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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumput Laut 

Rumput laut merupakan tanaman laut yang memiliki daya guna tinggi 

yang masih jarang digunakan di Indonesia. Rumput laut (Euchema spinosum) 

sendiri memiliki kandungan enzim, asam nukleat, asam amino, vitamin A, B, C, 

D, E, dan K serta mineral seperti natrium, kalium, fosfor, besi, dan yodium. 

Rumput laut tergolong tanaman berderajat rendah, umumnya tumbuh melekat 

pada substrat tertentu, tidak mempunyai akar, batang maupun daun sejati, tetapi 

hanya menyerupai batang yang disebut Thallus. Rumput laut tumbuh di alam 

dengan melekatkan dirinya di karang, lumpur pasir, batu, dan benda keras lainnya. 

Selain benda mati rumput laut dapat menempel pada tumbuhan lain secara epifitik 

(Latief, 2008). 

 Menurut Davidson (2000), secara taksonomi rumput laut dikelompokkan 

kedalam divisio Thallophyta, berdasarkan kandungan pigmennya rumput laut 

dikelompokkan menjadi empat kelas yaitu : 

a. Rhodophyceae (ganggang merah) 

b. Phaeophyceae (ganggang coklat) 

c. Chlorophyceae (ganggang hijau) 

d. Cyanophyceae (ganggang biru-hijau) 

Beberapa jenis rumput laut Indonesia yang bernilai ekonomis dan sejak 

dulu sudah diperdagangkan yaitu Euchema sp., Hypnea sp., Gracilia sp., 

Gelidium sp. dari kelas Rhodophyceae serta Sargassum sp. dari kelas 

Phaeophyceae. Euchema sp. dan Hypnea sp. menghasilkan metabolit primer 

senyawa hidrokoloid yang disebut karagenan. Gracilia sp. dan Gelidium sp. 

menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut agar. 
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Sementara Sargassum sp. menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid 

yang disebut alginat. Rumput laut yang menghasilkan karagenan disebut pula 

Carraginophyte (karaginofit), penghasil agar disebut Agarophyte (agarofit), dan 

penghasil alginat disebut Alginophyte (alginofit) (Davidson, 2000). 

2.2 Sargassum cristaefolium 

  

  
(a)               (b) 

Gambar 1. Sargassum cristaefolium 

(sumber: Wiyarsih, 2014) 

Sargasum cristaefolium terdapat teramat melimpah mulai dari air surut 

pada pasang surut setengah ke bawah. Alga ini hidup pada batu atau bongkahan 

karang dan dapat terbedol dari substratnya selama ombak besar 

menghanyutkannya ke permukaan laut atau terdampar di bagian atas pantai. 

Warnanya bermacam-macam dari coklat muda sampai coklat tua. Alat pelekatnya 

terdiri dari cakram pipih. Dari cakram ini muncul tungkai yang pendek silindrik 

yang tegak. Dari tangkai yang pendek ini muncul poros-poros silidrik panjang. 

Masing-masing poros ini dapat mencapai 1 m panjangnya di daerah bawah litoral 

dimana Sargasum cristaefolium hidup. Pada poros yang silindris dengan diameter 

3 mm terdapat bentuk-bentuk seperti daun, kantong udara, dan cabang-cabang 

perkembangbiakan. Habitat alga Sargasum cristaefolium tumbuh diperairan pada 

kedalaman 0,5–10 m, ada arus dan ombak. Pertumbuhan alga ini sebagai makro 

alga bentuk melekat pada substrat dasar perairan (Nontji, 2007). 
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Menurut Wiyarsih (2014), Sargasum cristaefolium memiliki ciri-ciri yaitu 

bentuk thallus umumnya silindris atau gepeng, cabangnya rimbun menyerupai 

pohon di darat, bentuk daun melebar, lonjong atau seperti pedang. Sargasum 

cristaefolium mempunyai gelembung udara (bladder) yang umumnya soliter dan 

warna thallus umumnya coklat. Morfologi Sargassum cristaefolium dapat dilihat 

pada Gambar 1. Taksonomi Sargasum cristaefolium adalah sebagai berikut: 

Kingdom              : Plantae 

Divisio                  : Phaeophyta 

Class                     : Phaeophyceae 

Ordo                     : Fucales 

Family                  : Sargassaceae 

Genus                   : Sargassum 

Species                 : Sargassum cristaefolium 

2.3 Alginat 

Alginat merupakan fikokoloid atau hidrokoloid yang diekstraksi dari 

Phaeophyceae (alga coklat). Senyawa tersebut merupakan suatu polimer linier 

yang disusun oleh dua unit monomerik, yaitu β-D-asam manuronat dan α-L-asam 

guluronat. Rumput laut penghasil alginat meliputi genus-genus Laminaria, 

Lessonia, Ascopyllum, Sargassum, dan Turbinaria. Bidang farmasi dan kosmetik 

alginat dimanfaatkan dalam bentuk asam alginat, sodium alginat, dan kalsium 

alginat (Anggadiredja, 2009). 

