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II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kulit Kacang Tanah 

Tanaman kacang tanah (Arachis hypogaea L.), yang ditanam di indonesia 

sebetulnya bukanlah tanaman asli, melainkan tanaman yang berasal dari benua 

Amerika, tepatnya dari derah Brazilia. Kacang tanah adalah tanaman palawija yang 

berumur pendek. Di indonesia kacang tanah ditanam didaerah daratan rendah dengan 

ketinggian maksimal 1000 meter diatas permukaan air laut. Daerah yang paling 

cocok untuk tanaman kacang sebenarnya adalah daerah daratan dengan ketinggian  

0-500 meter di atas permukaan laut (Susanti, 2009). 

Kulit kacang tanah merupakan salah satu limbah yang menarik untuk diteliti, 

jika produksi kacang tanah di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 682,258 ton 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berat kulit kacang tanah 30 % dari berat 

keseluruhan kacang tanah, maka kuantitas limbah kulit kacang tanah di Indonesia 

mencapai 204 ton. Kacang tanah terdiri atas kulit (hull) 21-29%, daging biji (kernel) 

69-72.40%, dan lembaga (germ) 3.10-3.60% (Keteren, 1998). 

Komposisi kulit kacang tanah terdiri dari 9,5% air, 3,6% abu, 8,4% protein, 

63,5% selulosa, 13,2% lignin, dan 1,8% lemak. Sedangkan menurut (Kerr, 2006) 

Kulit kacang tanah selain mengandung senyawafenolik juga mengandung senyawa 

senyawa lain yaitu 8,2% protein, 1,1% lemak, 28,2% lignin, 45,2% selulosa, 10,6% 

karbohidrat, 0,27% kalsium, 0,09% fosfor, dan 4,6 %  (Department Pertanian ,2008).   

2.2 Selulosa 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman. 

Kandungan selulosa pada dinding sel tanaman cukup tinggi yaitu sekitar 35-50% dari 

berat kering tanaman (Saha, 2004). Selulosa merupakan polimer glukosa dengan
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ikatan β-1,4 glukosida dalam rantai lurus. Bangun dasar selulosa berupa suatu 

selobiosa yaitu dimer dari glukosa. Selulosa merupakan polisakarida yang terdiri atas 

satuan-satuan dan mempunyai massa molekul relatif yang sangat tinggi, tersusun dari 

2.000-3.000 glukosa. Rumus molekul selulosa adalah C6H1OO5 . Rantai panjang 

selulosa terhubung secara bersama melalui ikatan hidrogen dan gaya Van der Waals 

(Aziz, 2008). 

Selulosa hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, 

melainkan selalu berikatan dengan bahan lain seperti lignin dan hemiselulosa. 

Selulosa terdapat dalam tumbuhan sebagai bahan pembentuk dinding sel dan serat 

tumbuhan. Molekul selulosa merupakan mikrofibil dari glukosa yang terikat satu 

dengan lainnya membentuk rantai polimer yang sangat panjang. Adanya lignin serta 

hemiselulosa disekeliling selulosa merupakan hambatan utama untuk menghidrolisis 

selulosa.  

Gambar 1. Struktur Selulosa 

Sumber : Blokscpot.cellulose.pi 

 

Gugus fungsional dari rantai selulosa adalah gugus hidroksil. Gugus – OH ini 

dapat berinteraksi satu sama lain dengan gugus –O, -N, dan –S, membentuk ikatan 

hidrogen. Ikatan –H juga terjadi antara gugus –OH selulosa dengan air. Gugus-OH 

selulosa menyebabkan permukaan selulosa menjadi hidrofilik. Rantai selulosa 

memiliki gugus-H di kedua ujungnya. Ujung –C1 memiliki sifat pereduksi. Struktur 

rantai selulosa distabilkan oleh ikatan hidrogen yang kuat disepanjang rantai. Di 
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dalam selulosa alami dari tanaman, rantai selulosa diikat bersama-sama membentuk 

