

ketebalan 2-3 mm, kadar air 10-15 %. Buah-buahan yang baik digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan fruit leather adalah buah atau sayur yang mempunyai 

kandungan serat tinggi. Fruit leather dapat dibuat dari satu jenis buah-buahan atau 

campuran beberapa jenis buah-buahan (Raab dan Oehler, 2000). 

Tahapan dalam pembuatan fruit leather diawali dari proses sortasi, sortasi 

dilakukan untuk memilih buah yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Buah 

yang digunkanan adalah buah yang sudah masak. Proses pencucian dilakukan 

untuk menghilangkan kotoran yang menempel dan dalam tahap ini penggunaan 

air mengalir akan lebih baik (Safitri, 2012). Buah-buahan sebelum diolah perlu 

dicuci terlebih dahulu. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran (tanah) 

yang menempel, residu fungisida atau insektisida dan memperoleh penampakan 

yang baik. Pencucian dapat dilakukan dengan menggunakan air dan kemudian 

disikat. Pencucian ini dilakukan agar buah-buahan tersebut dapat dikonsumsi 

dengan baik (Satuhu, 2004).  
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Setelah daging buah dipisahkan dari kulitnya, maka proses selanjutnya 

adalah proses penghancuran. Daging buah dimasukkan ke dalam blender dan 

ditambahkan air sesuai dengan perbandingan yang ditentukan. Penambahan air ini 

bertujuan untuk memudahkan proses penghancuran. Proses penghancuran ini 

dilakukan sampai daging buah halus, yang bertujuan untuk mengurangi endapan 

pada bubur buah yang dihasilkan (Ramadhani, 2016). Namun terdapat pula 

sebelum penghancuran buah dilakukan pengukusan atau blansing terlebih dahulu. 

Setelah dibersihkan lalu dikukus selama 2-5 menit pada suhu 70-80
o
C. Ini 

bertujuan untuk menonaktifkan enzim terutama enzim pencoklatan dan 

mikroorganisme patogen yang tidak baik bagi kesehatan (Eva, dkk., 2015).  

Dalam pembuatan fruit leather, buah atau sayur yang digunakan harus 

dihancurkan sampai buah atau sayur tersebut menjadi berupa puree. Setelah  

semua bahan menjadi bubur maka masuk ke proses penambahan beberapa 

komponen penting yang menunjang terbentuknya konsistensi yang baik pada 

pembuatan fruit leather seperti gula, asam, dan hidrokoloid. Campuran daging 

buah kemudian dicampur dengan bahan aditif yang telah homogen, semua hasil 

pencampuran dimasak dengan suhu 70-80
o
C selama 2 menit. Tujuan pemasakan 

ini adalah untuk menonaktifkan mikroorganisme yang mampu mengakibatkan 

kerusakan pada kondisi penyimpanan yang normal (Safitri, 2012). Kemudian 

dilakukan tahap pencetakan yaitu pembentukan, bubur buah kedalam loyang yang 

telah dialasi plastik agar tidak lengket. Ketebalan yang harus dilakukan agar 

menjadi fruit leather yang kering adalah sekitar 2-3 mm (Ana, 2013).  

Tahap akhir pembuatan fruit leather adalah proses pengeringan. 

Pengeringan adalah salah satu cara untuk menghilangkan sebagian air dari suatu 
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bahan dengan penguapan melalui penggunaan energi panas. Pengeringan 

dilakukan sampai diperoleh kadar air cukup rendah (Historiarsih, 2010). Tahap 

akhir pembuatan leather adalah proses pengeringan. Pengeringan dilakukan 

sampai diperoleh kadar air cukup rendah dengan menguapkan sebagian besar air 

dalam bahan. Metode pengeringan yang dilakukan menggunakan oven blower 

(Puspasari, dkk., 2005). 