Kelarutan dan kemampuan mengikat air dari alginat bergantung pada 

jumlah ion karboksilat, berat molekul dan pH. Kemampuan mengikat air 

meningkat bila jumlah ion karboksilat semakin banyak dan jumlah residu kalsium 
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alginat kurang dari 500, sedangkan pH dibawah 3 terjadi pengendapan. Secara 

umum, alginat dapat diabsorpsi air dan bisa digunakan sebagai pengemulsi 

dengan viskositas yang rendah (Kaban, 2008). 

Alginat menjadi penting karena penggunaannya yang cukup luas dalam 

industri antara lain sebagai bahan pengental, pensuspensi, penstabil, pembentuk 

film, pembentuk disintegrating agent, dan bahan pengemulsi. Sehubungan dengan 

fungsi tersebut maka alginat banyak dibutuhkan oleh berbagai industri seperti 

farmasi (5%), tekstil (50%), makanan dan minuman (30%), kertas (6%), serta 

industri lainnya (9%). Alginat diekstrak dari rumput laut coklat (Phaeophyceae) 

misalnya Laminaria dan Sargassum. Asam alginat adalah suatu polisakarida yang 

terdiri dari D-asam manuronat dan L-asam guluronat yang merupakan asam-asam 

karbosiklik (R-COOH) dengan perbandingan asam manuronat atau asam 

guluronat antara 0.3-2.35 (Wiyarsih, 2014). 

Alginat juga dapat berfungsi sebagai senyawa peningkat daya suspensi 

larutan (stabilisator) dengan proses pengentalan larutan itu sendiri. Di sistem lain, 

alginat mampu menjaga suspensi karena muatan negatifnya serta ukuran kalorinya 

yang memungkinkan membentuk pembungkus bagi partikel yang tersuspensi. 

Sifat viskositasnya yang tinggi mampu mempengaruhi stabilitas emulsi minyak 

dalam air. Propyleneglycol alginat memiliki gugus lipofilik maupun hidrofilik 

yang terdapat dalam molekul dan merupakan emulsifier asli dengan sifat 

pengental yang kuat (Winarno, 2008). 

Alginat merupakan kopolimer linear yang mengandung kurang lebih 700-

1000 residu asam uronat yaitu β-D asam mannuronat dan α-L asam guluronat. 

Ikatan 1,4 rantai alginat yang hanya mengandung residu asam mannuronat disebut 
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blok M, rantai alginat yang hanya mengandung residu asam guluronat dissebut 

blok G dan rantai alginat yang mengandung residu asam mannuronat dan asam 

guluronat disebut blok G-M. Asam D mannuronat memiliki ikatan diekuatorial 

4C1 sedangkan asam guluronat memiliki ikatan diaksial 1C4 (Inukai dkk., 1999). 

 
Gambar 2. Struktur Molekul Alginat 

 (Sumber: Winarno, 2008) 

 
Gambar 3. Struktur Molekul Alginat 

(Sumber: Winarno, 2008) 

Alginat berfungsi sebagai pemelihara bentuk jaringan pada makanan yang 

dibekukan, counteract penggetahan dan pengerasan dalam industri roti berlapis 

gula, pensuspensi dalam sirup, pengemulsi salad dressing, serta penambah busa 

pada industri bir. Pada bidang bioteknologi, alginat digunakan sebagai algin-

immobilisasi sel dari yeast pada proses produksi alkohol. Pada bidang farmasi dan 

kosmetik, alginat dimanfaatkan dalam bentuk asam alginat atau garam sodium 

alginat dan kalsium alginat (Anggadiredja, 2009). 
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Alginat tidak stabil terhadap panas, oksigen, ion logam, dan sebagainya. 