mikrofibril yang sangat terkristal (highly crystalline) dimana setiap rantai selulosa 

diikat bersama-sama dengan ikatan hydrogen. Menurut  Sumanda dkk. (2011) 

berdasarkan derajat polimerisasi (DP) dan kelarutan dalam senyawa natrium 

Hidroksida (NaOH)  selulosa dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:  

a. 𝛼 Selulosa (Alpha Cellulose) 𝛼 selulosa adalah selulosa berantai panjang yang 

tahan dan tidak larut dalam larutan NaOH atau larutan basa kuat dengan derajat 

polimerisasi 600 – 15000. Selulosa dengan derajat kemurnian 𝛼 di atas 92 % 

memenuhi syarat sebagai bahan baku pembuatan propelan atau bahan peledak, 

sedangkan selulosa dengan kualitas di bawahnya digunakan sebagai bahan baku 

pada industri pembuatan kertas dan industri kain (serat rayon). Semakin tinggi 

kadar 𝛼 selulosa, maka semakin baik mutu bahannya 

b.  𝛽 Selulosa (Betha Cellulose) 𝛽 selulosa adalah selulosa berantai pendek yang 

larut dalam larutan NaOH atau basa kuat dengan derajat polimerisasi berkisar 

antara 15 – 90. 𝛽 selulosa dapat mengendap jika ekstrak dinetralkan. 

c. 𝛾 Selulosa (Gamma Cellulose) 𝛾 selulosa adalah selulosa berantai pendek yang 

larut dalam larutan NaOH atau basa kuat dengan derajat polimerisasi kurang dari 

15 

2.3      Carboxy Methyl Cellulose (CMC)  

Carboxy Methyl Cellulose sering disebut CMC adalah turunan dari selulosa 

dan sering dalam industri pangan digunakan dalam bahan makanan untuk mencegah 

terjadinya retrogradasi. Retrogradasi adalah proses pengerasan kembali setelah 

proses pembentukan gel. Pembuatan CMC  dengan cara mereaksikan NaOH dengan 

selulosa murni kemudian ditambahkan  asam kloroasetat. CMC merupakan rantai 
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polimer yang terdiri dari unit molekul sellulosa. Setiap unit anhidroglukosa memiliki 

tiga gugus hidroksil dan beberapa atom hidrogen dari gugus hidroksil tersebut 

disubtitusi menjadi karboksimetil. 

Struktur CMC  merupakan zat bewarna putih sedikit kekuningan, senyawa 

anion bersifat biodegradable, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak beracun. 

Carboxy Methyl Cellulose biasanya berbentuk butiran atau bubuk yang dapat larut 

dalam air tetapi, tidak dapat larut dalam larutan organik. CMC memiliki rentang pH 

sebesar 6,5-8 stabil pada rentang pH 2–10. CMC  bereaksi dengan garam logam berat 

sehingga membentuk film yang tidak larut dalam air,   tidak bereaksi dengan senyawa 

organik (Kamal,2010). 

 

Gambar 2 Stuktur Karboksilmetil Selulosa  

Sumber : CMC Blogspot.com 

Fungsional  yang penting dari CMC  yaitu untuk pengental, stabilisator, 

pembentuk gel, dan beberapa sebagai pengemulsi. Pada sistem emulsi hidrokoloid 

CMC  tidak berfungsi sebagai pengemulsi tetapi lebih sebagai senyawa yang 

memberikan kestabilan. Dengan adanya CMC maka partikel-partikel yang 

tersuspensi akan terperangkap dalam sistem tersebut atau tetap tinggal ditempatnya 

dan tidak mengendap oleh pengaruh gaya grafitasi.  

