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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang sangat potensial 

untuk aktivitas perkebunan. Salah satu tanaman yang sangat cocok dikembangkan di 

Indonesia adalah tanaman kelapa yang mana sangat mudah tumbuh pada iklim tropis 

dan ketinggian dataran di Indonesia menjadi salah satu faktor tanaman kelapa sangat 

potensial untuk dibudidayakan. Hingga pada tahun 2010 luas areal perkebunan kelapa 

di Indonesia mencapai 3,77 juta atau 31,20 persen dari total luas perkebunan kelapa 

di dunia (Pasang, dkk., 2012). Hal ini menyebabkan hasil panen tanaman kelapa 

sangat melimpah di Indonesia. Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Timur menghasilkan 

hasil panen kelapa tertinggi di Pulau Jawa yaitu sebesar 273,200 ton. Namun yang 

terjadi pada saat ini pemanfaatan dari hasil perkebunan tanaman kelapa sebagian 

besar adalah daging buahnya saja sedangkan air kelapa pemanfaatannya masih 

kurang terutama air kelapa tua. Di Indonesia pemanfaatan air kelapa masih sekedar 

menjadi produk pangan seperti nata de coco maupun minuman isotonik. 

Berdasarkan data dari perusahaan tepung kelapa (desiccated coconut) di 

Kabupaten Minahasa Utara yakni PT. United Coconut Tina Indonesia, dalam 

sehari jumlah air kelapa yang terbuang berkisar antara 6000-7000 liter. Dimana 

jumlah tersebut dapat mengancam kelestarian lingkungan, mengingat pabrik 

tersebut melakukan aktivitas produksi berlangsung setiap hari sehingga dapat 

diperkirakan dalam sebulan jumlah air kelapa yang terbuang sebagai limbah dapat 

mencapai sekitar 200.000 liter (Mandey, dkk., 2016). Limbah air kelapa tua yang 

tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan 
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apabila dibiarkan dalam waktu yang lama. Air kelapa tua tersebut akan 

terfermentasi sehingga dapat menimbulkan polusi asam asetat pada lingkungan. 

Namun jika dilihat dari kandungan yang ada pada air kelapa tua, apabila 

dimanfaatkan secara baik dan benar hal tersebut dapat meningkatkan nilai tambah 

dan meningkatkan nilai ekonomis dari air kelapa tua.  

Air kelapa tua mengandung sejumlah zat gizi, yaitu protein 0,2%, lemak 

0,15%, karbohidrat 7,27%, gula, vitamin, elektrolit dan hormon pertumbuhan 

(Warisno, 2004). Dalam 100 ml air kelapa terdapat sekitar 3 gram gula jenis 

glukosa, fruktosa, sukrosa dan sorbitol, yang semakin berkurang dengan semakin 

tuanya umur buah kelapa. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka 

perlu dilakukan suatu tindakan lanjut untuk pemanfaatan air kelapa tua yaitu 

pengolahan menjadi sirup. Mengingat kandungan gula pada air kelapa yang 

semakin berkurang seiring dengan bertambahnya umur dari buah kelapa, 

pengolahan menjadi sirup merupakan solusi yang tepat karena dalam proses 

pembuatan sirup membutuhkan sukrosa dalam jumlah yang tinggi.  

Sirup merupakan larutan kental dengan kandungan gula tinggi. Dimana 

kandungan sukrosa yang ditetapkan dalam produk sirup yaitu minimal 65% sesuai 

dengan syarat mutu SNI sirup. Pada sirup yang dihasilkan berdasarkan hasil trial and 

error sirup air kelapa dengan penambahan sukrosa 65% (sesuai dengan syarat SNI) 

sirup yang dihasilkan masih memiliki kekentalan yang belum setara dengan 

viskositas sirup komersial, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut perlu 

dilakukan penambahan sukrosa yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas sirup 

yang baik. Penambahan sukrosa selain bertujuan untuk meningkatkan mutu sirup, 

juga untuk memperbaiki flavor dari sirup yang dihasilkan. Peranan sukrosa dalam 
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pembuatan sirup selain sebagai pemanis dapat juga digunakan sebagai pengawet dan 

pengental.  

Pada produk sirup warna merupakan faktor utama yang digunakan sebagai 

parameter minat konsumen. Sedangkan pada sirup air kelapa, sirup yang dihasilkan 

memiliki warna kuning kecokelatan dan kurang menarik. Sehingga dengan adanya 

permasalahan tersebut perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan 

kualitas mutu kenampakan dari produk sirup air kelapa yaitu dengan penambahan 

pigmen warna. Salah satu pewarna alami yang cukup banyak digunakan pada produk 

pangan adalah pigmen antosianin pada bunga rosella. Penggunaan ekstrak pigmen 

antosianin dari bunga rosella sudah banyak diaplikasikan pada berbagai minuman, 

mengingat ekstrak pigmen antosianin dari bunga rosella memiliki efek positif bagi 

tubuh manusia salah satunya menangkal radikal bebas. Namun aplikasi ekstrak 

pigmen antosianin dari bunga rosella pada sirup air kelapa masih belum ada sehingga 

untuk itu dilakukan penelitian tersebut untuk meningkatkan mutu dari sirup air kelapa 

yang dihasilkan.  

Bunga rosella merupakan tanaman yang berkembang baik di daerah tropis 

dan sub-tropis. Kandungan flavonoid, polisakarida dan asam-asam organik yang 

ada pada bunga rosella berperan dalam memberikan efek farmakologis tertentu 

(Husain, dkk., 2004). Bunga rosella memiliki kandungan antioksidan yang cukup 

tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai suatu bahan tambahan pangan 

alternatif karena memiliki efek positif bagi tubuh manusia yaitu mampu 

menangkal radikal bebas. Herrera (2004) menunjukkan bahwa terdapat penurunan 

tekanan darah sistolik sebesar 11,2% dan tekanan darah diastolik sebesar 10,7% 

setelah diberi terapi teh rosella selama 12 hari pada 31 penderita hipertensi 
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sedang. Penelitian Nurhasanah, dkk. (2015) menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan kadar SGOT dan SGPT sebesar 7,2 ml/200 gram/bb akibat pemberian 

jelly drink kulit buah naga merah dan rosella terhadap tikus wistar jantan yang 

diinduksi minyak jelantah  

Berdasarkan pemaparan diatas, pembuatan sirup air kelapa dengan 

penambahan ekstrak pigmen antosianin dari bunga rosella sebagai pendonor 

warna dapat menjadi solusi dalam pengembangan produk fungsional yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen. Selain itu penambahan konsentrasi 

sukrosa yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan mutu sirup air kelapa 

sesuai dengan SNI sirup yang ada.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui interaksi antara konsentrasi ekstrak pigmen antosianin dan 

konsentrasi sukrosa. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak pigmen antosianin terhadap mutu 

sirup air kelapa. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi sukrosa terhadap mutu sirup air kelapa. 

 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan adalah:  

1. Terdapat interaksi antara konsentrasi ekstrak pigmen antosianin dan 

konsentrasi sukrosa. 
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2. Terdapat pengaruh konsentrasi ekstrak pigmen antosianin terhadap mutu

sirup air kelapa.

3. Terdapat pengaruh konsentrasi sukrosa terhadap mutu sirup air kelapa