Pada keadaan tersebut, alginat akan menglaami degradasi. Selama penyimpanan 

alginat cepat mengalami degradasi dengan adanya oksigen terutama dengna 

naiknya kelembapan udara. Alginat komersial mudah terdegradasi oleh 

mikroorganisme yang terdapat di udara, karena bahan tersebut mengandung 

partikel alga dan zat bernitrogen. Semua larutan alginat akan mengalami 

depolimerisasi dengan kenaikan suhu (Zhanjiang, 1990). 

2.3.1 Sifat Fisika dan Kimia Alginat 

Natrium alginat berwarna putih sampai dengan kekuningan, berbetuk 

tepung atau serat, hampir tak berbau dan berasa dengan kadar abu yang tinggi, 

disebabkan adanya unsur natrium. Kandungan air yang tinggi disebabkan oleh 

pengaruh garam yang bersifat higroskopis. Kandungan air dalam alginat 

bervariasi bergantung pada kelembapan relatif dari lingkungannya (Yunizal, 

2004). 

Na-alginat larut dalam air dan mengental (larutan koloid), tidak larut 

dalam alkohol dan larutan hidroalkoloid dengan kandungan alkohol lebih dari 

30%, dan tidak larut dalam kloroform, eter, dan asam dengan pH kurang dari 3. 

Alginat yang larut dalam air membentuk gel pada larutan asam karena adanya ion 

kalsium atay kation logam polivalen lainnya. Penggantian kation Na+ lebih dari 

35% dengan kation Ca2+  akan menghentikan pergeseran molekul dan terbentuk 

struktur gel yang stabil. Secara kasar penambahan kation Ca2+ pada konsentrasi 

rendah tidak menimbulkan perubahan shear dan membentuk gel, sedangkan 

jumlah Ca2+ yang tinggi menyebabkan perubahan shear yang tinggi dan 

membentuk gel kalsium alginat. Viskositas dari larutan alginat dipengaruhi oleh 
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konsentrasi, pH, bobot molekul, suhu, dan adanya kation logam polivalen. 

Semakin tinggi konsentrasi atau bobot molekul maka semakin tinggi 

viskositasnya. Viskositas larutan alginat akan menurun dengan pemanasan, 

meningkat lagi bila didinginkan kembali, kecuali dengan pemanasan pada suhu 

tinggi dan waktu relatif lama akan mengakibatkan degradasi molekul dan 

menyebabkan penurunan viskositas. Larutan garam alginat menunjukkan sedikit 

perubahan viskositas pada kisaran pH 4-10, oleh karena itu alginat dengan kisaran 

pH tersebut biasa digunakan untuk indsutri makanan (Haerunnisa, 2008). 

2.3.2 Standar Mutu Alginat 

Spesifikasi alginat yang didapat secara komersial berbeda-beda tergantung 

pada pemakaian dalam bidang industri. Alginat yang dipakai dalam industri 

makanan dan farmasi harus memenuhi persyaratan bebas dari selulosa dan 

warnanya sudah dipucatkan sehingga berwarna putih atau terang. Grade yang lain 

adapula yang disebut Industrial grade yang biasanya masih mengijinkan adanya 

beberapa bagian dari selulosa dengan warna granula yang bervariasi dari coklat 

sampai putih. Sifat fisik lainnya juga bervariasi tergantung pada metode 

pembuatan dan bahan bakunya, namun secara umum harus memenuhi ketentuan 

yaitu pH 3,5-10, viskositas 1% berat dalam larutannya antara 10-5000 cps, kadar 

air 5-20%, ukuran partikel 10-200 standar mesh (Winarno, 1996). 

Standar mutu alginat pada Food Chemical Codex (FCC) yang merupakan 

standar terkait kemurnian dan identitas kandungan alginat yang telah diakui secara 

internasional dan telah dijadikan sebagai acuan antara pemasok dengan industri. 

Sedangkan di Indonesia sendiri belum menetapkan standar mutu alginat yang 
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lengkap. Standar mutu internasional natrium alginat yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Food Chemical Codex (FCC) disajikan pada tabel dibawah: 

Tabel 1. Standar Mutu Internasional Natrium Aglinat 

Parameter Mutu Standart Mutu Na-alginat 

Rendemen (%) >18 

Kadar Air (%) <15 

Kadar Abu (%) 18-27 

Viskositas (Cps) 10-5000 

pH 3,5-10 

Tingkat Kecerahan 50-80 

(Sumber: FCC, 2004). 