Mekanisme bahan pengegel dari CMC mengikiuti bentuk  Strarchcd Ribbon 

(tipe pita). Tipe tersebut terbentuk dari 1,4 –D glukopiranosil yaitu rantai selulosa. 
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Bentuk konfirmasi pita tersebut karena bergabungnya ikatan giometri zig zag  nomer 

dengan jembatan hidrogen 1,4-D glukopiranosil lain, sehingga menyebabkan 

susunannya menjadi stabil. CMC merupakan turunan dari selulosa yang 

memeberikan kestabilan pada produk dengan memerangkap air dengan memebentuk 

jembatan hidrogen dengan molekul CMC  (Fardiaz, 1987). 

Kegunaan  CMC  mencakup dalam berbagai bidang tidak hanya dalam 

industri pangan  melainkan hampir bidang-bidang tertentu membutuhakan CMC, 

misalnya dalam pengeboran minyak sebagai bahan lumpur pengeboran, dimana 

bertindak sebagai viskositas. Sifat kimia  CMC ini yaitu  iritan atau menimbulkan 

gejala iritasi, alergi pada kulit, menyebabkan mata berat, berbahaya jika terhirup.  

2.4 Proses Pembuatan  CMC  

Proses pembuatan CMC terbagi menjadi sistem kering dan sistem slurry. 

Sistem kering, larutan NaOH disemprotkan kepermukaan selulosa yang diaduk 

dalam reaktor untuk pembentukan alkali selulosa pada proses alkalisasi. Selanjutnya, 

pada proses karboksimetilasi ditambahkan asam kloroasetat atau natrium kloro 

asetat. Sedangkan pada sitem slurry, proses alkalisasi dan karboksimetilasi 

menggunakan media reaksi seperti isopropil alkohol, butanol  (Setyowati, 2010). 

Proses pembuatan CMC meliputi proses alkalisasi, karboksimetilasi, 

pemanasa, netralisasi, pemurnian yang meliputi pencucian dan pengeringan. Secara 

garis besar, proses pembuatan (Carboxy Methyl Cellulose) melalu 2 tahap reaksi, 

yaitu tahap pertama reaksi alkalisasi, dan tahap reaksi esterifikasi. Proses alkalisasi 

merupakan proses saat terjadi reaksi subtitusi antara gugus hidroksil dengan NaOH 

menghasilkan natrium selulosa. Sedangkan karboksimetilasi merupakan proses 

dimana terjadi reaksi subtitusi di antara gugus Na pada natrium kloroasetat 
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menghasilkan CMC. Karboksimetilasi menggunakan senyawa kloroasetat baik 

dalam bentuk asam maupun garamnya. Jumlah alkali yang digunakan juga sangat 

berpengaruh terhadap jumlah garam natrium kloroasetat untuk bereaksi dengan 

gugus hidroksil pada selulosa (Wijayani dkk., 2005)  

 

Gambar 3. Reaksi Sintesis CMC  (Carboxy Methyl Cellulose )  

(Elisa dkk.,2015) 

 

2.4.1 Deligninfikasi 

Lignin mengandung substansi yang kompleks dan merupakan suatu 

gabungan beberapa senyawa, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Menurut 

Muzakkar dkk. (2017) proses pemisahan atau penghilangan lignin dari serat selulosa 

disebut dengan delignifikasi atau pulping. Proses pemisahan lignin dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 



10 
 

 

a. Mechanical Pulping (Secara Mekanis) Proses sangat sederhana dan tidak 

menggunakan bahan kimia. Pada proses ini, kandungan lignin dan zat lain 

masih tinggi.  

b. Chemical Pulping (Secara Kimia) Proses ini menggunakan bahan kimia pada 

suhu, tekanan, konsentrasi, dan  waktu tertentu. Proses ini menggunakan bahan 

kimia sebagai bahan utama untuk melarutkan apa yang tidak diinginkan, sehingga 

dihasilkan serat selulosa dengan kadar yang tinggi. Bahan kimia yang digunakan 

tergantung macam proses dan macam bahan bakunya. Cara kimia ini meliputi 

empat macam proses yakni : 

a. Proses Sulfat. Proses ini termasuk proses basa (alkali), karena sebagai larutan 

pemasak dipakai NaOH. Tujuan pemanasan ini adalah melarutkan lignin 

sebagian dan zat lain non-selulosa. Setelah terjadi proses pemasakan, lignin dan 

komponen lainnya dipisahkan dengan pencucian dan penyaringan.  

