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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Bit merah dapat diaplikasikan sebagai pewarna alami pada produk pangan 

dalam bentuk ekstrak. Hasil penelitian menunjukkan kadar betasianin tertinggi 

terdapat pada perlakuan rasio bahan:pelarut 1:30 dengan lama maserasi 1 hari. 

Kadar betasianin menurun seiring dengan bertambahnya waktu maserasi. 

Aktivitas antioksidan ekstrak bit merah tertinggi terdapat pada perlakuan rasio 

bahan:pelarut 1:20 dengan lama maserasi 2 hari. Aktivitas antioksidan ekstrak bit 

yang rendah dengan lama maserasi 1 hari dijadikan pertimbangan sehingga dipilih 

perlakuan rasio bahan:pelarut 1:20 dengan lama maserasi 2 hari untuk ekstrak bit 

merah yang digunakan pada tahap pembuatan permen jeli karena memiliki 

aktivitas antioksidan tertinggi (0,076 %) dan kadar betasianin yang masih cukup 

tinggi (82,78 mg/100g). 

 Penambahan ekstrak bit merah sangat mempengaruhi karakteristik kimia, 

fisik, dan sensori permen jeli yang dihasilkan, yaitu semakin tingginya konsentrasi 

penambahan ekstrak yang digunakan, maka akan meningkatkan kadar betasianin, 

aktivitas antioksidan, total padatan terlarut, dan menurunkan derajat keasaman 

(pH) permen jeli. Parameter warna juga dipengaruhi oleh penambahan ekstrak bit 

yaitu semakin tinggi konsentrasi penambahan maka nilai L* akan menurun, 

sedangkan nilai a* dan b* semakin tinggi. oHue menunjukkan permen jeli yang 

dihasilkan berwarna merah. Penambahan ekstrak bit dan rasio karagenan: konjak 
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yang digunakan juga mempengaruhi tekstur permen jeli terutama pada parameter 

gumminess, hardness, dan chewiness. 

 Berdasarkan uji fisik, kimia, dan sensori, ditentukan perlakuan permen jeli 

terpilih yaitu faktor rasio karagenan:konjak 2:1 dan konsentrasi penambahan 

ekstrak 1,5%. Penentuan perlakuan ini terutama didasarkan pada kadar betasianin, 

aktivitas antioksidan, dan tekstur terbaik pada permen jeli. Uji sensori hedonik 

menunjukkan perlakuan tersebut dapat diterima oleh panelis. 

5.2  Saran 

 Aktivitas antioksidan ekstrak bit merah masih tergolong rendah, sehingga 

pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan cara ekstraksi dengan metode berbeda 

untuk mengetahui karakteristik ekstrak yang dihasilkan. Penggunaan ekstrak bit 

merah sebagai pewarna alami dapat dicoba untuk diaplikasikan dengan 

konsentrasi >1,5% pada permen jeli maupun pada produk pangan yang lain. Pada 

penelitian selanjutnya dalam pembuatan permen jeli juga dapat menggunakan sari 

buah/sayur lainnya dan gelling agent yang berbeda untuk mendapatkan 

karakteristik permen jeli yang lebih baik. 

 

 

 

 