 Menurut Winarno (1996), standar mutu alginat dapat dilihat pada Tabel 2 

dibawah ini: 

Tabel 2. Standar Mutu Alginat 

Karakteristik Na-alginat 

Kemurnian (% bobot kering) 90,8-100 % 

Kadar As <3 ppm 

Kadar Pb <10 ppm 

Kadar Hg <0,04 % 

Kadar Abu 18-27 % 

Kadar Air <15% 

(Sumber: Winarno, 1996). 

2.4 Proses Ekstraksi Alginat 

 Ekstraksi adalah cara untuk memisahkan campuran beberapa zat menjadi 

komponen-komponen yang terpisah dengan menggunakan pelarut yang memiliki 

sifat kimia dan polaritas yang sama dengan senyawa yang akan dipisahkan. Jenis 

ekstraksi terdiri dari ekstraksi padat-cair dan cair-cair. Ekstraksi padat-cair dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu aqueus phase dan organis phase. Cara aqueus 

phase dilakukan dengan menggunakan pelarut air, sedangkan dalam organic 

phase digunakan pelarut organik. Sebagian besar proses ekstraksi rumput laut 

untuk menghasilkan garam natrium alginat menggunakan cara aqueus phase 

(Winarno, 1996). 



12 
 

 

 

 Prinsip ekstraksi alginat dari rumput laut untuk menghasilkan alginat 

adalah dengan memasak rumput laut tersebut dalam suasana basa dengan 

menggunakan larutan Na2CO3 atau NaOH. Kemudian larutan alginat kasar yang 

diperoleh ditambahkan dengan asam mineral kuat sehingga akan membentuk 

endapan asam alginat. Proses pemurnian produk ini meliputi beberapa proses 

seperti proses penjernihan, pemucatan, dan pengendapat kalsium alginat. Pada 

umumnya produk akhir yang dihasilkan berupa garam alginat yang dapat larut 

dalam air terutama dalam bentuk natrium alginat (Chapman, 1980). 

 Proses utama ekstraksi alga coklat menjadi natrium alginat dibagi menjadi 

empat tahap. Tahap pertama merupakan tahap pra ekstraksi yaitu tahap 

perendaman, tahap ini dilakukan dengan dua perlakuan yaitu  perendaman dalam 

larutan alkali dan larutan asam. Tahap kedua merupakan tahap ekstraksi dalam 

suasana basa dengan cara perebusan menggunakan larutan pengekstrak. Tahap 

ketiga adalah tahap pemucatan dan tahap keempat adalah tahap pemurnian. Tahap 

keempat dibagi menjadi tiga bagian yaitu pembentukan asam alginat, 

pembentukan natrium alginat dan penarikan natrium alginat murni (Yunizal, 

2004). 

2.5  Bunga Mawar 

Mawar merupakan salah satu bunga potong yang banyak diminati 

masyarakat, yang seringkali digunakan sebagai bunga penghias acara formal 

seperti seminar, lokakarya maupun non formal seperti pengantin dan beberapa 

acara adat. Jika acara-acara telah usai atau bunga mawar disimpan atau dipajang 

beberapa hari akan menjadi layu dan jatuh harga jualnya. Padahal bunga mawar 
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sortiran (tidak segar lagi) tersebut, ternyata masih mengandung pigmen antosianin 

berjenis malvidin dan sianidin glikosida (Saati, 2011). 

 
Gambar 4. Bunga Mawar 

Mawar (Rosa sp.) merupakan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi, dimintai konsumen dan dapat dibudidayakan secara komersial dan 

terencana sesuai dengan permintaan pasar. Berdasarkan kegunaannya mawar 

dikelompokkan kedalam bunga potong, mawar tanam, mawar tabur, dan mawar 

bahan kosmetik. Bunga mawar mengandung pigmen antosianin berjenis malvidin 

dan sianidin glikosida. Komponen terbanyak dalam mahkota bunga mawar segar 

antara lain adalah air (83-85%), vitamin β-karoten, antosianin, total gula 8-12%, 

minyak atsiri sekitar 0,01-1,00% (citronellol, eugenol, asam galat, dan linalool). 

Pigmen antosianin bunga mawar merah mempunyai sifat sinergis dengan asam 

sitrat yang terbukti berfungsi sebagai antioksidan (Saati, 2011). 

