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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Bunga Mawar 

Bunga mawar merupakan tanaman hias dengan batang berduri, banyak 

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

atau bunga tabur. Bunga ini berharga karena keindahan dan aromanya, serta 

bermanfaat dan memiliki banyak khasiat. Mawar hampir banyak ditemukan di 

semua Negara di seluruh dunia, sehingga dijuluki sebagai “Ratu Segala Bunga 

(Queen of Flower)” (Damayanti dan Fitriana, 2012).  

Bunga mawar dapat tumbuh sampai dengan ketinggian 900 m dpl, dibawah 

ketinggian ini kuncup menjadi kecil. Kisaran tumbuh bunga mawar adalah 700-

1200 m dpl. Bunga mawar membutuhkan suhu berkisar 15-26ºC, dengan 

kelembaban udara rata-rata 50-60%. Tanaman mawar membutuhkan cahaya 

penyinaran matahari penuh sepanjang hari, karena bila tempatnya terlindung akan 

terserang cendawan dan pertumbuhannya kurang baik. Tanah yang sesuai untuk 

tanaman mawar adalah tanah bertekstur dan drainase yang baik, gembur, cukup 

bahan organik dan tidak terlalu asam pH 6-7 (Hanum, 2002). 

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

sebagai bunga penghias acara formal seperti pengantin dan beberapa acara budaya 

suatu daerah. Mahkota bunga mawar lokal Batu diketahui mengandung pigmen 

antosianin jenis dari kelompok sianidin dan delnidinglikosida, serta malvidinglikosida 

dan berkhasiat sebagai obat alam. Senada dengan pendapat Blake (2004), bunga mawar 

mengandung sianidin (cyranins) (Saati, 2011). Berdasarkan kegunaanya mawar 

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

kosmetik (Marlina, dkk., 2009).  
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Gambar 1. Kelopak Bunga Mawar (Hanum, 2002) 

2.1.1. Taksonomi Bunga Mawar 

Menurut Tjitrosoepomo (1996), Morfologi tanaman mawar adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas        : Dicotyledonae   

Ordo        : Rosanales 

Famili       : Rosaceae  

Genus       : Rosa 

Species      : Rosa damascene Mill 

 

Tanaman mawar berbentuk semak dan tergolong tanaman yang mempunyai 

umur panjang atau tahunan. Memiliki stuktur batang berkayu, bercabang banyak, 

menghasilkan bunga secara terus menerus. Selama siklus hidupnya tanaman mawar 

terus tumbuh seolah-olah tidak terbatas dan masa produksinya berulang-ulang 

(Rukmana, 1995). Bunga mawar memiliki malai yang berbentuk sederhana hingga 

seperti karangan bunga. Helaian mahkota bunganya ada yang selapis dan ada yang 

bersusun. Semua jenis bunga mawar yang ada berduri melengkung ke bawah dan tajam 

(Rismunandar, 1992). Bunga mawar termasuk bunga yang sempurna yang dapat 

membentuk biji dan mudah untuk memperoleh tanaman hibrida baru. Warna bunga 

mawar bervariasi dari putih, merah, merah muda, kuning masih banyak lagi warna pada 

bunga mawar, bahkan warna perpauan antara dua warna telah ada di temukan oleh 

seorang yang mengerti akan hal persilangan pada tumbuhan.  
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2.1.2. Kandungan Mawar  

Komponen yang paling banyak di dalam mahkota bunga mawar segar antara 

lain air (83-85%), vitamin, beta karoten, sianin (antosianin), gula total 8-12%, 

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

Pigmen antosianin yang terdapat pada bunga mawar merah memiliki sifat sinergis 

dengan asam sitrat yang akan berfungsi sebagai antioksidan (Saati dkk., 2011). 

Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam bunga mawar diantaranya 

tannin, geraniol, nerol, citronellol, asam geranik, terpen, flavonoid, pektin, 

polyphenol, vanillin, karotenoid, stearopten, farnesol, eugenol, vitamin B, C, E, 

dan K. Dengan banyaknya kandungan yang terdapat dalam bunga mawar merah, 

maka bunga mawar merah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan baku obat, 

antara lain sebagai pengobatan aromaterapi, anti kejang, pengatur haid, 

menyembuhkan infeksi, menyembuhkan sekresi empedu, dan menurunkan panas 

badan (daun dan kelopak bunga mawar). Bunga mawar merah bisa digunakan 

sebagai antiseptik, antispasmodik, antiviral dan antibakteri (Rukmana, 1999 dalam 

Windi, 2014). 

