
1 

 

I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai: (1) Latar Belakang Masalah,                  

(2) Identifikasi Masalah, (3) Maksud dan Tujuan Penelitian, (4) Manfaat 

Penelitian, (5) Kerangka Pemikiran, (6) Hipotesis Penelitian, dan (7) Waktu dan 

Tempat Penelitian. 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Buah manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu komoditas 

buah eksotik primadona yang sangat potensial untuk dikembangkan. Manggis 

dijuluki Queen of the Tropical Fruit, karena memiliki cita rasa yang eksotik dan 

keindahan kulit buah dan daging buah yang berwarna putih bersih, yang tidak 

dimiliki oleh komoditas buah-buahan eksotik lainnya. 

Ekspor produk hortikultura mengalami peningkatan sebesar 19,9% per 

tahun dan buah manggis menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar. 

Produksi komoditas buah manggis di Indonesia menempati laju pertumbuhan 

produksi tertinggi kedua setelah buah mangga, pada tahun 2010 sebanyak 84.538 

ton, tahun 2011 sebanyak 117.595 ton, tahun 2012 sebanyak 190.287 ton, tahun 

2013 sebanyak 139.602 ton, tahun 2014 sebanyak 113.096 ton, pada tahun 2015 

sebanyak 144.957 ton, dan sasaran produksi untuk tahun 2016 sebanyak 147.566 

ton (BPS, 2015). 

Sentra produksi buah manggis tersebar diseluruh wilayah Indonesia, tetapi 

untuk produksi buah manggis tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat yaitu 30.896 



 

 

 

ton pada tahun 2015, dan sasaran produksi buah manggis pada tahun 2016 yaitu 

31.454 ton (KEMENTAN, 2015). 

 Buah manggis memiliki nilai ekonomis dan kandungan gizi yang tinggi, 

salah satunya pada kulit buah. Dewasa ini kulit manggis menjadi sorotan para 

peneliti untuk menciptakan produk diversifikasi pangan seperti sirup, pewarna 

alami, dan sebagai obat tradisional. 

Menurut hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Badan Litbangkes 

(RKD) tahun (2007), penyebab kematian utama adalah stroke (15,4%) diikuti 

tuberkulosis, hipertensi, dan cidera (6,5 – 7,5%), serta diabetes mellitus dan tumor 

(masing-masing 5,7%). Oleh karena itu penyakit degeneratif merupakan masalah 

kesehatan yag serius dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. 

Penyakit degeneratif ini seperti kanker, diabetes mellitus dan komplikasinya serta 

aterosklerosis yang mendasari penyakit jantung.   

Menurut penelitian Betteng dkk. (2014), Indonesia masuk kedalam 

peringkat 6 besar angka kejadian diabetes mellitus terbanyak di dunia. Diabetes 

mellitus tipe 2 sering juga disebut diabetes life style karena penyebabnya selain 

faktor keturunan, faktor lingkungan meliputi usia, obesitas, resistensi, insulin, 

makanan, aktifitas fisik, dan gaya hidup menjadi penyebab diabetes mellitus.  

Penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus disebabkan oleh radikal 

bebas yang ada di dalam tubuh. Tubuh manusia dapat menetralisir radikal bebas 

bila jumlahnya tidak berlebihan, dengan mekanisme pertahanan antioksidan 

endogen. Bila antioksidan endogen tidak mencukupi, tubuh membutuhkan 

antioksidan dari luar (Werdhasari, 2014). 



 

 

 

Dalam melindungi tubuh dari serangan radikal bebas, substansi 

antioksidan berfungsi untuk menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi 

kekurangan elektron dari radikal bebas sehingga menghambat terjadinya reaksi 

berantai (Windono et al., 2001). 