2.5.1 Kandungan Bunga Mawar 

 Kandungan kimia bunga mawar cukup beragam yaitu tannin, geraniol, 

nerol, citronellol, flavonoid, pectin polyphenol, vanillin, karotenoid, stearopten, 

farnesol, eugenol, feniletil alkohol, vitamin B, C, E, dan K. Banyaknya kandungan 

pada bunga mawar merah menjadi alasan bunga ini dapat dijadikan sebagai bahan 

baku obat, antara lain sebagai pengobatan aroma terapi, anti kejang, pengatur 

haid, menyembuhkan sekresi empedu, dan menurunkan panas badan (daun dan 
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kelopak bunga mawar). Aroma wangi pada bunga mawar mengandung senyawa 

phenyl ethyl alcohol, geraniol, nerol, dan citronellol. Kandungan senyawa tersebut 

merupakan bahan parfum yang harum. Mawar merah dapat digunakan sebagai 

antiseptik, antispasmodik, antiviral, dan antibakteri (Windi, 2014). 

 Mahkota bunga mawar mengandng antioksidan yang berfungsi untuk 

menangkal radikal bebas. Mahkota bunga mawar juga diketahui mengandung 

pigmen antosianin yang tergolong flavonoid dan jenis antosianinnya adalah 

pelagornidin 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, 2006). 

 Dibalik keelokan warna bunga mawar, pigmen antosianin yang 

dikandungnya diharapkan dapat memberikan harapan sebagai zat pewarna alami 

yang menyumbangkan pengganti pewarna berbahaya tersebut. Di negara maju 

pewarna alami yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk minuman, 

makanan, obat-obatan, suplemen diet, kosmetik, barang kerajinan maupun pakan 

ternak (Saati, 2011). 

 Komoditi pertanian mempunyai sifat mudah rusak dikarenakan 

mempunyai kandungan air cukup tinggi hingga mencapai 90%. Kadar air yang 

terkandung dalam mahkota bunga mawar adalah 85,08%. Hal ini membuktikan 

bahwa terdapatnya kandungan pigmen antosianin atau kandungan gula total yang 

relatif rendah namun masih relatif tinggi dibandingkan dengan kandungan air 

pada bunga kana yaitu 80,2% (Kumalaningsih, 2006). 

 Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bunga mawar dapat 

diaplikasikan pada beberapa produk industri yang dipilih mempunyai nilai pH 
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yang masuk dalam kisaran nilai pH bersifat stabil (Saati dkk., 2009) dan dapat 

menyumbangkan warna alaminya yaitu kemerahan (redness) dan kekuningan 

(yellowness), bahkan merah-keunguan, yang dalam produk tersebut tidak begitu 

tampak. Pigmen antosianin lebih stabil pada suasana pH asam yaitu pada kisaran 

pH 1-5, seperti yang dimiliki oleh produk sari buah (3,10), yoghurt (4,17) dan 

minuman berkarbonat (2,92) (Saati, 2011). Beberapa produk seperti jelly (pH 

6,50) dan body lotion (pH 7,20) tetap dipilih akan dicoba diaplikasikan karena 

menurut hasil uji karakterisasi Saati dkk. (2009), bahwa dengan pengenceran 

pigmen 30 kali atau setara dengan penggunaan pigmen antosianin 3,3% pada 

bahan media (larutan buffer) dengan nilai pH 1-11 masih menampakkan 

sumbangan warna merah, merah-kekuningan dan pink keunguan pada bahan atau 

media bahan yang ditambahkan. 

2.6 Pigmen Antosianin 

 Antosianin merupakan senyawa polar, sehingga dapat diekstraksi dengan 

pelarut yang bersifat polar seperti air, ethanol, dan methanol. Metode ekstraksi 

antosianin yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan etanol. 

Namun, yang paling efektif adalah dengan menggunakan methanol. Pigmen 

antosianin dapat larut dalam ethanol karena antosianin merupakan senyawa polar 

dan ethanol merupakan pelarut yang bersifat polar juga (Farida, 2014). Komponen 

glukosil-5-glukosil peonidin dan sianidin (Suda dkk., 2003). Senyawa antosianin 

berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas, sehingga berperan 

untuk mencegah terjadi penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif. 
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Gambar 5. Struktur Kimia Antosianin 

 (Sumber: Li, 2009) 

 Antosianin adalah kelompok pigmen yang berwarna merah sampai biru 

yang tersebar luas pada tanaman. Seluruh senyawa antosianin merupakan senyawa 

turunan kation flavylium. Inti kation flavylium dari pewarna antosianin yang 

kekurangan elektron sangat reaktif. Reaksi-reaksi yang terjadi pada umumnya 

mengakibatkan terjadinya degradasi warna. Degradasi warna dari antosianin 

disebabkan oleh berubahnya kation flavylium (AH+) yang stabil berwarna merah. 