b.  Proses Soda. Proses soda merupakan proses pulping yang pertama kali 

dilakukan dengan tujuan komersial. Proses ini termasuk proses alkali, dimana 

sebagai bahan bakunya digunakan NaOH yang berfungsi melarutkan lignin, 

karbohidrat, asam organik, resin, sehingga selulosa terlepas dari ikatannya.  

c.  Proses Sulfit. Proses ini menggunakan larutan pemasak kalsium, magnesium, 

amonia, atau sodium bisulfit yang mengandung kelebihan sulfur dioksida atau 

asam sulfit. Tahap yang dilakukan pada proses ini adalah tahap pemasakan 

(terjadi pemutusan rantai lignin dan selulosa), tahap pencucian (proses 

pencucian larutan pemasak dari proses pemasakan), tahap bleaching 

(pemutihan untuk meningkatkan kemurnian). 
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d.  Secara Semi Kimia.  Proses ini merupakan gabungan dari proses kimia dan 

mekanik. Untuk memisahkan serat dipakai daya kimia, sedangkan yang tak 

hancur menggunakan proses mekanik.   

2.4.2 Tahap Alkalisasi  

Pada tahap pertama, yaitu alkalisasi merupakan reaksi antara selulosa dengan 

larutan soda (basa) menjadi alkali selulosa (selulosa bersifat larut dalam larutan 

soda). Tahap alkalisasi pereaksian anatara selulosa dengan NaOH. Dilanjutkan 

dengan reaksi karboksimetilasi antara selulosa dengan garam natrium kloroasetat. 

Selain pembentukan karboksimetil selulosa terjadi juga pembentukan produk 

samping dalam bentuk natrium glikolat. 

Pada tahap pereaksian, selulosa murni direaksikan dengan NaOH  20 %  

selama 90 menit dengan suhu 30°C di dalam isopropil alkohol agar terjadi reaksi 

karboksimetilasi. Agar campuran reaksi merata, serat selulosa harus terbasahi 

seluruhnya oleh larutan NaOH. Isopropil alkohol ini berperan sebagai medium reaksi 

sehingga tidak terjadi reaksi antara isopropil alkohol, dengan kata lain isopropil 

alkohol bersifat inert. Lembaran selulosa selanjutnya dicabik-cabik dan direaksikan 

dengan natrium kloroasetat. Natrium kloroasetat dimasukkan kedalam tangki setelah 

NaOH dan isopropil alkohol bercampur sempurna. Campuran ini selanjutnya diaduk. 

Campuran lalu dipanaskan  dan dipertahankan sambil terus dilakukan pengadukan. 

Produk yang dihasilkan adalah garam natrium karboksimetil selulosa. 

2.4.3 Tahap Pemanasan 

Pada tahap pemanasan digunakan air hangat sebagai medium pembawa panas 

dengan menggunakan  alat penukar panas yang memanfaatkan kukus sebagai sumber 

panasnya. Hasil campuran dipanaskan sampai temperatur 70°C 1 sampai 3 jam. 
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Produk yang dihasilkan berupa natrium-karboksimetil selulosa dalam bentuk slurry. 

Produk keluaran tahap pemanasan ini berupa slurry. Tujuan tahap ini adalah untuk 

mematangkan hasil reaksi campuran sehingga mempermudah perlakuan menuju 

tahap selanjutnya.  

2.4.4   Tahap Penetralan  

Setelah tahap pengepressan dilakukan tahap penetralan. Natrium 

karboksimetil selulosa teknikal yang diperoleh mengandung campuran asam glikolat. 