2.4 Buah Sirsak (Annona muricata L.) 

Sirsak (Annona muricata L.) merupakan tanaman yang memiliki tinggi 5-6 

meter dengan daun berwarna hijau tua dan buah yang besar serta dapat tumbuh 

dengan baik di daerah yang mempunyai ketinggian 1000 meter di atas permukaan 

laut. Nama sirsak berasal dari bahasa Belanda yaitu Zuurzak yang berarti kantung 

yang asam. Di Indonesia sirsak juga dikenal dengan nama nangka Belanda atau 

nangka seberang. Buah sirsak bersifat musiman dan mudah rusak serta buah sirsak 

yang sudah masak akan lebih berasa asam daripada rasa manisnya (Suranto, 

2011). Sirsak merupakan salah jenis tanaman dari familia Annonaceae, 

mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai bahan obat 

tradisional (Swastika, 2014).  

Menurut Sunarjono (2005), taksonomi dari Annona muricata L. adalah : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Ranales 

Famili  : Annonaceae 
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Genus  : Annona 

Species  : Annona muricata L. 

Sirsak termasuk salah satu jenis buah-buahan lokal yang budidayanya 

masih terbatas. Sirsak merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh sepanjang 

tahun. Namun, produksi sirsak di Indonesia tergolong rendah daripada buah 

lainnya. Sirsak bersifat mudah rusak dan apabila sudah masak akan lebih berasa 

asam daripada rasa manisnya (Zuhud, 2011). Sirsak dapat diolah menjadi selai 

buah dan sari buah, sirup dan dodol sirsak (Jannah, 2010).  

Buah sirsak yang baik dan layak untuk dipilih dalam pembuatan produk 

mempunyai beberapa kriteria yaitu mempunyai berat buah sekitar 500 g, dengan 

kulit buah berwarna agak terang, hijau bersemu kuning dan mengkilap. Bentuk 

buahnya memiliki bagian ujung agak membulat dengan diameter sekitar 5 cm. 

Diameter bagian tengah buah sekitar 7 cm dan panjang buah sekitar 17 cm serta 

mempunyai keempukan yang merata. Sebagaimana kenampakan buah sirsak dapat 

dilihat pada Gambar 5. Mutu buah sirsak ditentukan pada derajat ketuaan, 

kematangan serta kemulusannya. Buah sirsak dapat dinyatakan tua apabila telah 

mencapai tingkat kematangan yang maksimum. Ketuaan dapat dilihat dari bentuk 

buah, dan warna kulit buah (Sjaifullah, 2003).  

 

Gambar 5. Buah Sirsak (Novita, 2011). 
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Buah sirsak memiliki rasa asam yang berasal dari asam organik non volatil 

terutama asam malat, asam sitrat, dan asam isositrat (Novita, 2011). Rasanya yang 

manis keasaman memberikan sensasi tersendiri bagi para penggemarnya. Apapun 

jenis bentuk olahannya, cita rasa sirsak tetap melekat kuat pada produk, sehingga 

sangat mudah untuk dikenali (Zuhud, 2011). 

Salah satu jenis karbohidrat yang terdapat dalam buah sirsak adalah 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 (Suranto, 2011). Komposisi buah sirsak dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. 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). 

Sirsak memiliki kandungan pektin 0,91% (Bueso, 2000). Kandungan serat 

pada sirsak tinggi sekitar 3,3 g dalam 100 g daging buah sirsak. Kandungan serat 

buah sirsak berfungsi untuk memperlancar pencernaan terutama susah buang air 

besar (Muyassaro, 2014). Buah sirsak terdiri atas 67,5% daging buah yang dapat 

dimakan, 20% kulit, 8,5% biji, dan 0,04% inti buah. pH buah sirsak menurun 5,8- 

3,6 dengan seiring bertambahnya keasaman selama 3 hari periode pematangan. 
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Daging buah sirsak mengandung banyak karbohidrat terutama fruktosa, vitamin 

C, vitamin B1, dan B2 (Galih dan Laksono, 2013).  