Pada pH netral berubah menjadi basa karbinol berwarna kebiruan dan akhirnya 

menjadi kalkon yang tak berwarna. Dua puluh senyawa antosianin telah 

ditemukan, tetapi hanya enam yang berperan penting dalam bahan pangan yaitu 

pelagornidin, sianidin, delpinidin, dan malvidin (Francis, 2000). 

2.7 Antioksidan 

 Antioksidan berfungsi sebagai senyawa yang dapat menghambat reaksi 

radikal bebas penyebab penyebab karsinogenis, kardiovaskuler dan penuaan 

dalam tubuh manusia. Antioksidan diperlukan karena tubuh manusia tidak 

memiliki sistem pertahanan antioksidan yang cukup, sehingga apabila terjadi 

paparan radikal berlebihan, maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen 

(berasal dari luar) (Muchtadi, 2013). 

 Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron tidak 

berpasangan dalam orbital terluarnya sehingga sangat reaktif. Radikal ini 
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cenderung mengadakan reaksi berantai yang apabila terjadi di dalam tubuh akan 

dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang berlanjut dan terus menerus. 

Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan endogen terhadap serangan radikal 

bebas terutama terjadi melalui peristiwa peningkatan yang diakibatkan faktor 

stress, radiasi,  asap rokok dan polusi lingkungan menyebabkan sistem pertahanan 

tubuh yang ada tidak memadai, sehingga tubuh memerlukan tambahan 

antioksidan dari luar yang dapat melindungi dari serangan radikal bebas 

(Wahdaningsih dkk., 2011). 

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron 

(elektron donor). Secara biologis antioksidan adalah senyawa yang dapat 

menangkal atau meredam dampak negatif oksidan (Winarti, 2010). Uji aktivitas 

antioksidan DPPH berdasarkan reaksi penangkapan radikal DPPH oleh senyawa 

antioksidan melalui mekanisme donasi atom hidrogen sehingga akan dihasilkan 

DPPH-H (bentuk non radikal) sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan 

intensitas warna ungu dari DPPH (Windono dkk., 2001). 

2.8 Minuman Sari Bunga dan Potensi Sirupnya 

 Sari buah dan atau bunga adalah cairan hasil perasan buah-buahan dan 

atau bunga yang ditambahkan gula, essence, dan bahan aditif lainnya sesuai 

keinginan konsumen. Ditinjau dari penampakannya ada 3 macam jenisnya yaitu 

sari buah encer keruh, jernih, dan bentuk kental (juice). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi komposisi sari minuman erat hubungannya dengan komposisi 

bahan yang digunakan. Adapun komposisi bahan tersebut dipengaruhi oleh faktor 

genetik, tingkat kematangan, tingkat kesegaran, metode budidaya penanaman, dan 

faktor lingkungan pertumbuhan tanaman tersebut. Oleh karena itu, untuk 
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mendapatkan hasil dengan stabilitas yang bagus, hendaknya digunakan. Hal ini 

dimaksudkan agar diperoleh komposisi sari minuman yang seragam (Saati, 2012).  

 Sirup pada umumnya memiliki warna yang cerah seperti merah, kuning, 

hijau, dan sebagainya. Warna didalam bahan pangan merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam kualitas bahan makanan tersebut disamping rasa, tekstur, dan 

atribut sensori lainnya. Pewarna dalam produk makanan umumnya bertujuan 

untuk memperbaiki penampakan makanan yang memudar akibat pengolahan, 

memperoleh warna yang seragam pada komoditi yang warna alamiahnya tidak 

seragam, memperoleh warna yang lebih baik daripada warna aslinya, melindungi 

vitamin dan flavor yang peka terhadap cahaya selama penyimpanan, sebagai 

identitas produk, dan indikator visual dari kualitas (Francis, 2000). 

Warna yang tampak pada makanan dikarenakan dua hal, yaitu 

penambahan warna sintetis dan karena adanya pigmen alami. Zat pewarna alami 

yang bersifat lebih aman dapat digunakan dari pigmen karotenoid, kurkumin, 

antosianin dan pigmen lainnya yang terdapat dalam jaringan buah, bunga, daun, 

batang, maupun akar tanaman. Antioksidan alami yang terdapat dalam makanan 

berasal dari kelompok bahan tambahan makanan yang khusus diisolasi dari 

sumber dari sumber-sumber alam dan ditambahkan kedalam bahan pangan. 