Campuran tersebut dipisahkan dari produk murni. Asam glikolat yang dihasilkan 

tersebut tidak praktis untuk diubah kembali menjadi asam kloroasetat. Oleh karena 

itu crude karboksimetil selulosa dinetralkan dengan asam asetat bertujuan untuk 

menghilangkan kadar natrium glikolatnya.   

2.4.5 Tahap Pencucian  

Crude karboksimetil selulosa yang telah dinetralkan selanjutnya dicuci 

dengan metanol 70% v/v. Tujuan tahap pencucian ini adalah untuk menyingkirkan 

natrium glikolat yang merupakan produk samping dari tahap pereaksian serta 

pengotor-pengotor lain yang masih terkandung di dalam crude karboksimetil 

selulosa. Tahap pencucian ini juga menyebabkan kandungan isopropanol di dalam 

natrium karboksimetil selulosa menurun menjadi 5% berat.  

2.4.6 Tahap Pengeringan  

Tahap pengeringan dilakukan setelah produk dicuci, tahap ini bertujuan untuk 

mengurangi kadar air dari karboksimetil selulosa. Produk tersebut dikeringkan 

dengan menggunakan udara kering bertemperatur 50°C selama 16 jam . Produk yang 

dihasilkan berupa karboksimetil selulosa yang memiliki derajat penggantian 

minimum 0,8 dan kandungan air maksimum 5% berat. 



13 
 

 

2.5 Syarat Mutu Natrium Karboksimetil Selulosa  

Syarat mutu CMC (Carboxy Methyl Cellulose ) Teknis menurut Menurut 

Dewan Standarisasi Nasional (SNI) 06-3736-1995 dapat dilihat pada Tabel 1 dan 

Tabel 2.  

Tabel 1. Syarat CMC Teknik 

Parameter Grade 1  Grade 2 

DS 0,7-1,2 0,4-0,1 

pH 1% 6-8 6-8,5 

Kemurnian CMC 99,5% 65,0% 

Kadar NaCl 0,25% - 

 

Tabel 2 Jenis Jenis Viskositas Larutan CMC 

Jenis Viskositas CMC  Cp 

Tinggi (1% CMC) 400-4500 

Medium (2% CMC) 50-3100 

Rendah (2% CMC) 10-50 

Sumber : Standarisasi Nasional CMC 3736-1995 

 Pengujian yang dilakukan didasarkan pada standart mutu SNI untuk 

mengetahui kelayakan CMC. Parameter yang diuji adalah kadar NaCl, kemurnian 

CMC, pH, serta derajat subtitusi. Pengujian kadar NaCl dilakukan karena pada proses 

pembuatan CMC menghasilkan reaksi berupa NaCl. Kadar NaCl diuji menggunakan 

metode argentometri, nantinya kadar NaCl yang diperoleh akan digunakan untuk 

kemurnian CMC (Nisa, 2014).   

Derajat subtitusi akan menentukan kelarutan CMC. Dejat subtitusi adalah 

rata-rata gugus per anhidroglukosa unit yang disubtitusikan oleh gugus lain. Selulosa 

mempunyai 3 gugus hidroksil pada setiap anhidrokglukosa yang dapat disubtitusi. 

Gugus hidroksil pada selulosa disubtitusikan dengan gugus karboksimetil dari 

natrium kloroasetat (Muzaifa, 2006). Indikator lain yang menunjukan kualitas CMC 

yang baik adalah pH, nilai pH akan menentukan bagaimana kekentalan dari CMC. 
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pH larutan CMC 1% berkisar antara 6-8  untuk mutu 1 sedangkan untuk mutu II 

berkisar antara 6-8,5.  

2.6 Permen  

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

gula dengan konsentrasi tertentu ke dalam air yang kemudian ditambahkan perasa 

dan pewarna. Permen yang pertama kali dibuat oleh bangsa Cina, Timur tengah, 

Mesir, Yunani dan Romawi dan  tidak menggunakan gula tetapi menggunakan madu. 