Bebrapa penelitian telah dilakukan terhadap fruit leather yang terbuat dari 

sirsak. Penelitian Astuti, dkk. (2016) menunjukkan bahwa pembuatan fruit leather 

jambu biji merah dan sirsak dengan pengolahan menggunakan suhu 50
o
C selama 

48 jam dan penambahan penstabil 1% menghasilakan kadar air 13,28% dan 

kandungan vitamin C sebanyak 81,83 mg/100 g. Penelitian Lamban, dkk. (2012) 

menunjukkan bahwa fruit leather naga merah dan sirsak berdasarkan pada uji 

sensoris perlakuan yang paling disukai oleh panelis dari segi aroma, warna, rasa, 

dan tekstur fruit leather proporsi naga merah dan sirsak adalah pada perlakuan B 

yaitu 30% buah naga merah dan 70% buah sirsak. Pada perlakuan ini memiliki 

kandungan kimia dengan kadar air 18,39 %, kadar vitamin C 52,55 mg/100 g, 

kadar gula pereduksi 65,32% dan total asam 1,43%. 

Perbandingan bubur buah sirsak dengan bubur buah pepaya memberikan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap nilai hedonik warna fruit leather. 

Semakin banyak jumlah bubur buah pepaya, maka akan semakin tinggi nilai 

hedonik warna fruit leather. Hal ini disebabkan warna buah pepaya berasal dari 

pigmen karoten. Karotenoid merupakan salah satu pigmen penting yang 

menyumbangkan warna orange, kuning dan merah pada makanan dan minuman 

(Astawan dan Kasih, 2008). 

2.5 Pigmen Mawar (Rosa sp.) 

Bunga mawar merupakan tanaman hias dengan batang berduri, banyak 

ditanam di taman dan paling banyak dijual di toko bunga sebagai bunga potong 

atau bunga tabur. Bunga ini berharga karena keindahan dan aromanya, serta 
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bermanfaat dan memiliki banyak khasiat. Mawar hampir bisa ditemukan di semua 

negara di seluruh dunia, sehingga dijuluki sebagai “Ratu Segala Bunga (Queen of 

Flower)”. Tanaman mawar berasal dari Asia Tengah kemudian menyebar ke 

belahan bumi bagian Utara. Bunga mawar mempunyai bermacam–macam warna 

yaitu merah tua, merah, merah muda, oranye, kuning, putih, dan ungu (Harjadi, 

2003).  

Mawar termasuk dalam sub famili Rosadeae, famili Rosaceae, ordo 

Rosales. Bunga mawar terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan bakal 

buah. Kelopak bunga mawar yang berwarna hijau terdiri atas lima helai atau 

kelipatannya. Daun mahkotanya terdiri dari lima helai atau kelipatannya. Benang 

sarinya sekitar 10 helai. Putiknya berwarna merah muda. Bakal buahnya terdiri 

dari tiga karpel. Masing-masing karpel mengandung dua bakal biji (Benson, 

2000). Kenampakan bunga mawar dan ekstrak pigmen antosianin mawa dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

(a)                                            (b) 

Gambar 6. Bunga Mawar Merah Lokal (Rosa sp.) (a) dan Ekstrak Pigmen  

 Antosianin Mawar (b) (Hasil dokumentasi pribadi pada tanggal 9  

 Februari 2018). 

Tanaman mawar memiliki daya adaptasi sangat luas terhadap lingkungan 

tumbuh, karena dapat ditanam di daerah yang beriklim subtropika seperti di 

Belanda dan Amerika, maupun di daerah tropika. Di daerah tropika seperti di 
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Indonesia, tanaman mawar dapat tumbuh dan produktif berbunga di dataran 

rendah sampai dataran tinggi. Keadaan iklim yang paling cocok dan ideal untuk 

tanaman mawar adalah di dataran menengah mulai ketinggian 500 m di atas 

permukaan laut sampai dataran tinggi ±1.500 m di atas permukaan laut. Prasyarat 

iklim lainnya suhu udara relatif sejuk, antara 18-26
o
C dan kelembaban udara 70-

80% (Saati, 2011). 

