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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permen cajuputs® (cajuputs candy) merupakan salah satu produk 

konfeksioneri fungsional khas Indonesia berupa permen keras (hard candy) yang 

mengandung bahan utama berupa minyak kayu putih dari tanaman kayu putih. 

Penelitian yang telah dilakukan pada permen cajuputs menyangkut masalah 

kesehatan adalah efek antikaries pada gigi, pencegah sariawan di mulut, 

pemeliharaan daya kompetitif dari Streptococcus sanguinis terhadap 

Streptococcus mutans di dalam rongga mulut, penurunan kuantitas Streptococcus 

mutans dan proporsinya terhadap bakteri pada plak gigi serta penurunan jumlah 

bakteri non-kariogenik lain di dalam plak gigi (Nurramdhan, 2010; Wijaya, 

Rachmatillah, dan Bachtiar, 2014; Sari, 2013; Soeharso, 2014). Komposisi 

permen cajuputs untuk pelega tenggorokan telah memperoleh paten sederhana 

dari pemerintah, yaitu ID 0 000 385 S (Wijaya et al., 2002). Hingga saat ini, 

permen cajuputs telah dikembangkan menjadi permen lunak (soft candy), berbasis 

non-sukrosa yaitu dengan asesulfam-K dan isomalt, dan penambahan berbagai 

macam flavor mulai dari melon, madu, mangga, dan matcha (Iftari, 2013; 

Christie, 2012; Nugraheni, 2015; Norazalina, 2016; Maryati, 2017; Aina, 2017).  

Matcha merupakan teh hijau yang ditumbuhkan hampir 90% tertutup pada 

tempat teduh dan minim akan cahaya matahari serta tanpa reaksi oksidasi 

enzimatis, sehingga kandungan katekin dan klorofil terjaga dan tak terdegradasi 
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(Towaha, 2013; Hartoyo, 2003; Pettigrew, 2004; Gaylard, 2015). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Weiss dan Anderton (2003), matcha mengandung 

epigalokatekin galat 137 kali lebih tinggi dibandingkan salah satu teh hijau yang 

berasal dari China. Matcha menjadi populer karena nilai fungsional berupa 

aktivitas antioksidan yang tinggi, kontribusi terhadap warna hijau cemerlang, dan 

rasa yang unik sehingga banyak diaplikasikan pada produk makanan (Gaylard, 

2015). Matcha memiliki kadar antioksidan yang tinggi dan dapat dijadikan 

sebagai nilai fungsional untuk produk pangan. Selain itu, matcha pun memiliki 

kontribusi terhadap warna bagi suatu produk pangan, yaitu dari komponen 

klorofilnya. Penelitian yang dilakukan oleh Aina (2017) menyatakan bahwa 

permen cajuputs dengan penambahan matcha memiliki komponen senyawa 

fenolik yang merepresentasikan aktivitas antioksidan dan diterima oleh 

konsumen. 

Kindly (1997) memperkirakan umur simpan menggunakan metode 

Accelerated Shelf-Life Test (ASLT) model Arrhenius dari permen cajuputs 

dengan pengaturan kelembaban udara relatif (RH) menjadi sebesar 85% dengan 

kadar air sebagai parameter kritis adalah selama 104 hari pada suhu 30oC, 83 hari 

pada suhu 35oC, dan 54 hari pada suhu 45oC. Pendekatannya juga dilakukan pada 

suhu 30oC tanpa pengaturan RH (normal). Batas akhir yang ditetapkan untuk 

kadar air adalah 5.6% menyangkut hasil uji hedonik menyangkut parameter 

kelengketan. Hingga saat ini, belum ada penelitian mengenai masa simpan dari 

permen cajuputs dengan penambahan matcha, yaitu permen matcha cajuputs. 
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Dengan adanya penambahan matcha pada permen cajuputs, maka parameter 

kualitas yang dipusatkan ada pada komponen matcha. 

Suhu panas memiliki pengaruh terhadap matcha, seperti komponen 

senyawa antioksidan katekin yang rentan akan panas dan klorofil yang berubah 

warna (Li et al., 2012; Andarwulan dan Fitri, 2012). Menurut Su et al. (2003). 

katekin bisa terdegradasi sebanyak 25% apabila dipanaskan pada suhu 100oC 

selama 3 jam. Klorofil mudah terdegradasi pada kondisi asam serta paparan 

panas, cahaya, dan oksigen. Warna merupakan karakteristik utama sensori di 

dalam menentukan penerimaaan produk. Perlakuan panas mendorong variasi 

struktur dan kimiawi dari jaringan yang menyebabkan perubahan warna. 

Kehilangan dari warna hijau selama proses panas ditunjang oleh konversi klorofil 

menjadi peofitin dengan pengaruh dari pH. Pada keadaan asam, magnesium pada 

cincin klorofil digantikan oleh dua ion hidrogen dan klorofil hijau terkonversi 

menjadi peofitin berwarna coklat olive (Erge et al., 2008). 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat umur simpan 

permen matcha cajuputs berdasarkan kadar antioksidan, warna, dan juga 

meninjau perubahan mutu organoleptiknya. 

  

1.2 Rumusan Permasalahan 

 Kadar antioksidan, warna, dan mutu organoleptik dari matcha terhadap 

permen matcha cajuputs merupakan kualitas yang menentukan produk tersebut. 

Penentuan kualitas awal dari suatu produk pangan didasarkan pada tingkat 

kesukaan konsumen, sehingga penambahan konsentrasi matcha terhadap respon 
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konsumen perlu diperhatikan. Kualitas dari suatu produk pangan berpengaruh erat 

dengan penyimpanan. Penurunan kadar antioksidan, perubahan warna, dan mutu 

organoleptik dari matcha selama penyimpanan akan mempengaruhi umur simpan 

dari produk permen matcha cajuputs. Temperatur merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi ketiga parameter tersebut. Oleh karena itu, metode 

pendugaan umur simpan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode ASLT dengan model Arrhenius, dengan melibatkan faktor 

pemicu berupa suhu. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki mutu organoleptik 

berdasarkan penerimaan konsumen dan menduga umur simpan dari permen 

matcha cajuputs. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Memilih konsentrasi penambahan matcha dalam permen cajuputs yang 

disukai berdasarkan penerimaan konsumen dalam mutu organoleptiknya. 

2. Mengetahui dugaan umur simpan dari permen matcha cajuputs 

menggunakan metode ASLT dengan model Arrhenius dari segi perubahan 

parameter kadar antioksidan dan warna. 

3. Menentukan dugaan umur simpan dari parameter mutu kritis dalam 

implementasinya di dalam penyimpanan kehidupan nyata. 




