
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuat 

penggunaan pewarna alami semakin berkurang dalam industri pangan yang 

digantikan oleh pewarna sintetik. Selain harganya lebih murah, proses 

produksinya juga lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan bahan pewarna 

alami yang umumnya berasal dari tanaman. Banyak hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa pewarna sintetik akan memberikan dampak negatif bagi 

kesehatan tubuh karena bersifat karsinogenik dan beracun (Winarno, 2004). Saat 

ini banyak diteliti sumber pigmen alami yang lebih aman dikonsumsi, salah 

satunya adalah pigmen antosianin daun jati (Sani, 2013). 

Tanaman jati (Tectona grandis) adalah tanaman yang paling banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Luas lahan Jati di Indonesia adalah 923.918 Ha 

(hampir 78,04 % dari luas total hutan utama di Indonesia). Tersebar di Jawa 

Timur 150.325 ha, di Jawa Barat dan Jawa Tengah seluas 768.293 ha dan di luar 

Jawa seluas 4.300 ha. Tanaman jati adalah penghasil kayu berkualitas, namun 

daunya juga bisa dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan maupun pewarna 

makanan (Brahma, 2011). 

Daun jati dapat dijadikan sebagai sumber pewarna alami karena pada daun 

mudanya banyak mengandung pigmen antosianin. Menurut Ati (2006), daun jati 

muda memiliki kandungan pigmen alami yang terdiri dari antosianin, pheophiptin, 
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β- karoten, pelargonidin 3-glukosida, pelargonidin 3,7-diglukosida, klorofil dan 

dua pigmen lain yang belum diidentifikasi. Daun jati muda sering digunakan 

sebagai pewarna makanan alami pada makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg. 

Selain sebagai pewarna, antosianin juga bersifat antioksidan karena termasuk 

golongan flavonoid yang efektif untuk inaktivasi radikal bebas dan peroksil (Sani, 

2013). 

Ekstraksi pewarna alami umumnya dilakukan dengan menghancurkan bahan 

yang mengandung zat warna alami dan merendamnya di dalam pelarut. Pelarut-

pelarut yang bersifat polar akan mudah melarutkan antosianin dengan baik karena 

antosianin merupakan senyawa polar (Bernad, 2012). Pelarut yang sering 

digunakan dalam proses ekstraksi antosianin, yaitu etanol, metanol, isopropanol, 

aseton, dan aquadest. Pelarut tersebut dikombinasikan dengan asam seperti asam 

klorida, asam asetat, asam format, asam aksorbat atau dengan asam organik 

(Hidayat, 2006). 

Penggunaan alkohol, etanol maupun metanol selama ini paling banyak 

digunakan dalam proses ekstraksi pigmen antosianin. Penelitian Bernad (2012) 

menyatakan bahwa pigmen antosianin dari kulit manggis paling larut dalam 

pelarut methanol dengan metode soxletasi. Didapatkan rendemen sebanyak 

14,67%, karena pelarut metanol adalah pelarut polar dan memiliki titik didih 

65oC. Penelitian yang dilakukan Sari dan Saati (2003), diketahui pelarut etanol 

96% yang diasamkan dengan asam asetat merupakan kombinasi pelarut terbaik 

untuk melarutkan antosianin bunga kana dengan metode maserasi. 
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Penggunaan etanol dan metanol sebenarnya masih diragukan dalam 

pemakaian untuk produk pangan. Selain harganya mahal, pelarut ini juga dapat 

menimbulkan efek negatif pada produk pangan maupun pada kesehatan tubuh jika 

ada residu yang ditinggalkan. Penggunaan etanol sebagai pelarut harus diketahui 

residunya setelah diuapkan, sedangkan untuk metanol tidak dianjurkan karena 

dapat menyebabkan iritasi mata. Residu metanol yang boleh tertinggal hanya 

2,2% (King, 1993). Pernyataan ini sesuai dengan Standart Federal food, Drug 

and Cosmetic Regulation yang menyatakan bahwa ekstraksi bahan pangan tidak 

boleh meninggalkan residu pelarut (etanol dan metanol) melebihi ambang batas 

yang ditentukan (USFDA, 2012). 

Metanol bersifat lebih beracun dibandingkan dengan etanol. Apabila 

meninggalkan residu melebihi ambang batas yang ditentukan akan mengakibatkan 

keracunan (BPOM, 2009). Keracunan metanol sudah terjadi di berbagai wilayah 

di Indonesia. Bukan hanya terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah saja, namun 

juga terjadi di Bali dan pulau Lombok. Tercatat ada 37 kasus pada tahun 2012 dan 

ada 31 kasus pada Januari 2014 (PortalNTB, 2014). 

Penggunaan jenis alkohol diupayakan sedikit mungkin. Bahkan jika perlu 

tidak digunakan karena mempertimbangkan aspek “kehalalan” yang pada 

umumnya diharapkan oleh konsumen yang beragama muslim (Hidayat, 2006). 

Beberapa dari alkohol, aldehid dan bahan campuran lainnya berpengaruh terhadap 

rasa dan bau pada produk makanan (King, 1993). 