Daerah di Jawa Timur yang sesuai untuk ditanami tumbuhan ini adalah 

daerah Malang Raya (termasuk Batu), Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, 

Mojokerto, dan Magetan. Tanaman mawar tidak mengakibatkan terjadinya erosi 

seperti tanaman sayur-mayur (Noertjahyo, 2006 dalam Saati, dkk., 2016). Suku 

mawar (Rosaceae) banyak sekali jenis dan varietasnya. Dewasa ini tercatat lebih 

dari 200 spesies dan lebih dari 5.000 macam hibrida mawar tersebar di pelosok 

dunia (Rukmana, 2002).  

Air mawar antara lain mengandung minyak esensial mawar (0,04-0,07%), 

glukosida, senyawa resin yang pahit, rubicsantin (karotenoid), tanin katekinat 

(hingga 20%), antosianin seperti: sianin, glukosida flavanat seperti kuersetin dan 

kuersitrin, sakarida, wax, minyak, asam galat, garam mineral, dan vitamin seperti 

vitamin C, B1, B2, karoten, dan lain-lainnya (The Klimtech Limited Liability 

Company, 2000). 

Komposisi makronutrien mahkota bunga mawar terdiri dari: kalsium, 

magnesium, fosfor, kalium, sulfur. Mahkota bunga mawar juga kaya akan warna 

antosianin merah dan minyak wangi esensial. Pengobatan di Cina 

merekomendasikan teh mawar untuk mengatur energi atau „qi‟, untuk menguatkan 

sirkulasi darah, untuk merawat sakit perut dan disentri, dan juga untuk sakit hati 
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dan sakit persendian. Konsentrasi antosianin tinggi memberikan indikasi nyata 

seperti menguatkan pembuluh darah, dan juga aktivitas antioksidan, antibakteri, 

dan anti-inflamatori yang baik (Altman dan Dittmer, 2000). 

Pigmen antosianin dalam bunga mawar, diharapkan dapat menjadi 

pewarna alami yang sehat, aman, dan halal, karena dalam proses ekstraksinya 

dapat dilakukan tanpa menggunakan pelarut alkohol (metanol dan etanol) (Saati, 

2011). Ekstrak pigmen antosianin bunga mawar merah dapat dilihat pada Gambar 

6. Mahkota bunga mawar mengandung antioksidan yang berfungsi untuk 

menangkal radikal bebas. Mahkota bunga mawar juga diketahui mengandung 

pigmen antosianin yang tergolong flavonoid dan jenis antosianinnya adalah 

pelargonidin dan sianidin, dapat berfungsi sebagai bahan penangkap radikal bebas 

atau zat antioksidan. Bunga mawar merah tua mengandung pigmen sianidin dan 

bunga mawar merah muda mengandung pigmen pelargonidin (Saati dan Hidayat, 

2006). Mawar memiliki antosianin sianidin 3,5-O-diglukosida seperti terlihat pada 

Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Struktur Antosianin Mawar (Ogata, dkk., 2005). 

Antosianin bukan hanya tidak beracun dan tidak menimbulkan efek 

mutagenik, tetapi juga memiliki efek theurapetic yang positif yang berguna untuk 

perawatan ketidakteraturan sirkulasi darah dan mengurangi resiko penyakit 

jantung koroner, berkat sifat antioksidan dari pigmen antosianin dan flavonoid 

yang terikat (Ogata, dkk., 2005).  
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Berkembangnya zaman membuat perkembangan terhadap produk pangan, 

dimana bahan/ sumber pangan kini dikembangkan guna meningkatkan nilai guna, 

penganekaragaman manfaat, dan meningkatkan nilai ekonomisnya. Salah satunya 

perkembangan pangan dengan berbahan dasar bunga mawar. Misalnya saja bunga 

mawar menjadi flower leather.  