Mereka menggunakan madu untuk melapisi buah atau bunga untuk mengawetkannya 

atau membuat bentuk seperti permen (Toussaint dan Maguelonne, 2009). Ada 

berbagai jenis permen yang dikenal saat ini. Secara garis besar permen dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu permen keras dan permen lunak. 

  Menurut SNI 3547-1-2008 permen keras merupakan jenis makanan selingan 

berbentuk padat, dibuat dari gula atau campuran gula dengan pamanis lain, dengan 

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

diijinkan, bertekstur keras, tidak menjadi lunak jika dikunyah. Sementara definisi 

permen lunak menurut SNI 3547-2-2008 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. Tidak seperti permen keras 

yang hanya terdiri dari satu jenis permen, permen lunak terdiri dari beberapa jenis 

permen. Permen yang tergolong sebagai permen lunak diantaranya:  

a. Permen Jeli Menurut SNI 3547-2-2008, permen jeli adalah permen bertekstur 

lunak, yang diproses dengan penambahan komponen hidrokoloid seperti agar, 

gum, pektin, pati, karegenan, gelatin, dan lainlain yang digunakan untuk 
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modifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang kenyal. Permen jeli harus 

dicetak dan diproses aging terlebih dahulu sebelum dikemas. 

b. Taffy.  Taffy adalah permen lunak dan kenyal yang dibuat dari gula mendidih yang 

ditarik hingga porous kemudian benang tipis taffy dipotong dan digulung pada 

gulungan kertas minyak. Taffy terbuat dari molase, mentega, dan gula palm 

(brown sugar). Taffy sering diberi pewarna dan perasa. Di Inggris, taffy disebut 

toffy, sedikit lebih keras dibandingkan taffy di Amerika (Kimmerle, 2003) 

c. Nougat popular di Eropa khususnya Prancis, Spanyol, dan Italia. Nougat adalah 

permen yang terbuat dari kacang panggang (kenari atau hazelnut) dan buah kering 

yang dimasak dalam madu atau gula hingga membentuk pasta. Ada dua macam 

nougat yaitu putih dan cokelat. Nougat putih dibuat dari putih telur yang dikocok 

sampai halus, sedangkan nougat cokelat terbuat dari gula yang menjadi karamel 

dan memiliki tekstur keras (Kimmerle, 2003).  

d. Marshmallow adalah jenis permen yang memiliki tekstur seperti busa. 

Marshmallow terbuat dari sirup jagung, gelatin atau putih telur, gula, dan pati 

yang dicampur dengan tepung gula. Marshmallow pada skala pabrik dibuat 

dengan mesin ekstrusi. Marshmallow sering dimakan 5 setelah dipanggang di atas 

api sehingga bagian luar marshmallow mengalami karamelisasi sedangkan bagian 

dalam sedikit mencair. (Kimmerle 2003).   

e. Permen Karet (chewing gum) merupakan yang pada dasarnya terbuat dari lateks 

alami atau sintetis yang dikenal dengan nama Poliisobutilen (Hendrickson 1996) 

menyatakan  Permen karet (chewing gum) memiliki banyak macam varietas, 

yaitu: 
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2.7    Permen Jeli  

 Permen atau kembang gula lunak adalah jenis makanan selingan yang 

berbentuk padat, dibuat dari gula atau campuran gula dengan pemanis, diberi atau 

tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diijinkan. 

Permen lunak memiliki tekstur yang relatif lunak jika dikunyah. Permen lunak 

dikategorikan menjadi permen lunak bukan jeli dan permen lunak jeli. Syarat mutu 

permen lunak jeli menurut SNI 3547.02-2008 dapat dilihat pada Tabel 3.  