Flavonoid merupakan jenis pigmen alami yang larut air, yang termasuk 

didalamnya antosianian dan antosantin, keduanya merupakan pigmen yang dapat 

dihasilkan dari mahkota bunga sesuai dengan asal namanya “anthos” (bahasa 

latin) yang berarti bunga (Saati, 2016). 
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2.9 Sirup 

 Sirup adalah produk minuman yang dibuat dari campuran air dan gula 

dengan kadar larutan gula minimal 65% dengan atau tanpa bahan pangan lain dan 

atau bahan tambahan pangan yang diizinkan. Sirup merupakan minuman favorit 

masyarakat karena identik dengan rasa manis. Sirup berupa larutan yang kental 

dan penggunannya tidak langsung diminum tapi harus diencerkan terlebih dahulu. 

Pengenceran dilakukan karena kadar gula dalam sirup yang terlalu tinggi yaitu 

antara 55-65%. Larutan sirup harus homogen sehingga tidak terjadi pengendapan 

dalam sirup selama masa penyimpanan. (Satuhu, 2004). 

 Sirup dapat juga disebut sebagai minuman manis yang memiliki variasi 

rasa. Viskositas (kekentalan) sirup disebabkan oleh banyaknya ikatan hidrogen 

dengan gugus hidroksil (OH) pada molekul gula terlarut dengan molekul air yang 

melarutkannya. Secara teknik maupun dalam dunia ilmiah, istilah sirup juga 

sering digunakan untuk menyebut cairan kental (umumnya residu) yang 

mengandung zat terlarut selain gula. Untuk meningkatkan kadar gula terlarut, 

biasanya sirup dipanaskan, larutan sirup menjadi super jenuh. Setiap produk 

pangan memiliki mutu yang sudah ada standar masing-masing, terutama sirup 

(Buckle, 2003). 

 Sirup merupakan minuman ringan yang bersifat kental dengan citarasa 

beraneka ragam. Penggunaan sirup sebagai minuman harus diencerkan dengan air 

karena memiliki kandungan gula yang tinggi. Pada penggunaan sirup, gula 

berfungsi untuk memberikan rasa manis dan menjadi bahan pengawet pada sirup. 

Larutan sirup harus homogen sehingga tidak terjadi pengendapan dalam sirup 

selama proses penyimpanan (Satuhu, 2004). 
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Tabel 3. Standar Mutu Sirup Menurut Permenkes RI 

No. Jenis Unsur Persyaratan 

1. Gula (Sukrosa dan Sakarin Invert yang dihitung 

sebagai sakarosa) 

Minimal 55% 

2. Zat pewarna Tidak berbahaya 

3. Zat pemanis buatan Negatif  

4. Zat pewangi (essence), bahan pengkilat (agar-agar) Boleh ditambahkan 

5. Logam berbahaya (Cu, Pb, As, dan Hg) Negatif 

6. Bahan pengawet (dihitung sebagai asam benzoat) Tidak berbahaya 

7. Jamur dan ragi Negatif  

(Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 722/Menkes/Per/IX/88). 

 

2.10 Bahan Tambahan dalam Pembuatan Sirup 

2.10.1  Gula Pasir (Sukrosa) 

 Gula pasir (sukrosa) adalah golongan disakarida yang mempunyai peranan 

penting dalam pengolahan makanan dan banyak terdapat pada tebu, bit, siwalan, 

dan kelapa kopyor. Untuk industri-industri makanan biasa digunakan sukrosa 

dalam bentuk kristal halus atau kasar dan dalam jumlah yang banyak 

dipergunakan dalam bentuk cairan sukrosa (sirup). Pada pembuatan sirup, gula 

pasir (sukrosa) dilarutkan dalam air dan dipanaskan, sebagian sukrosa akan terurai 

menjadi glukosa dan fruktosa, yang disebut gula invert. Inversi sukrosa terjadi 

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

kelarutan sukrosa sangat tinggi (Winarno, 2010). Sukrosa dalam pembuatan 

produk makanan berfungsi untuk memberi rasa manis dan dapat pula sebagai 

pengawet yaitu dalam konsentrasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, dapat menurunkan aktifitas air dari bahan pangan (Buckle, 