Menurut Invanio (2005), untuk menghasilkan flower leather dengan 

konsistensi yang baik dan kandungan antosianin dan total fenol yang cukup tinggi 

diperlukan komposisi 2,5% mahkota bunga mawar siap pakai, 0,1% asam sitrat, 

5,6% gula dan 1,1% hidrokoloid jenis pektin. Persentase tersebut berdasarkan b/b 

dari berat air. Konsentrasi bunga yang digunakan pada flower leather berpengaruh 

terhadap rasa dan warna produk akhir. Jika digunakan konsentrasi bunga mawar 

tinggi, flower leather yang dihasilkan akan memberikan aftertaste pahit dan 

warna merah yang terlalu tua. Untuk mengurangi rasa pahit dan intensitas warna 

yang dihasilkan maka digunakan konsentrasi bunga mawar sebesar 2,5% dari total 

berat air. Pektin digunakan sebagai hidrokoloid dalam pembuatan flower leather 

ini karena pektin dapat menghasilkan tekstur leather yang konsisten.  

Menurut Ratna, dkk. (2016), pemberian berbagai konsentrasi ekstrak 

bunga mawar merah (Rosa damascena Mill) mempengaruhi stabilitas warna 

merah pada agar-agar. Dalam penelitiannya digunakan konsentrasi ekstrak 0-5%. 

Konsentrasi ekstrak bunga mawar merah yang memiliki pengaruh paling baik 

terhadap stabilitas warna merah untuk tingkat kecerahan pada agar-agar yaitu 4% 

dengan nilai L 33,13. Konsentrasi ekstrak bunga mawar merah yang memiliki 

pengaruh paling baik stabilitas warna merah untuk intensitas warna merah dalam 

agar-agar yaitu 5% dengan nilai 1,48. Dan konsentrasi ekstrak bunga mawar 
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merah yang memiliki pengaruh paling baik untuk stabilitas warna merah untuk 

intensitas warna kuning dalam agar-agar yaitu 0% dengan nilai 0,43. 

Pigmen antosianin bunga mawar 2–4% efektif menyumbangkan warna 

kemerahan (redness) dan kekuningan (yellowness) pada beberapa produk industri 

antara lain sari buah, yoghurt, jelly, minuman berkarbonat (pangan, makanan-

minuman) dan body lotion (kosmetik). Tablet effervescent hasil ekstraksi pigmen 

bunga mawar merah lokal batu yang ditambah dengan jenis gula sukrosa dan gula 

jagung (10:15), baik dari aspek skor warna, kenampakan (semua skornya di atas 

3,0 berarti mendekati merah) dan skor rasanya, meskipun secara statistik dari 

aspek rasa ekstrak pigmen bunga mawar merah Hibrid dengan jenis gula yang 

sama juga lebih disukai panelis (skor nilai mendekati 3,0) (Saati, 2009). 

2.6 Pigmen Antosianin dan Perubahannya 

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. Antosianin 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. Kadar antosianin cukup tinggi terdapat pada berbagai tumbuh-

tumbuhan seperti misalnya: bilberries (Vaccinium myrtillus L.), minuman anggur 

merah (red wine), dan anggur (Jawi, dkk., 2007). 

Secara kimia semua antosianin merupakan turunan suatu struktur aromatik 

tunggal, yaitu penambahan atau pengurangan gugus hidroksil atau dengan metilasi 

atau glikosida (Harborne, 1987 dalam Saati, 2011). Terdapat enam antosianidin 

yang umum (yang ditunjukkan pada Gambar 8a.). Antosianidin ialah aglikon 
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antosianin yang terbentuk bila antosianin dihidrolisis dengan asam. Antosianidin 

yang paling umum sampai saat ini ialah sianidin yang berwarna merah 

lembayung. Warna jingga disebabkan oleh pelargonidin yang gugus hidroksilnya 

kurang satu dibandingkan sianidin, sedangkan warna merah lembayung dan biru 

umumnya disebabkan oleh delfinidin yang gugus hidroksilnya lebih satu 

dibandingkan sianidin. 