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 (methanol dan etanol) (Saati, 

2011). Negara maju penggunan zat pewarna alami pada produk makanan telah 

banyak digalakkan, produk pewarna alami yang dapat digunakan dalam berbagai 

aplikasi termasuk minuman, makanan, obat-obatan, suplemen diet, kosmetik, 

barang kerajinan maupun pakan ternak (Wu dkk., 2009).  
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Selama periode penyimpanan selama 4 hari (suhu kamar), kadar air mahkota 

menurun sekitar 15% (5 gr/ 300ml, m/v) dan gula total meningkat lebih dari 2%. 

Pengurangan kadar air karena proses transpirasi sebagai mekanisme katabolisme 

untuk mendapatkan energi yang cukup untuk bertahan hidup. Proses transpirasi 

juga melibatkan tahap layu dimana beberapa minyak esensial dapat menguap. Di 

sisi lain, proses ini mampu meningkatkan kadar gula sebagai indikasi adanya 

antosianin yang mengikat molekul gula sebagai kelompok glikon (Saati, 2014). 

Aplikasi pigmen antosianin bunga mawar pada industri pangan seperti sari 

buah, selai, jelly, yoghurt. Ekstrak pigmen antosianin menyumbangkan warna alami 

sebanyak 2-3% pada produk seperti yoghurt, selai pepaya, sari buah dan minuman 

berkarbonat. Aplikasi pigmen antosianin pada yoghurt, perlakuan berbagai formulasi 

yoghurt yang ditambahkan pigmen antosian bunga kana merah memberi tingkat 

kemerahan yang seragam dan kompak. Hal ini karena bunga mawar memiliki 

kandungan pigmen antosianin sangat tinggi sekitar 1,03 mg/ml (Saati, 2007).  

 

2.2. Buah Naga  

Buah naga merah merupakan buah yang harus dipanen setelah matang, 

karena jika dipanen mentah maka buah tidak akan matang. Buah ini sudah dapat 

dipanen 30 hari setelah berbunga (Himagropertanian, 2012).  Hylocereus polyrhizus 

yang lebih banyak dikembangkan di Cina dan Australia ini memiliki buah dengan 

kulit berwarna merah dan daging berwarna merah keunguan. Rasa buah lebih manis 

dibanding Hylocereus undatus, dengan kadar kemanisan mencapai 13-15% ºBrix. 

Hylocereus polyrhizus tergolong jenis tanaman yang cenderung berbunga sepanjang 

tahun. Sayangnya tingkat keberhasilan bunga menjadi buah sangat kecil, hanya 
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mencapai 50% sehingga produktivitas buahnya tergolong rendah dan rata-rata berat 

buahnya hanya sekitar 400 gram (Kristanto, 2008). 

Klasifikasikan buah naga:   

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)   

Subdivisi :  Angiospermae (berbiji tertutup)   

Kelas        : Dicotyledonae (berkeping dua)   

Ordo        : Cactales 

Famili       : Cactaceae   

Subfamili : Hylocereanea   

Genus       : Hylocereus  

Species      : Hylocereus polyrhizus (daging merah)  

 

Bagian dari buah naga 30-50% merupakan kulit buah namun seringkali 

hanya dibuang sebagai sampah. Kulit buah naga mengandung antosianin yang 

sangat tinggi. Antosianin merupakan zat warna yang berperan memberikan warna 

merha berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan dapat dijadikan 

alternative pengganti pewarna sintesis yang lebih aman bagi kesehatan 

(Citramukti, 2008).  

Pada kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terdapat antosianin 

berjenis sianidin 3-ramnosil glukosida 5-glukosida, berdasarkan nilai Rf 

(retrogradation factor) sebesar 0,36-0,38 dan absorbansi maksimal pada panjang 

gelombang dengan λ= 536,4 nm (Anis 2013). 

