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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Melinjo (Gnetum gnemon L.) adalah salah satu komoditas pangan lokal 

yang daging bijinya biasa dibuat emping atau bahan masakan sup sayur (Parhusip 

dan Sitanggang, 2011). Tanaman melinjo mudah dibudidayakan dan dapat 

tumbuh walaupun pada kondisi curah hujan yang tinggi sekalipun (Manner dan 

Elevitch, 2006). Sebanyak 40% dari total berat buah melinjo merupakan kulitnya 

(Kunarto, 2014). Warna kulit melinjo ada hijau, kuning, dan merah yang 

tergantung dari tingkat kematangannya (Govil, 2007). Berdasarkan data dari BPS 

(2015), pada tahun 2014 total produksi buah melinjo di Indonesia mencapai 

197647 ton dengan luas panen 15383 Ha, selain itu produksi buah melinjo di 

Provinsi Banten dan Jawa Barat pada tahun 2014 mencapai angka 22964 ton dan 

38363 ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi buah melinjo cukup tinggi 

dan limbah yang dihasilkan juga akan berlebih.  

Kulit buah melinjo merupakan limbah pangan dari produksi pembuatan 

emping, dan pemanfaatannya sejauh ini hanya sebatas sebagai bahan pembuatan 

sayur lodeh. Kulit melinjo merah berpotensi sebagai pewarna alami (Cornelia, et 

al., 2009), hal tersebut dikarenakan kulit melinjo mengandung senyawa 

karotenoid yang merupakan pigmen alami pemberi warna merah, oranye, kuning 

pada daun, buah dan bunga (Stahl dan Sies, 2014), ditambah lagi senyawa 

karotenoid bersama dengan senyawa fenolik merupakan senyawa yang dapat 

berperan sebagai antioksidan (Hamid, 2010). Ekstrak kulit melinjo merah 
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menunjukkan total karotenoid sebesar 241.22 ppm yang paling tinggi apabila 

dibandingkan kulit melinjo hijau dan kuning (Cornelia, et al., 2009), juga total 

fenolik sebesar 27.321 mg TAE/g (Sylvia, 2013). Aktivitas antioksidan kulit 

melinjo merah yang diekstrak menggunakan pelarut polar memiliki IC50 1105.554 

ppm (Sylvia, 2013) dan 28.43mg (Cornelia, et al., 2009), aktivitas antioksidan 

kulit melinjo merah ternyata lebih tinggi dibandingkan aktivitas antioksidan kulit 

anggur sebesar IC50 11388.89 ppm dan kulit terong sebesar IC50 29500 ppm 

(Devina, 2012).  

Permen jeli adalah salah satu produk kembang gula yang dibuat dari 

larutan gula terkonsentrasi, agen pembentuk gel, dan bahan lainnya. Proses 

pembuatannya mula-mula bahan digelatinisasi dicampur dengan asam, pewarna 

dan perisa, kemudian dicetak dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Permen 

jeli harus memiliki setidaknya 75% total padatan terlarut (Delgado dan Banon, 

2014). Pembuatan permen jeli biasanya menggunakan bahan pembentuk gel yang 

sifatnya reversible yaitu ketika gel dipanaskan akan membentuk cairan dan bila 

didinginkan akan membentuk gel kembali. Bahan pembentuk gel yang biasa 

digunakan adalah gelatin, yang memiliki sifat dapat berubah dari bentuk sol 

menjadi gel. Penggunaan gelatin dalam pembuatan permen jeli dapat menghambat 

kristalisasi gula, mengubah cairan menjadi padatan yang elastis, memperbaiki 

bentuk dan tekstur permen jeli yang dihasilkan (Rahmi, et al., 2012).  

Tekstur dan kekerasan jeli dalam jel tergantung dari konsentrasi, kekuatan 

intrinsik dari gelatin, pH, suhu, dan bahan aditif (Siswanto, 2007). Selain itu, suhu 

pemasakan permen jeli merupakan faktor yang menentukan karakteristik dan 

komposisi fisikokimia dari permen jeli, hasil penelitiannya juga menunjukkan 
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bahwa suhu pemasakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap warna, kadar 

air, total fenolik, dan nilai IC50 dari permen jeli (Permata, et al., 2014). Permen jeli 

menguasai setidaknya 50% pasar permen, dan konsumen lebih memilih untuk 

mengkonsumsi permen jeli karena teksturnya yang unik dan kekenyalannya 

(Charoen, et al., 2015). Selain tekstur, atribut visual dari permen jeli seperti warna 

juga mempengaruhi daya beli konsumen. Warna pada permen jeli biasanya 

berasal dari pewarna sintetik karena pewarna sintetik cenderung lebih praktis dan 

murah, namun pewarna tersebut ternyata memiliki dampak negatif bagi kesehatan, 

dan sudah banyak jenis pewarna sintetik yang dilarang penggunaannya 

(Octaviani, 2010), sehingga, studi penggunaan pewarna alami pada pembuatan 

permen jeli terus dikembangkan dan dipelajari, seperti misalnya penggunaan 

bunga rosella (Rahmi, et al., 2012), daun cincau, wortel, dan strawberry 

(Caryabudi, 2010).  

Pada penelitian ini, akan dilakukan pembuatan permen jeli menggunakan 

sari kulit melinjo merah. Karakteristik dari permen jeli sangat ditentukan oleh 

konsentrasi gelatin. Penambahan bahan baru seperti sari kulit melinjo juga dapat 

berpengaruh terhadap karakteristiknya, dapat sebagai pewarna alami pada permen 

jeli. Selain itu, untuk dapat membuat permen jeli dengan karakteristik dan 

antioksidan yang baik, suhu pemasakan juga harus dioptimalkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pemanfaatan kulit melinjo 

untuk pembuatan produk pangan fungsional belum banyak dilakukan dan kulitnya 

yang berwarna hijau, kuning, dan merah ternyata mengandung banyak senyawa 
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fitokimia yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga berpotensi sebagai pewarna 

alami makanan. Permen jeli merupakan salah satu produk pangan yang disukai 

dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Permen jeli disukai 

karena tekstur dan kekenyalannya, dan warna dari permen tersebut membuatnya 

menjadi menarik, tetapi pewarna yang biasa digunakan pada pembuatan permen 

jeli adalah pewarna sintetik sehingga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. 

Oleh sebab itu, sari kulit melinjo akan digunakan sebagai bahan pembuatan 

permen jeli, namun faktor konsentrasi gelatin dan rasio air:sari kulit melinjo 

merah, juga faktor suhu pemasakannya dapat mempengaruhi karakteristik dan 

antioksidan dari permen jeli. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk pemanfaatan sari 

kulit melinjo merah dalam pembuatan permen jeli. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain: 

1. Mempelajari pengaruh konsentrasi gelatin dan rasio air : sari kulit melinjo 

merah terhadap karakteristik fisikokimia, antioksidan dan sensori permen 

jeli. 

2. Menentukan konsentrasi gelatin dan rasio air : sari kulit melinjo merah 

yang menghasilkan permen jeli terbaik berdasarkan analisis warna dan 

tingkat penerimaan panelis. 
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3. Mempelajari pengaruh suhu pemasakan terhadap karakteristik fisikokimia, 

antioksidan dan sensori permen jeli.  

4. Menentukan suhu pemasakan optimal yang menghasilkan permen jeli 

terbaik berdasarkan analisis warna, kapasitas antioksidan, total karotenoid, 

total fenolik dan tingkat penerimaan panelis permen jeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