Tiga jenis eter metal antosianidin juga sangat umum, yaitu peonidin yang 

merupakan turunan sianidin, serta petunidin dan malvidin yang terbentuk dari 

delfinidin. Masing-masing antosianidin tersebut terdapat sebagai sederetan 

glikosida dengan berbagai gula yang terikat. Keragaman utama ialah sifat gulanya 

(glukosa, galaktosa, ramnosa, xilosa atau arabinosa), jumlah satuan gula (mono-, 

di-, atau triglikosida), dan letak ikatan gula biasanya pada 3-hidroksi atau pada 3- 

dan 5-hidroksi (Harborne, 1987 dalam Saati, 2012). Contoh ikatan antara 

antosianidin (aglikon) dengan glikon ditunjukkan pada Gambar 8b. 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 8. Struktur Enam Antosianin Terpenting (a) dan Contoh Struktur Molekul  

 Antosianin yang Lengkap (b) (Rein, 2005). 

Faktor yang juga mempengaruhi stabilitas antosianin adalah struktur 

antosianin dan komponen-komponen lain yang terdapat pada bahan pangan 

tersebut. Antosianin dapat membentuk kompleks dengan komponen polifenolik 

lainnya. Komponen flavonol dan flavon yang biasanya selalu berkonjugasi dengan 

antosianin juga memiliki kontribusi dalam menjaga stabilitas antosianin Proses 

pemanasan juga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan kerusakan 

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

Pada pH tinggi antosianin cenderung bewarna biru atau tidak berwarna, 

sedangkan untuk pH rendah berwarna merah. Kebanyakan antosianin 

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

hidroksi atau metoksi pada struktur antosianidin, akan mempengaruhi warna 

antosianin. Adanya gugus hidroksi yang dominan menyebabkan warna cenderung 

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

struktur antosianidin, akan menyebabkan warna cenderung merah dan relatif stabil 

(Hidayah, 2013). Struktur antosianin pada kondisi pH yang berbeda ditunjukkan 

pada Gambar 9.  



26 

 

 

Gambar 9. Struktur antosianin pada kondisi pH yang berbeda (Giusti dan 

  Wrolstad, 2001). 

Stabilitas antosianin juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kenaikan 

suhu menyebabkan laju degradasi antosianin meningkat selama pengolahan dan 

penyimpanan. Pembentukan kalkon adalah langkah pertama dalam degradasi 

termal dari antosianin. Stabilitas warna antosianin sebagai fungsi suhu dan lama 

pemanasan dinyatakan sebagai persen retensi warna antosianin. Pemanasan dapat 

membentuk senyawa hasil degradasi antosianin seperti karbinol dan turunannya 

yang tidak berwarna sehingga menyebabkan terjadinya penurunan nilai retensi 

warna selama pemanasan. Peningkatan suhu menyebabkan penguraian dari 

molekul antosianin yang menghasilkan struktur baru yang menyebabkan senyawa 

tidak berwarna (Rein dan Heinonen, 2004). Jalur degradasi antosianin oleh termal 

(panas) ditunjukkan oleh Gambar 10. 
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Gambar 10. Degradasi antosianin monoglukosida pada pH 3,5 oleh panas (Rein 

   dan Heinonen, 2004). 

Rahmawati (2011) menyatakan bahwa proses pemanasan terbaik untuk 

mencegah kerusakan antosianin adalah pemanasan pada suhu tinggi dalam jangka 

waktu pendek (High Temperature Short Time). Menurut Kopjar dan Pilizota 

(2009), suhu mempunyai pengaruh nyata terhadap degradasi antosianin dan laju 

degradasi antosianin merupakan reaksi ordo satu.  

2.7 Daya Antioksidan Antosianin dan Keamanan Konsumsi (Sebagai 

Pangan Aman) 

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 ( Low, dkk., 2007). 
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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 (Loretha, dkk., 2010). 