Hylocereus polyrhizus (buah naga merah) juga kaya akan antioksidan 

seperti vitamin C dan flavonoid, yang dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan kosmetik untuk mencegah kehilangan kelembapan pada kulit (Sinaga, 

2012). Antosianin merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen 

setelah klorofil. Antosianin larut dalam air, menghasilkan warna dari merah 
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sampai biru dan tersebar luas dalam buah, bunga, dan daun. Antosianin pada buah 

naga ditemukan pada buah dan kulitnya. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi pada Daging dan Kulit Buah Naga 

Komponen Kadar 

Nutrisi Daging Buah    

   Karbohidrat (g)    11,500 

   Serat (g)      0,710 

   Kalsium (mg)      8,600 

   Fosfor (mg)      9,400 

   Magnesium (mg)    60,400 

   Betakaroten (mg)      0,005 

   Vitamin B1 (mg)      0,280 

   Vitamin B2 (mg)      0,043 

   Vitamin C (mg)      9,400 

   Niasin (mg)      1,297-1,300 

   Fenol (g) 561,76/100 

Nutrisi Kulit Buah    

   Fenol (g) 1.049,18 /100 

   Flavonoid (g) 1.310,10 /100 

   Antosianin (g)    186,90 /100 

Sumber: Taiwan Food Industry Develop & Research Authorities (2005) 

2.3. Antosianin  

Antosianin berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthos (bunga) dan kyanos 

(biru gelap), merupakan pigmen berwarna yang memberi karakteristik warna 

merah, ungu, dan biru. Antosianin merupakan pigmen warna pada tumbuhan yang 

menyebabkan hampir semua warna merah jambu, merah merak, merah, ungu, dan 

biru pada bunga, daun, dan buah. Antosianin merupakan pewarna paling penting 

dan tersebar luas dalam dunia tumbuhan (Andarwulan dan Faradila, 2012). 

Warna dari antosianin didasarkan pada struktur kimia yang berbeda sesuai 

dengan lingkunganya. Struktur antosianin terkait erat dengan nilai pH dari larutan. 

Sebagai contoh, kation flavilium (I) yang berwarna merah merupakan bentuk yang 

paling banyak pada pH 1. Sedangkan pada pH 2 dan 4, akan terbentuk basa biru 

quinoidal (II). Saat pH dinaikkan hingga mencapai 6, terbentuk 2 pseudobasa 
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karbinol yang tidak berwarna (colorless) (III), yang dapat mengalami pembukaan 

cicin sehingga menjadi kalkon kuning (IV). Pada kondisi basa, degradasi 

antosianin terjadi. Pada pH tertentu untuk buah dan sayur segar dan terperoses, 

sekitar 4 dan 6, terbentuk kesetimbangan dari campuran: kation flavilium, basa 

quinoidal anhidros, basa karbino, dan kalkon. Tetapi, karena reaktivitasnya yang 

tinggi, antosianin mudah berubah menjadi tidak berwarna atau berwarna coklat 

yang tidak menarik akibat terdegradasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

stabilitas antosianin, temperatur adalah yang paling berpengaruh secara signifikan 

(Moldovan et. al., 2012). 

Antosianin merupakan pewarna yang paling penting dan paling tersebar luas 

dalam tumbuhan. Antosianin merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal, 

yaitu sianidin dan semuanya terbentuk dari pigmen sianidin ini dengan penambahan 

atau pengurangan gugus hidroksil atau dengan metilasi. Antosianin tidak mantap 

dalam larutan netral atau basa, karena itu antosianin harus diekstraksi dari tumbuhan 

dengan pelarut yang mengandung asam asetat atau asam hidroklorida (misalnya 

metanol yang mengandung HCl pekat 1%) dan larutannya harus disimpan ditempat 

gelap serta sebaiknya didinginkan (Eibond L.S, 2004). 

Antosianidin ialah aglikon antosianin yang terbentuk bila antosianin 

dihidrolisis dengan asam. Antosianidin terdapat enam jenis secara umum, yaitu 

sianidin, pelargonidin, peonidin, petunidin, malvidin dan delfinidin. Antosianidin 

adalah senyawa flavonoid secara struktur termasuk kelompok flavon. Glikosida 

antosianidin dikenal sebagai antosianin. Senyawa ini tergolong pigmen dan 

pembentuk warna pada tanaman yang ditentukan oleh pH dari lingkungannya. 