 Permen jeli merupakan permen yang terbuat dari campuran sari buah-buahan, 

dengan penambahan bahan pembentuk gel atau dengan penambahan perasa  untuk 

menghasilkan berbagai macam rasa dengan bentuk fisik jernih dan transparan 

(Atmaka, 2013) 

Tabel 3. Persyaratan Mutu Permen Lunak 

No Kriteria Uji   Jeli 

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 Sakrosa % fraksi massa Min 27 

6 Cemaran Logam   

 - Timbal mg/kg Max 2 

 - Temabag  

- Timah 

            Raksa 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

Max 2 

Max 4 

Max 0,003 

7  - Cemaran Arsen  mg/kg Max 1 

8 Cemeran Mikroba  

- Bakteri Coliform 

- E. Coli 

- Salmonela 

- Staphilo Cocu aureus 

Kapang dan khamir  

 

APM/g 

APM/g 

 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

Max 20 

< 3 

Negatif 25/g 

Max 1 x 10 

Max 1 x 10 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2008)  

 Permen jeli adalah permen bertekstur lunak yang diproses dengan penambahan 

komponen hidrokoloid seperti agar, gum, pektin, pati, karagenan, gelatin dan lain-
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lain yang digunakan untuk modifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang 

kenyal (BSN, 2008).  

2.8 Bahan-Bahan Pembuatan Permen Jeli  

2.8.1 Jambu Biji 

 Jambu biji (Psidium guajava)  memiliki nama lain jambu klutuk (Jawa), 

jambu Batu (Sunda), dan jambu bender (Madura). Jambu biji (Psidium guajava) 

tersebar luas hingga ke Asia Tenggara termasuk Indonesia sampai Asia Selatan, India 

dan Srilanka. Jambu biji memiliki banyak cabang dan ranting serta batang pohonya 

keras. Bentuk daun umumnya bercorak bulat telur dengan ukuran yang agak besar. 

Bunganya kecil-kecil berwarna putih dan muncul dari balik ketiak daun (Haryoto, 

1998). 

 Tanaman ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia, tanaman 

jambu dapat tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan, baik di dataran rendah 

maupun dataran tinggi sekitar 1.000 m di atas permukaan laut. Tanaman jambu biji 

ini lebih suka hidup di tempat yang terbuka dan mendapat sinar matahari secara 

penuh. Buah jambu biji mengandung beragam vitamin dan mineral. Jambu biji merah 

memiliki keunggulan antara lain daging buahnya merah menyala atau merah cerah, 

tebal, berasa manis, harum dan segar. Ukuran buahnya cukup besar dengan ukuran 

400 gram per buah.  

 Jambu biji merah kaya akan nutrisi, mengandung vitamin A dan vitamin C 

yang sangat tinggi. Kandungan vitamin C yaitu 87 mg untuk setiap 100 mg buah 

segar. Setiap jambu biji terdiri 3 atas 82% bagian yang dapat dimakan, sedangkan 

kandungan airnya 86% (Haryoto, 1998). Pada pembuatan permen jeli dengan 

penambahan jambu biji sebagai perasa adalah sari buahnya. 
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Tabel 4 Kandungan gizi buah Jambu biji pada setiap 100 g buah jambu biji segar 

No  Komposisi Jumlah  

1 Energi 49,00 Kal 

2 Protein   0,90 g 

3 Lemak    0,30 g 

4 Karbohidrat 12,20 g 

5 Kalsium  14,00 mg 

6 Fosfor  28,00 mg 

7 Zat besi   1,10 mg 

8 Vitamin A 25,00 S.I 

9 Vitamin B1   0,02 mg 

10 Vitamin C  87,00 mg 

11 Air  86,00 g 

12 Bagian yang dapat Dimakan  82,00 % 

Sumber : Hariyoto, (1998) 

2.8.2 Air  

Air merupakan komponen penting dalam bahan pangan yang mempengaruhi 

kenampakan, tekstur, kesegaran, daya terima, cita rasa, dan daya tahan pada bahan 

pangan tersebut (Winarno, 2004). Penambahan air dalam pembuatan permen 

berfungsi untuk melarutkan gula serta mengontrol kepadatan permen. Air digunakan 

untuk melarutkan bahan pembentuk gel kemudian terus diaduk hingga larut lalu 

ditambahkan sukrosa dan yang terakhir penambahan flavor permen. Bila sebuah 

kristal gula melarut, molekul-molekul air bergabung secara ikatan hidrogen pada 

gugus polar molekul gula yang terdapat di permukaan air kristal gula tersebut 

(Winarno, 2004).  