Antioksidan adalah komponen yang dapat mencegah atau menghambat 

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

perkembangan pengoksidasian melalui reaksi berantai. Sayuran dan buah-buahan 

merupakan bahan pangan yang kaya akan antioksidan. Beberapa studi 

menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan segar dapat 

menurunkan resiko terkena kanker dan berbagai penyakit degeneratif lainnya 

(Wu, dkk., 2006). 

 
Gambar 11. Skema Scavening Radikal DPPH oleh Antioksidan (Wu, dkk., 2006). 

Mekanisme antioksidan dalam menghambat oksidasi atau menghentikan 

reaksi berantai pada radikal bebas dari lemak yang teroksidasi, dapat disebabkan 

oleh 4 mekanisme reaksi, yaitu dimulai dari pelepasan hidrogen dari antioksidan, 

kemudian terjadi pelepasan elektron dari antioksidan, lalu terjadi adisi lemak ke 

dalam cincin aromatik pada antioksidan dan pembentukan senyawa kompleks 

antara lemak dan cincin aromatik dari antioksidan (Ketaren, 2008). 

Antioksidan alami yang terdapat dalam bahan pangan dapat dikategorikan 

menjadi dua golongan, yaitu (1) yang tergolong sebagai zat gizi, yaitu vitamin A 
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dan karetenoid, vitamin E, vitamin C, vitamin B2, seng (Zn), tembaga (Cu), 

selenium (Se), dan protein; (2) yang tergolong sebagai zat non-gizi, yaitu biogenik 

amin, senyawa fenol, antosianin, zat sulforaphane, senyawa polifenol, dan tannin 

(Muchtadi, 2001). 

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). Senyawa antosianin berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal 

bebas, sehingga berperan untuk mencegah terjadi penuaan, kanker, dan penyakit 

degeneratif. Selain itu, antosianin juga memiliki kemampuan sebagai 

antimutagenik dan antikarsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, 

antihipertensi, dan menurunkan kadar gula darah (Jusuf, dkk., 2008).  

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 antosianin juga 

melindungi integritas sel endotel yang melapisi dinding pembuluh darah sehingga 

tidak terjadi kerusakan (Ginting, 2011).  

Kerusakan sel endotel merupakan awal mula pembentukan aterosklerosis 

sehingga harus dihindari. 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 
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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 (Harborne, 1987). 

Berdasarkan survey dengan subjek orang-orang Italia, didapatkan 

anthocyanins daily intake berada pada kisaran 25-215 mg/orang, tergantung pada 

umur dan jenis kelamin, dan konsumsi di atas batas ini cukup mempengaruhi efek 

farmakologi. Efek samping konsumsi antosianin belum ditemukan karena belum 

adanya laporan toksisitas atau intolerant antosianin. Regulasi penggunaannya 

sebagai food additive diatur oleh Food and Drugs Administration di US dan Uni 

Eropa sebagai salah satu pewarna dalam golongan Exempt from Certification 

Food Additive Color. Dengan dimasukkannya antosianin dalam golongan 

tersebut, maka penggunaan antosianin tidak mempunyai batas maksimum tertentu, 

selama masih dalam kondisi wajar (Vargas, dkk., 2000). Namun penelitian oleh 

Saati (2016) menyatakan bahwa nilai SGOT pada tikus putih yang diobati dengan 

100% isolat antosianin dapat menurun dari 117,542 U/I menjadi 18,267 U/I, 

sedangkan untuk nilai kreatinin dapat diturunkan dari 1,243 mg/dl menjadi 0,474 

mg/dl. Nilai-nilai ini mendekati tingkat normal tikus tanpa injeksi CCl4 yaitu 

17,075 U/I untuk SGTO dan 0,432 mg/dl untuk kreatinin. SGTO sendiri adalah 

produk metabolit yang diproduksi oleh organ yang berfungsi sebagai tanda suatu 

sel atau jaringan rusak karena radikal bebas (Saati, 2016). 
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