Senyawa paling umum adalah antosianidin, sianidin yang terjadi dalam sekitar 
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80% dari pigmen daun tumbuhan, 69% dari buah-buahan dan 50% dari bunga. 

Kebanyakan warna bunga merah dan biru disebabkan antosianin. Bagian bukan 

gula dari glukosida itu disebut suatu antosianidin dan merupakan suatu tipe garam 

flavylium. Warna tertentu yang diberikan oleh suatu antosianin, sebagian 

bergantung pada pH bunga. Warna biru bunga cornflower dan warna merah bunga 

mawar disebabkan oleh antosianin yang sama, yakni sianin. Sianin pada mawar 

merah berada dalam bentuk fenol, sedangkan cornflower biru, sianin berada 

dalam bentuk anionnya, dengan hilangnya sebuah proton dari salah satu gugus 

fenolnya. Sianin dapat digunakan sebagai indikator asam-basa (Eibond L.S, 2004). 

Antosianin biasa ditemukan pada pangan nabati yang berwarna merah, 

ungu, merah gelap seperti pada beberapa buah, sayur, maupun umbi-umbian. 

Beberapa sumber antosianin yang telah dilaporkan seperti buah blueberry, cherry, 

blackberry, mulberry, rosella, kulit buah naga, strawberry, java plum dan lobak 

merah (Lestario dkk., 2005). Kadar antosianin yang terdapat dalam buah biasanya 

berkisar antara 0,25 mg hingga 500mg per 100gram buah segar (Prior, 2005).  

Zat pewarna alami antosianin tergolong ke dalam turunan benzopiran. Struktur 

utama turunan benzopiran ditandai dengan adanya dua cincin aromatik benzena (C6H6) 

yang dihubungkan dengan tiga atom karbon yang membentuk cincin (Moss, 2002). 

Warna dan stabilitas pigmen antosianin tergantung pada struktur molekul 

secara keseluruhan. Substitusi pada struktur antosianin A dan B akan berpengaruh 

pada warna antosianin. Pada kondisi asam warna antosianin ditentukan oleh 

banyaknya substitusi pada cincin B. Semakin banyak substitusi OH akan 

menyebabkan warna semakin biru, sedangkan metoksilasi menyebabkan warna 

semakin merah (Arisandi, 2001). 
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Pewarna antosianin pada umumnya digunakan pada minuman ringan. Produk 

aplikasi yang ideal bagi pewarna antosianin ini adalah minuman jernih dengan pH 

dibawah 3, 4 dan tidak mengandung bahan tambahan SO2. Beberapa antosianin yang 

berasal dari buah dan sayuran yang telah diaplikasikan diantaranya kulit buah anggur, 

buah manggis, blueberry dan kol merah. Oleh karena itu antosianin perlu 

dikembangkan sebagai pewarna alami pada produk pangan (Tensiska, et al., 2007). 

Winarno dan Fardiaz (1980) dalam Wibisono (2008) mengatakan bahwa 

blanching adalah pemanasan pendahuluan yang dilakukan pada buah dan sayuran 

terutama untuk menginaktifkan enzim-enzim bahan pangan, diantaranya adalah 

enzim katalase, enzim peroksida yang merupakan enzim yang paling tahan panas.  

Blanching biasanya dilakukan baik dalam air panas maupun uap panas. 

Blanching merupakan perlakuan panas terhadap bahan dengan cara merendam 

bahan dalam air mendidih/pemberian uap air panas terhadap bahan dalam waktu 

singkat. Tujuan blanching itu sendiri adalah untuk menginaktifkan enzim 

terutama enzim peroksidase dan katalase. Selain itu ada beberapa manfaat lain 

yang dapat diambil dari proses blanching yaitu membunuh mikrobia terutama 

yang tidak tahan terhadap panas, untuk menghilangkan gas-gas yang ada dalam 

sel/ jaringan bahan sehingga akan menaikkan kualitas hasil akhir, untuk 

menghilangkan senyawa-senyawa lilin pada permukaan bahan, untuk 

mengerutkan bahan (menaikan isi kaleng dan memudahkan memasukkan bahan 

kedalam kaleng dalam proses pengalengan), dan untuk mempertajam flavour dan 

warna (Kusmiadi, 2008). Sedangkan Oboh (2005) dalam Srivastava, et al., (2009) 

mengatakan bahwa blanching menghentikan tindakan enzim, mengatur warna, 

dan yang lebih penting dapat mengefesiensikan waktu pengeringan. 
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Gambar 2. Struktur Senyawa Rumus Kimia Antosianin  

(Laren, 1986) 

 

Antosianin adalah metabolit sekunder dari famili flavonoid, dalam jumlah 

besar ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran (Supriyono, 2008). 