2.8.3 Asam Sitrat   

Pengatur keasaman (asidulan) merupakan senyawa kimia yang bersifat 

sebagai asam dan merupakan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja 

ditambahkan dengan berbagai tujuan. Asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa 

atau menyelubungi after taste yang tidak disukai. Sifat asam senyawa ini dapat 

mencegah pertumbuhan mikroba dan sebagai bahan pengawet. Pengatur keasaman 
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biasanya dapat digunakan di dalam bahan pangan seperti salad, margarin, baking 

powder, bir, selai, roti, jeli, natural cheese, es krim, bahan pangan yang dikalengkan 

dan lain-lain (Cahyadi, 2008). Asam sitrat adalah asam organik yang merupakan 

hasil dari 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 ditambahkan dalam bahan makanan salah satunya berfungsi untuk 

memberikan rasa asam. Asam sitrat adalah salah satu jenis asam yang banyak 

digunakan pada bahan makanan (Winarno, 2004). Asam sitrat dan natrium sitrat 

diperlukan sebagai alat penyangga (buffering agent) untuk menjaga kestabilan pH 

pada permen jeli yaitu antara 5-6 (Salunke dan Mayee, 2013). Asam sitrat berfungsi 

sebagai pemberi rasa asam dan mencegah kristalisasi gula. Selain itu, asam sitrat juga 

berfungsi sebagai katalisator hidrolisa sukrosa ke bentuk gula invert selama 

penyimpanan serta penjernih gel yang dihasilkan (Koswara, 2009). 

2.8.4 Gula  

Gula merupakan bahan makanan penting sebgai sumber kalori yang mudah 

dicerna. Selaian sebgai makanan dan pemberi rasa manis, gula juga bermanfaat 

sebgai bahan pengawet. Penambahan gula pada permen jeli dengan konsentrasi 

tinggi mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menurunkan 

aktivitas air dari bahan pangan. Pada proses  pembuatan  jeli, gula tidak hanya 

berfungsi sebgai pemanis, tetapi juga membentuk tekstur, pemberi warna. (Widysti, 

2009) 
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Gula berpartisipasi dalam reaksi pencoklatan non-enzimatis. Gula 

menyumbangkan flavor melalui pencoklatan non-enzimatis. Gula juga memegang 

peranan penting dalam pembentukan warna. Sifat-sifat citarasa dan warna dari 

banyak bahan pangan yang meruak dan diolah sangat tergantung pada reaksi antara 

gula preduksi dan kelompok asam amino yang menghsilkan zat warna coklat dan 

berbagi komponen cita rasa (Faridi, 2006) 

2.8.5 Bahan Pembuat Gel 

Gel merupakan merupakan sistem semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat 

dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh 

suatu cairan (Depkes RI, 1995). Gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah 

padat yang terdiri dari suatu dispers yang tersusun baik dari partikel anorganik yang 

terkecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan (Ansel, 1989). 

Formulasi gel membutuhkan senyawa gelling agent sebagai bahan pembentuk gel. 

Gelling agent bermacam-macam jenisnya, diantaranya adalah CMC , karbopol dan 

tragakan. CMC merupakan basis gel golongan polimer semi sintetik, karbopol 

termasuk basis golongan sintetik sedangkan tragakan termasuk basis gel golongan 

gom alam (Swarbrick dan Boylan, 1989).



21 
 

 

 