2003). Berdasarkan SNI 3544:2013 yang mengatur tentang produk sirup, 

penambahan gula pada produk sirup minimal sebesar 65%. 
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2.10.2  Asam Sitrat 

 Asam sitrat termasuk dalam golongan flavorenhancer atau bahan pemacu 

rasa. Bahan pemacu rasa merupakan bahan tambahan yang diberikan pada suatu 

produk pangan untuk memberikan nilai lebih pada rasa, sesuai dengan 

karakteristik produk pangan yang dihasilkan. Biasanya, bahan pemacu rasa hanya 

ditambahkan dalam jumlah kecil. Asam sitrat sebagai bahan pemacu rasa, banyak 

digunakan dalam industri, terutama industri makanan karena memiliki tingkat 

kelarutan yang tinggi, memberikan rasa asam yang enak, dan tidak bersifat racun 

(Prianto, 2018). 

 Proses pembuatan sirup buah, asam sitrat digunakan untuk mengatur pH, 

terutama yang menggunakan buah-buahan dengan tingkat keasaman yang rendah 

sehingga tidak cukup untuk menghasilkan pH seperti yang diinginkan. 

Penggunaan asam juga berfungsi untuk memberikan rasa dan aroma yang khas 

pada sirup buah, meningkatkan flavor (mengimbangi rasa manis), serta 

memperpanjang umur simpan (mengawetkan) sirup buah tersebut. Umumnya, 

penambahan asam sitrat dilakukan hingga pH sirup buah yang dihasilkan 

mencapai ±4,5 yaitu pH yang diinginkan untuk sirup buah. Namun, sari buah 

yang telah cukup asam tidak perlu ditambah asam sitrat (Lisdiana, 2002). 

2.10.3  Bahan Penstabil dan Potensi Penggunaan Alginat 

 Bahan penstabil yang juga bisa disebut sebagai bahan pengental 

merupakan suatu zat hidrokoloid yang dapat berfungsi menstabilkan, 

mengentalkan, atau memekatkan suatu makanan yang dicampur dengan air 

sehingga dapat membentuk suatu cairan dengan kekentalan yang stabil dan 

homogen pada waktu yang relatif lama. Beberapa bahan penstabil dan pengental 
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juga termasuk kelompok bahan pembentuk gel. Jenis-jenis bahan pembentuk gel 

biasanya merupakan bahan berbasis polisakarida atau protein. Makanan olahan 

yang mengandung penstabil diantaranya adalah susu kental manis, jeli, mentega, 

es krim, dan sirup. Zat-zat yang termasuk dalam bahan penstabil diantaranya 

adalah gum arab, gelatin, agar-agar, natrium alginat (Na-alginat/alginat), pektin, 

karagenan, dan CMC (Ningrum, 2012). 

 Alginat merupakan salah satu jenis hidrokoloid, yaitu suatu sistem koloid 

oleh polimer organik didalam air. Alginat dapat diekstraksi dari rumput laut coklat 

seperti Sargassum cristaefolium, Sargassum.sp, dan Turbinaria sp. yang 

potensinya di Indonesia cukup besar. Alginat telah lama dimanfaatkan baik dalam 

bidang pangan maupun non pangan. Pada bidang pangan, alginat banyak 

digunakan sebagai elmusi pada es krim, pensuspensi susu coklat, pengatur 

viskositas pada yoghurt, dan sebagainya. Pemanfaatan alginat didasarkan pada 

tiga sifat utama yaitu yang pertama kemampuannya dalam menaikkan viskositas 

larutan apabila alginat dilarutkan dalam air. Kedua adalah kemampuan alginat 

untuk membentuk gel, sifat ketiga dari alginat adalah kemampuannya untuk 

membentuk film dari natrium atau kalsium alginat dan fiber dari kalsium alginat 

(Hoefler, 2004). 

 Pada industri pangan alginat digunakan sebagai pengental, pembentuk gel, 

penstabil, pembentuk bodi, bahan pengemulsi dan pensuspensi. Pada produk es 

krim alginat digunakan sebagai penstabil menggantikan pati dan karagenan. 

Alginat juga dapat diaplikasikan untuk minuman campuran seperti es loli, es jus 

buah, dan sebagainya. Selain itu alginat digunakan dalam menstabilkan emulsi 

seperti pada produk minuman sirup. Penggunaan lain alginat adalah pada produk 
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makanan restrukturisasi seperti nugget, alginat berfungsi sebagai binder 

(Subaryono,2010) 