Antosianin adalah suatu kelas dari senyawa flavonoid, yang secara luas terbagi 

dalam polifenol tumbuhan. Flavonol, flavan-3-ol, flavon, flavanon, dan flavanonol 

adalah kelas dari flavonoid yang berbeda dalam oksidasi antosianin. Senyawa 

flavonoid tidak berwarna atau kuning pucat (Sundari, 2008). 

2.4. Pepaya 

Pepaya merupakan tanaman buah berupa herba dari famili Caricaceae yang 

berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat bahkan kawasan sekitar Mexsiko 

dan Coasta Rica.Tanaman pepaya banyak ditanam orang, baik di daeah tropis 

maupun sub tropis, didaerah-daerah basah dan kering atau di daerah-daerah 

dataran dan pegunungan (sampai 1000 m dpl). Buah pepaya merupakan buah 

meja bermutu dan bergizi yang tinggi (Prihatman, 2000). 

 

 

Gambar 3. Pepaya (Carica pepaya L.) (Prihatman, 2000) 
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2.4.1. Taksonomi Pepaya (Carica pepaya L.)  

Menurut Rukmana (1995) dalam taksonomi tumbuhan, pepaya 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi             : Spermatophyta  

Kelas              : Dicotyledoneae  

Ordo               : Violales 

Famili             : Caricaceae 

Genus             : Carica  

Spesies            : Carica pepaya L. 

  

2.4.2. Kandungan Pepaya (Carica papaya L.) 

Buah pepaya matang mengandung sejumlah zat gizi penting terutama vitamin A. 

Dalam setiap 0,5 kg buah pepaya terkandung nutrisi : protein (2,5 g), karbohidrat (46 

g), lemak (0,5 g), vitamin A (10.000 SI), vitamin C (300 mg), thiamin (0,30 mg), 

riboflavin (0,27 mg), niasin (1,75 mg), kalsium (0,15 gram), magnesium (0,25 g), 

potassium (1,15 g), belerang (0,15 g), fosfor (0,47 g), zat besi (0,02 g), silicon (0,02 g), 

klorin (0,12 g), sodium (0,2 g), dan air (399 g) (Jealani, 2009). 

Seluruh bagian tanaman pepaya dapat digunakan sebagai obat. Daging buah, 

bunga, tangkai, maupun akar pepaya. Daging pepaya matang banyak mengandung 

vitamin A, C, dan B kompleks, asam amino, kalsium, besi, enzim dan lain-lain. Protein 

yang terkandung di dalam pepaya sangat mudah dicerna. Pepaya sangat bermanfaat 

bagi seseorang yang mengalami gangguan pencernaan, menjalankan pola makan yang 

tidak sehat dan banyak mengonsumsi protein yang sulit tercerna. Pepaya tidak hanya 

banyak mengandung protein yang mudah diserap, tetapi juga membantu penyerapan 

berbagai protein lain di dalam tubuh. Kandungan nutrisi buah mentah lebih tinggi 

ketimbang buah matang. Buah mentah hanya mengandung 1/3 kalori buah matang, 
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tetapi memiliki kandungan proteinnya lebih tinggi. Buah mentah hanya mengandung 

2/3 karbohidrat. Daging buah mentah kurang mengandung beta karoten. Namun 

kandungan beta karoten dalam kulit buah mentah lebih tinggi (Karyani, 2001). 