Menurut Werdhasari (2014), Radikal bebas yang mengambil elektron dari 

DNA dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga timbulah sel-sel 

mutan. Bila mutasi ini terjadi berlangsung lama dapat menjadi kanker. Radikal 

bebas juga berperan dalam proses menua, dimana reaksi inisiasi radikal bebas di 

mitokondria menyebabkan diproduksinya Reactive Oxygen Species (ROS) yang 

bersifat reaktif. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh dan 

faktor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultra violet, zat kimiawi 

dalam makanan dan polutan lain.   

Berbagai bahan alam asli Indonesia banyak mengandung antioksidan 

dengan berbagai bahan aktifnya, antara lain vitamin C, E, provitamin A, 

organosulfur, α-tocoferol, flavonoid, thymoquinone, dan lain-lain. Salah satu 

contoh komoditinya adalah kulit manggis yang memiliki aktivitas farmakologi 

sebagai antioksidan, antikanker, antiinflamasi, antibakteri, antifungi, dan lain-lain. 

Menurut Supiyanti dkk. (2010), Rata-rata kandungan antosianin total 

dalam kulit buah manggis adalah 59,3 mg dalam 100 gram kulit buah manggis. 

Sedangkan menurut Farida dan Fithri (2015), kulit manggis mengandung kadar 

antosianin 177.56 ppm dan aktivitas antioksidan 83.95%.     

Kulit manggis dapat dijadikan produk pangan fungsional seperti soft 

candy, karena diversifikasi pangan dari kulit manggis untuk produk soft candy 



 

 

 

belum banyak dilakukan terutama untuk sasaran produksi bagi penderita diabetes. 

Soft candy termasuk salah satu jenis permen yang disukai oleh berbagai kalangan 

masyarakat karena memiliki sifat yang khas dan harga yang ekonomis. 

Menurut SNI (2008), kembang gula merupakan suatu produk olahan 

bertekstur lunak, yang diproses sedemikian rupa dan biasanya dicampur dengan 

lemak, gelatin, emulsifier dan lain-lain sehingga dihasilkan produk yang cukup 

keras untuk dibentuk namun cukup lunak untuk dikunyah dalam mulut sehingga 

setelah adonan masak dapat langsung dibentuk dan dikemas dengan atau tanpa 

perlakuan aging. 

Dalam pembuatan soft candy biasanya menggunakan bahan tambahan 

pangan pemanis. Bahan tambahan pemanis yang alami atau sintetis yang 

memberikan efek kesehatan sangat dibutuhkan dalam industri pengolahan 

makanan dan minuman. Salah satu jenis pemanis sintetis yang memiliki rasa 

cukup manis dan tidak menimbulkan efek karsinogenik serta dapat dikonsumsi 

oleh penderita diabetes adalah sorbitol (Syafutri dkk. 2010).  

Oleh sebab itu diharapkan pemanfaatan kulit manggis menjadi produk soft 

candy dengan menggunakan pemanis sintetis (sorbitol) dapat menjaga kesehatan 

tubuh dan memberikan warna alami yang menarik pada soft candy. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

1. Apakah konsentrasi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh terhadap 

karakteristik soft candy sebagai sumber antioksidan dan antosianin? 

2. Apakah konsentrasi pemanis sintetis (Sorbitol) berpengaruh terhadap 

karakteristik soft candy sebagai sumber antioksidan dan antosianin?  



 

 

 

3. Apakah interaksi antara konsentrasi ekstrak kulit manggis dan konsentrasi 

pemanis sintetis (Sorbitol) berpengaruh terhadap karakteristik soft candy 

ekstrak kulit manggis? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan Tujuan dari penelitian tersebut adalah : 

1. Maksudnya untuk menetapkan konsentrasi terbaik dari penambahan ekstrak 

kulit buah manggis dan pemanis sintetis (Sorbitol) terhadap karakteristik soft 

candy sebagai sumber antioksidan dan antosianin. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak kulit buah manggis terhadap 

karakteristik soft candy sebagai sumber antioksidan dan antosianin. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pemanis sintetis (Sorbitol) terhadap 

karakteristik soft candy sebagai sumber antioksidan dan antosianin. 

