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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Sayuran dan buah-buahan memiliki manfaat bagi tubuh antara lain sebagai 

sumber micronutrient (Hamidah, 2015), tetapi berdasarkan Departemen 

Kesehatan (2013), hasil riset kesehatan dasar menunjukkan kecenderungan 

proporsi penduduk umur >10 tahun yang kurang dalam mengonsumsi sayur dan 

buah. Jambu biji termasuk salah satu jenis tanaman buah yang banyak ditanam di 

Indonesia (Darniadi et al., 2011). Produksi jambu biji di Indonesia pada tahun  

2015 mencapai 195.751 ton (Badan Pusat Statistik, 2015). Jambu biji merah 

memiliki keunggulan antara lain daging buahnya merah cerah, tebal, berasa 

manis, harum, dan segar (Wiyono et al., 2015). Buah jambu biji merah merupakan 

salah satu buah yang mengandung vitamin C cukup tinggi dan dapat berperan 

sebagai antioksidan (Thongsombat et al., 2007; Ambarsari et al., 2007). 

Salah satu penilaian sensoris untuk penampakan pada produk pangan 

adalah warna. Produk makanan/minuman yang berwarna-warni akan semakin 

menarik dan mengundang selera konsumen (Putra, et al., 2014). Bit merah 

merupakan salah satu bahan pangan sayuran yang memiliki manfaat sebagai 

pewarna alami. Pigmen yang terdapat dalam bit merah adalah senyawa betasianin 

yang dapat berperan sebagai antioksidan. Antioksidan diperlukan oleh tubuh 

untuk menetralisisr radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh 

radikal bebas (Setiawan, et al., 2015). Berdasarkan penelitian Azeredo et al. 
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(2009), bit memiliki kandungan betasianin sebanyak 84,26 mg/100g. Betasianin 

bersifat polar sehingga dalam proses ekstraksinya menggunakan pelarut polar 

seperti air, tetapi air memiliki titik didih yang tinggi sehingga dapat 

mengakibatkan kerusakan selama proses pemekatan. Salah satu pelarut polar yang 

cocok digunakan untuk ekstraksi adalah etanol (Khuluq et al., 2007; Sari et al., 

2016). Kandungan betasianin pada bit dengan ekstraksi menggunakan pelarut 

80% etanol dan 0,5% asam asetat adalah 24,18 mg/g basis kering (Brunet et al., 

2011). Bit juga mengandung nutrisi protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat 

(Widyaningrum dan Suhartiningsih, 2014).  

Buah dan sayur merupakan bahan pangan yang mudah rusak (Hamidah, 

2015), sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi 

menjadi produk pangan yang dapat meningkatkan mutu dari produk (Ginting et 

al., 2013). Sebagian besar produksi buah jambu biji merah di dunia masih 

dikonsumsi dalam bentuk buah segar, sehingga dapat dijadikan peluang 

pengembangan produk olahan jambu biji merah (Ambarsari et al., 2007). 

Pengolahan jambu biji dapat membuat daya simpan lebih lama dan jangkauan 

pemasaran yang lebih luas (Darniadi et al., 2011). Pengolahan bit merah 

dilakukan agar masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi bit yang rasanya kurang 

diminati karena bau tanah (Juniaty, et al., 2015), padahal kandungan betasianin 

dalam bit merah merupakan golongan antioksidan dan masih jarang digunakan 

bila dibandingkan dengan antosianin dan betakaroten sebagai pewarna alami 

(Setiawan, et al., 2015). Salah satu produk yang telah beredar dan menarik 

perhatian masyarakat adalah permen jeli (Sudaryati dan Kardin, 2013). 
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Berdasarkan Jalasena dan Anjani (2016), permen termasuk jajanan yang paling 

sering dibeli oleh anak Indonesia. Permen jeli adalah salah satu jenis permen yang 

disukai terutama oleh anak-anak, memiliki rasa yang kenyal, dan dapat dibentuk 

sesuai dengan keinginan kita (Huda et al., 2015). Pembuatan permen jeli biasanya 

menggunakan cita rasa dari buah-buahan. Dalam pembuatan permen jeli 

diperlukan bahan pembentuk gel untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan. 

Salah satu bahan pembentuk gel adalah karagenan. Kelemahan dari karagenan 

adalah memiliki sifat gel yang rapuh dan kurang elastis. Konjak merupakan bahan 

nabati lain yang memiliki sifat elastis namun tidak membentuk gel, sehingga 

penggunaan karagenan sebagai bahan pembentuk gel cocok untuk dikombinasikan 

dengan konjak untuk membentuk tekstur permen jeli yang lebih baik (Subaryono 

dan Utomo, 2006). Perbedaan rasio karagenan dan konjak akan menghasilkan 

tekstur yang berbeda (Akbar et al., 2013), sehingga perbandingannya juga perlu 

diperhatikan. 

1.2  Perumusan Masalah 

 Sayur dan buah diperlukan oleh tubuh karena kandungan micronutrient, 

tetapi bahan pangan ini mudah rusak, sehingga perlu dilakukan pengolahan 

menjadi suatu produk pangan agar memiliki umur simpan yang lebih lama. Buah 

jambu biji merah memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan lebih sering 

dikonsumsi secara utuh atau hanya dijadikan jus, sedangkan bit merah jarang 

dikonsumsi karena rasanya kurang disukai, padahal bit merah memiliki 

kandungan pigmen betasianin yang berperan sebagai antioksidan. Kedua bahan ini 

akan dikombinasikan dalam pembuatan permen jeli. Penggunaan jambu biji 
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merah ini dapat berperan untuk menutupi rasa bit merah yang kurang disukai 

karena seperti tanah, sedangkan penggunaan bit merah adalah sebagai pewarna 

alami karena warna termasuk aspek sensori yang penting.  

Penelitian ekstrak bit menggunakan pelarut etanol masih jarang dilakukan 

sehingga perlu dilakukan penelitian berdasarkan rasio bahan dan pelarut serta 

lama ekstraksi untuk menentukan kondisi yang paling sesuai. Konsentrasi 

penambahan ekstrak juga akan diteliti untuk menentukan jumlah penambahan 

yang sesuai pada produk. Tekstur merupakan parameter yang penting pada 

permen jeli, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai rasio bahan pembentuk 

gel yang digunakan yaitu karagenan dan konjak untuk mendapatkan tekstur 

permen jeli yang baik.  

1.3  Tujuan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan ekstrak bit merah 

dan sari jambu biji merah dalam pembuatan permen jeli. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Meneliti rasio pelarut dan lama ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak bit 

berdasarkan kadar betasianin dan antioksidan terbaik yang diperoleh. 

2. Menentukan formulasi konsentrasi penambahan ekstrak bit dan rasio 

karagenan:konjakterbaik pada permen jeli jambu biji berdasarkan uji fisik, 

kimia, dan sensori. 
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3. Meneliti pengaruh penambahan ekstrak bit pada pembuatan permen jeli 

jambu biji. 

4. Meneliti pengaruh perbedaan rasio karagenan dan konjak pada pembuatan 

permen jeli jambu biji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