Tabel 2. Komposisi buah pepaya masak dan buah pepaya mentah dalam  

100 g Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI (1992) 

Zat Gizi Buah Pepaya Matang Buah Pepaya Muda 

Energi (kkal)   46,00 26,00 

Protein (g)     0,50   2,10 

Lemak (g)     0,00   0,10 

Karbohidrat (g)   12,20   4,90 

Kalsium (mg)   23,00 50,00 

Fosfor (mg)   12,00 16,00 

Besi (mg)     1,70    0,40 

Vitamin A (SI) 365,00    0,02 

Vitamin B1 (mg)      0,04  19,00 

Vitamin C (mg)   78,00  19,00 

Air (g)   86,70  92,30 

 

2.5. Olahan Buah Pepaya  

Buah pepaya merupakan buah yang memiliki banyak manfaat didalamnya. 

Buah pepaya bisa diolah menjadi berbagai macam olahan pangan seperti selai, 

jelly, fruit leather dan salah satunya bisa diolah menjadi manisan pepaya. Manisan 

pepaya dibagi menjadi dua produk yaitu manisan pepaya kering dan manisan 

pepaya basah.  

 

2.5.1. Manisan Kering 

Manisan buah kering merupakan salah satu jenis makanan ringan yang 

diolah dari buah-buahan yang dikeringkan maksimal berkadar air 25% (Hwang, 

1988). Manisan ini menggunakan buah pepaya sebagai bahan dasarnya, buah 

pepaya mempunyai kandungan gizi dan vitamin yang lengkap termasuk vitamin A 
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yang jarang terdapat pada buah-buahan lain. Pepaya juga mengandung vitamin C 

yang cukup tinggi sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. 

Manisan kering adalah manisan yang setelah direndam air gula pekat yang 

dikeringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan oven pengering 

(Fachruddin, 1998). Manisan kering adalah produk olahan yang berasal dari buah-

buahan dimana pemasakannya dengan menggunakan gula kemudian dikeringkan. 

Produk ini mempunyai beberapa keuntungan diantaranya; bentuknya lebih 

menarik, lebih awet volume serta bobotnya menjadi lebih kecil sehingga 

mempermudah pengangkutan. Buah-buahan yang biasa digunakan untuk 

membuat manisan kering adalah jenis buah yang lunak seperti buah pepaya, 

sirsak, tomat, dan lain-lain. 

 

2.5.2. Manisan Basah 

Manisan buah basah dinilai lebih menarik dari pada manisan buah kering. 

Manisan buah basah tampil seperti buah aslinya, segar, dan tidak berubah warna. 

Manisan buah ini dikemas dalam toples atau botol-botol besar dan tetap direndam 

dalam air gula. Selain itu bisa juga dikemas dalam plastik polietilen dengan sedikit 

atau tanpa air rendaman (Muaris, 2003). Manisan basah adalah manisan yang 

diperoleh setelah penirisan buah dari larutan gula. Manisan basah mempunyai 

kandungan air yang lebih banyak dan penampakan yang lebih menarik karena serupa 

dengan buah aslinya. Manisan basah biasanya dibuat dari buah yang keras. Produk ini 

mempunyai keuntungan antara lain manisan basah kekuatan rasanya yang segar dapat 

dijadikan penawar haus disaat udara panas, dan cocok dinikmati diberbagai 

kesempatan.  
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Manisan basah dan kering pada umumnya dibedakan menjadi manisan buah 

basah dan manisan buah kering. Perbedaan kedua macam manisan tersebut 

terletak pada cara pembuatannya, daya awetnya, dan penampakannya. Manisan 

basah dan kering memiliki kadar air yang sangat berbeda. 

Tabel 3.  Syarat Mutu Manisan SNI No. 1718 

No. Uraian  Persyaratan 

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

berjamur) 

2. Kadar air Maks. 25%  

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

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 mikrbiologi  

 - Golongan bentuk coli Tidak ada 

 - Bakteri Eschericia coli Tidak ada 

Sumber: BPSI (2012). 

 

 

2.6. Bahan Tambahan Pada Pembuatan Manisan Kering Buah  

2.6.1. 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 
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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 dan Lestari, 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, 

2004).  