4. Untuk mengetahui adanya interaksi konsentrasi ekstrak kulit manggis dan 

konsentrasi pemanis sintetis (Sorbitol) berpengaruh terhadap karakteristik soft 

candy. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memanfaatkan kulit manggis sebagai 

pangan fungsional yang dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus karena 

tidak menimbulkan kelebihan gula darah serta memenuhi kebutuhan kalori rendah 

untuk penderita kegemukan, untuk mengetahui kandungan antioksidan dan 

antosianin pada soft candy kulit manggis, dan untuk meningkatkan nilai ekonomis 

dari buah manggis. 



 

 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Buah manggis (Garcinia mangosta L.) mengandung berbagai kandungan 

metabolit sekunder yang memperlihatkan aktivitas biologis tertentu. Beberapa 

peneliti menyebutkan kulit buah manggis memiliki aktivitas farmakologi sebagai 

antioksidan, antikanker, antiinflamasi, antibakteri, antifungi, dan lain-lain 

Senyawa tersebut diantaranya flavonoid, tanin dan xanton. Dalam kulit manggis 

juga mengandung senyawa kimia golongan alkaloida, flavonoida, glikosida, 

saponin, tanin dan steroid atau triterpenoid (Juanda dan Cahyono, 2002; Nugroho, 

2006; Pasaribu dkk. 2012). 

Kerusakan oksidatif atau kerusakan sel akibat radikal bebas dalam tubuh 

seperti kerusakan pada komponen seperti DNA, lipid, protein dan karbohidrat 

yang dapat menimbulkan berbagai kelainan biologis seperti anterosklerosis, 

kanker, diabetes, dan penyakit degenerative lainnya dapat diatasi dengan senyawa 

antioksidan, karena antioksidan dapat menunda atau menghambat reaksi oksidasi 

yang disebabkan oleh radikal bebas tersebut (Febrianti dkk., 2014; Nugroho, 

2006; Sie, 2003). 

Antosianin merupakan senyawa flavonoid yang memiliki kemampuan 

sebagai antioksidan yang berfungsi baik untuk kesehatan seperti mencegah kanker 

hati, sebagai antidiabetes, antioksidan, dan mencegah resiko kanker usus kolon. 

Tetapi kestabilan antosianin dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain suhu, 

perubahan pH, sinar dan oksigen serta faktor lainnya seperti ion logam. Senyawa 

antosianin yang mudah rusak karena pemanasan dapat menurunkan 

biokaktivitasnya. Oleh krena itu, pengaturan suhu pemanasan yang tepat dapat 



 

 

 

mengurangi kerusakan aktivitas antiokdian dan antosianin pada kulit buah 

manggis (Santoso, 2006; Mahmudatussa’adah et al., 2014; Niendyah, 2004; 

Gupita, 2012). 

Menurut penelitian Widyasari (2007), penambahan air pada pembuatan 

sari buah jambu mete didapat hasil terbaik 1 : 3. Sedangkan menurut gustianova 

(2012), perbandingan air yang paling disukai pada penelitiannya yaitu dalam 

pembuatan minuman ekstrak buah salak bongkok adalah 1 : 4.  

Seperti halnya flavonoid, antosianin terdiri dari cincin aromatis yang 

berikatan dengan gugus hidroksil, karboksil, dan metoksil yang menyebabkan 

bersifat polar, hal ini mengakibatkan antosianin lebih larut dalam pelarut polar 

seperti air dibanding dalam pelarut organik. Jenis pelarut antosianin secara nyata 

mempengaruhi warna yang diekspresikannya. Sifat antosianin yang hidrofilik 

menyebabkan sering di ekstrak menggunakan pelarut alkohol atau air. Pelarut 

alkohol menghasilkan warna antosianin yang lebih biru dibandingkan dengan 

pelarut air. Dan pelarut air merupakan pelarut yang murah dan aman digunakan     

(Nuraniya, 2014; Andarwulan dan Faradilla, 2012).  