Tabel 4. Komposisi Zat Gizi Gula Pasir (per 100 gram berat bahan) 

Zat Gizi Gula Pasir 

Energi (kkal) 364 

Protein (g)     0 

Lemak (g)     0 

Karbohidrat (g)      94,0 

Kalsium (mg)     5 

Fosfor (mg)     1 

Darwin, 2013 
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2.6.2. Asam Sitrat  

Pembuatan manisan membutuhkan bahan pengasam. Bahan pengasam yang 

mudah ditemukan yaitu asam sitrat. Asam sitrat yang digunakan berbentuk kristal 

bening dan tidak berbau. Asam sitrat merupakan jenis asam yang memiliki nilai 

Acceptable Daily Intake (ADI) secukupnya yaitu dalam penggunaannya tidak ada 

batasan maksimum. Asam sitrat selain berfungsi sebagai pengasam dan penyegar 

juga berfungsi sebagai bahan pengawet. Menurut Winarno (1980), asam sitrat 

yang dikombinasikan dengan panas akan menyebabkan panas tersebut lebih 

efektif terhadap mikroba. 

Kadar asam sitrat yang digunakan tergantung pada jenis buah serta kadar gula 

yang digunakan dalam pembuatan manisan. Pada penelitian Sulandari dkk (2007), 

produk terbaik manisan tomat diperoleh dari manisan tomat dengan kadar asam sitrat 

sebanyak 0,2% dan gula sebanyak 60%, pada penelitian Gardjito dan Sari (2005) 

penggunaan asam sitrat pada produk terbaik manisan labu kuning kering sebanyak 

0,05% dan gula 36%. Sedangkan pada penelitian Dischiany (2008), produk manisan 

siwalan terbaik menggunakan asam sitrat sebanyak 2% dan gula sebanyak 30%. 

Batas penggunaan asam sitrat dalam produk makanan dan minuman yaitu 2 

gram/liter (SNI, 1995).  

 

2.6.3. Pewarna  

Pewarna pada makanan dan minuman mempunyai aspek yang sangat 

petning karena warna makanan memberikan daya tarik bagi konsumen. Sifat 

warna adalah sifat produk pangan yang paling menarik perhatian konsumen dan 

paling cepat memberi kesan disukai atau tidak di antara sifat-sifat produk pangan 
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lainnya. Warna mempunyai banyak arti dan peran pada produk pangan, 

diantaranya sebagai tanda-tanda kerusakan, penunjuk tingkat mutu, pedoman 

proses pengolahan dan masih banyak lagi peranannya. Pewarna pada makanan 

dan minuman memiliki dua jenis yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. 

Pewarna sintetis banyak digunakan karena memiliki warna yang sangat pekat 

dibandingkan dengan pewarna alami yang memiliki warna yang kurang pekat. 

 

2.6.3.1. Pewarna Alami 

Bahan pangan akan menjadi berwarna jika ditambahkan zat pewarna ke 

dalamnya. Pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat 

memperbaiki warna makanan yang berubah atau menjadi pucat selama proses 

pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar 

terlihat lebih menarik (Winarno, 2002). Berbagai jenis pangan dan minuman yang 

beredar di Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah diwarnai 

dengan pewarna tekstil atau pewarna yang bukan food grade, yang tidak diijinkan 

digunakan dalam bahan pangan (Cahyadi, 2009). 

Menurut Cahyadi (2009), berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat 

pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna 

alami dan pewarna sintetis. Tanaman dan hewan memiliki warna menarik yang 

dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Beberapa pewarna alami 

yang berasal dari kunyit, paprika, dan bit digunakan sebagai pewarna pada bahan 

pangan yang aman dikonsumsi. Pewarna dari hewan diperoleh dari warna merah 

yang ada pada daging. 
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Zat pewarna yang termasuk dalam uncertified color ini adalah zat pewarna 

alami (ekstrak pigmen dari tumbuh-tumbuhan) dan zat pewarna mineral, walaupun 

ada juga beberapa zat pewarna seperti β-karoten dan kantaxantin yang telah dapat 

dibuat secara sintetik. Penggunaannya bebas sesuai prosedur sertifikasi dan termasuk 

daftar yang tetap. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi perubahan yang tidak terduga 

pada tekstur dan aroma makanan. Zat kurang stabil bila dibandingkan dengan zat 

pewarna sintetis. Oleh karena itu zat ini tidak digunakan sesering zat pewarna sintetis. 

Sebagai contoh, daun suji untuk warna hijau, daun jambu atau daun jati untuk warna 

merah dan kunyit untuk warna kuning (Winarno, 2002). 