Menurut penelitian Andriyani (2012), proses pembuatan permen jelly 

bunga kecombrang menggunakan suhu 80˚C selama 5 menit untuk melarutkan 

sukrosa dan bahan penstabil sedangkan untuk memasak dan melarutkan asam 

sitrat dan ekstrak bunga kecombrang menggunakan suhu 60˚C selama 5 menit. 

Penambahan kulit buah naga super merah sebesar 60% memiliki kadar 

antioksidan 80,881%. Semakin besar persentasi penambahan buah naga super 

merah maka aktivitas antioksidannya semakin bertambah. Dan dalam pembuatan 



 

 

 

jelly dari kulit buah naga super merah tersebut menggunakan perbandingan kulit 

buah naga super merah 20%, 40% dan 60% (Wahyuni, 2011). 

70% dari jumlah sorbitol yang masuk kedalam tubuh akan diubah menjadi 

CO2 tanpa menunjukkan adanya kenaikan glukosa dalam darah sehingga sangat 

baik untuk penderita diabetes (Cahyadi, 2006). 

Sifat kimia dan organoleptik permen jelly timun suri terbaik diperoleh 

pada perlakuan penambahan sorbitol 16% dan ekstrak kunyit 7%. Dan 

penambahan sorbitol 16% pada permen jelly dari albedo kulit jeruk bali dan 

rosella menghasilkan permen jelly terbaik yang diterima oleh responden     

(Syafutri dkk. 2010; Octaviani dkk. 2013). 

Pembuatan permen jelly biasanya menggunakan bahan pembentuk gel 

yang sifatnya reversible yaitu jika gel dipanaskan akan membentuk gel kembali. 

Penambahan gelatin sebanyak 14% menghasilkan permen jelly buah nanas dengan 

perlakuan terbaik yang disukai oleh panelis (Subaryono dan Bagus, 2006; Wijana 

dkk. 2014). 

Karagenan berfungsi sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), 

Thickener (bahan pengental, pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain). 

Kombinasi perlakuan persentase penambahan kulit buah naga super merah 

sebesar 20% dan persentase karaginan 3% merupakan hasil terbaik pada permen 

jelly buah naga super merah (Basuki dkk., 2014; Wahyuni, 2011). 

Menurut penelitian Wijana, dkk. (2014), dalam pembuatan permen jelly 

buah nanas tersebut menggunakan formulasi penambahan karagenan dengan 

konsentrasi (3%, 3.5%, 4%) dan konsentrasi gelatin (10%, 12%, 14%). Dan 



 

 

 

menurut penelitian Nurismanto dkk. (2015), perlakuan terbaik pada pembuatan 

pemen jelly sari brokoli yaitu penambahan karagenan 4% dan gelatin 13%. 

Penggunaan asam sitrat (0,1%, 0,3%, 0,5%) pada minuman sari buah 

belimbing manis menghasilkan perlakuan terbaik dengan penggunaan asam sitrat 

0,5% (Harnowo dan Yunianta, 2015). 

Menurut penelitian Alkarim dkk. (2012), penambahan  peppermint 0,2% 

menghasilkan produk terbaik pada hard candy lozenges ekstrak daun legundi.   

1.6. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat diajukan hipotesis bahwa diduga : 

1. Konsentrasi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh terhadap karakteristik 

soft candy sebagai sumber antioksidan dan antosianin. 

2. Konsentrasi pemanis sintetis (Sorbitol) berpengaruh terhadap karakteristik 

soft candy sebagai sumber antioksidan dan antosianin. 

3. Interaksi antara konsentrasi ekstrak kulit manggis dan konsentrasi pemanis 

sintetis (Sorbitol) berpengaruh terhadap karakteristik soft candy ekstrak kulit 

manggis. 

1.7.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2016 sampai dengan selesai. 

Sedangkan tempat penelitian adalah di Laboratorium Kimia Bahan Alam 

Teknologi Pangan dan Laboratorium Penelitian Universitas Pasundan Bandung, 

dan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, Bandung. 

 