 

2.6.3.2. Zat Pewarna Sintetis  

Menurut Cahyadi (2009), pewarna sintetis merupakan zat warna yang 

dibuat melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering 

terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Sebelum 

mencapai produk akhir, pembuatan zat pewarna organik harus melalui senyawa 

antara yang cukup berbahaya dan senyawa tersebut sering tertinggal dalam produk 

akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Menurut Winarno 

(2002), penggunaan zat pewarna untuk bahan pangan sering disalahgunakan 

dengan pemakaian pewarna untuk tekstil dan kulit. Proses pembuatan zat pewarna 

sintetik biasanya melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang 

sering terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain.  

Pada pengolahan makanan modern, bahan pewarna sering ditambahkan 

dengan tujuan memperbaiki warna dari bahan makanan atau untuk memperkuat 

warna asli dari bahan makanan tersebut. Suatu zat pewarna sintetik harus melalui 
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berbagai prosedur pengujian sebelum digunakan untuk zat pewarna makanan yang 

dikenal dengan proses sertifikasi. Zat pewarna yang diizinkan penggunaannya 

dikenal sebagai permitted color atau certified color (Winarno, 2002). 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, zat warna hasil rekayasa 

teknologi pun semakin berkembang. Oleh karena itu berbagai zat warna sintetik 

diciptakan untuk berbagai jenis keperluan misalnya untuk tekstil, kulit, peralatan rumah 

tangga dan sebagainya (Djalil, dkk., 2005). Zat pewarna sintetis seharusnya telah 

melalui suatu pengujian secara intensif untuk menjamin keamanannya. Karakteristik 

dari zat pewarna sintetis adalah warnanya lebih cerah, lebih homogen dan memiliki 

variasi warna yang lebih banyak bila dibandingkan dengan zat pewarna alami. 

Penggunaan zat pewarna sintetis pada makanan bila dihitung berdasarkan harga per 

unit dan efisiensi produksi akan jauh lebih murah bila dibandingkan dengan zat 

pewarna alami, contohnya: rhodamin B, methanyl yellow (Winarno, 2002). 

 

2.7. Tahapan Pembuatan Manisan Pepaya kering 

Pada pembuatan manisan kering pepaya digunakan kalsium hidroksida yang 

dapat memperbaiki tekstur dari buah pepaya yang banyak mengandung air. 

Adanya perendaman dalam larutan Ca(OH)2 akan menyebabkan terjadinya 

senyawa kompleks Ca
2+

, sehingga dihasilkan tekstur yang keras. Peningkatan 

tekstur yang kuat atau keras disebabkan oleh ion Ca
2+

 yang bertindak sebagai 

jembatan ionik, sehingga akan akan meningkatkan kekuatan. 

Fungsi blanching dalam pembuatan manisan kering pepaya adalah agar 

kadar Ca yang melekat pada irisan pepaya dapat berkurang. Selain itu blanching 

juga berfungsi untuk menghilangkan udara dari jaringan pepaya sehingga 
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memudahkan proses pengeringan dan untuk mengurangi jumlah mikroba 

(Winarno, 1992). 

Perendaman dalam larutan gula bertujuan untuk membuat rasa manis dan 

aroma, pembentukan tekstur yang khas, mengurangi keseimbangan relatif dan 

mengikat air. Larutan gula digunakan sebagai pengawet dalam bahan makanan 

(Bucle, et al.,1987). Penambahan gula dengan konsentrasi tinggi akan 

menyebabkan air dalam bahan keluar melalui peristiwa osmosis dan sebagian air 

dalam bahan tidak tersedia bagi pertumbuhan mikroorganisme, sehinga 

pertumbuhan mikroorganisme dapat ditekan (Desrosier, 1988). Menurut Suprapti 

(2000), asam sitrat yang ditambahkan berfungsi sebagai bahan pengasam. Bahan 

pengasam ini dapat berfungsi untuk menurunkan derajat keasaman (pH) larutan 

dan membantu aktivitas zat antioksidan. Tujuan penelitian mengetahui kombinasi 

perlakuan terbaik antara waktu perendaman dan konsentrasi Ca(OH)2 terhadap 

kualitas manisan kering pepaya yang disukai oleh panelis. 