Pelarut jenis alkohol dapat digantikan dengan menggunakan aquadest. 

Aquadest dapat melarutkan pigmen antosianin lebih banyak dibandingkan dengan 
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pelarut lain karena antosianin bersifat larut dalam air (De Man, 1997). Hal ini 

dibuktikan oleh penelitian Saati (2008) bahwa total padatan terlarut pigmen kulit 

buah naga merah baik yang segar hingga buah disimpan selama 8 hari dengan 

pelarut air (aquadest) cenderung tinggi nilainya. Namun pigmen yang didapatkan 

tidak stabil. Karena antosianin akan stabil pada kondisi asam. Sesuai dengan  

pendapat Shi (1992), bahwa pigmen antosianin lebih stabil pada kondisi asam (pH 

1-4 dan menampakkan warna merah, jika lebih dari 4 mulai terjadi perubahan 

warna sehingga antosianin menjadi tidak berwarna). Oleh karena itu perlu 

penambahan jenis asam pada pelarut ekstraksi.  

Penambahan asam dikombinasikan dengan pelarut bertujuan untuk 

mengoptimalkan pigmen yang diekstrak. Jenis asam yang bisa diombinasikan 

adalah asam organik maupun asam anorganik. Selama ini ekstraksi pigmen 

antosianin sering menggunakan asam anorganik seperti HCL untuk menurunkan 

pH pigmen. Pemakaian jenis asam anorganik kuat ini harus diikuti dengan 

penambahan jenis basa kuat untuk menghilangkan sifat toksiknya yang tinggi, 

contohnya basa jenis NH4OH. Kemudian diperlukan jenis asam organik lemah 

lainnya untuk mengasamkan pH pigmen (Lazuardi, 2010). Hal ini dinilai kurang 

efisien karena dapat menambah biaya produksi. 

Sebagai pengganti HCL dapat digunakan asam organik, seperti asam sitrat 

untuk mengasamkan pH pigmen. Asam sitrat merupakan bahan alternatif yang 

mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Asam sitrat (C6H8O7)  

merupakan pelarut organik yang bersifat polar. Golongan asam ini jika di 

kombinasikan dengan air dapat melarutkan zat-zat yang dapat larut pada pelarut 
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polar contohnya Antosianin (Lazuardi, 2010). Asam sitrat adalah asam organik 

lemah yang dapat ditemukan pada daun dan buah tumbuh-tumbuhan bergenus 

Citrus. Asam sitrat digunakan sebagai penambah rasa masam pada produk 

makanan dan minuman. Selain itu asam sitrat juga digunakan sebagai pengawet 

alami karena dapat mencegah pertumbuhan bakteri, kapang dan jamur (Wikipedia, 

20 November 2014). 

Penggunaan pelarut aquadest dan asam sitrat tidak berbeda secara nyata 

dengan menggunakan pelarut jenis alkohol. Hanya berdampak pada proses 

evaporasi yang lebih lama karena titik didihnya lebih tinggi daripada alkohol, 

etanol maupun metanol. Hal ini dibuktikan Saati pada penelitian bunga pacar air, 

bahwa pigmen antosianin bunga pacar air merah efektif diekstrak dengan pelarut 

air (aquadest) dan asam sitrat dengan perbandingan 9:1 (Hidayat, 2006). 

Pewarna makanan sering digunakan dalam meningkatkan mutu produk 

pangan dan sebagai daya tarik bagi produk makanan atau minuman, contohnya es 

krim. Es krim merupakan salah satu dessert berbentuk beku yang terbuat dari susu 

melalui proses pembekuan dan aerasi digabungkan dengan perasa, pemanis dan 

pewarna. Biasanya es krim beku pada suhu -20oC (Kulinologi 2011). Menurut 

Mauren 2012, kestabilan antosianin dipengaruhi suhu. Antosianin lebih stabil 

pada pemanasan dengan suhu rendah kurang dari 60°C daripada suhu tinggi. 

Selain itu, daun jati muda memiliki kandungan tanin yang menghasilkan rasa 

sepat (Puspitarum, 2013). Oleh karena itu, aplikasi antosianin daun jati ini lebih 

cocok sebagai pewarna tambahan pada produk yang mengandung gula dan 

bersuhu rendah yaitu es krim. 
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Permasalahan ini berkaitan dengan konsep biologi yang diajarkan pada 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII semester 1, Materi Bahan 

Kimia dalam Kehidupan pada KD 4.7 “Menyajikan data, informasi, dan 

mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya 

penyalahgunaan zat aditif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif-

psikotropika”. Pencapaian materi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai 

cara, salah satunya dengan melakukan inovasi pembelajaran berupa media 

pembelajaran Macromedia Flash. Penggunaan media pembelajaran ini dapat 

mempertinggi daya serap dan retensi anak dalam memahami pelajaran (Maizora, 

2011). Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Konsentrasi Asam Sitrat Terhadap Karakteristik Ekstrak Antosianin 

Daun Jati serta Uji Stabilitas dan Organoleptiknya dalam Es Krim 

(Dikembangkan sebagai Media Pembelajaran Macromedia Flash pada Materi 

Bahan Kimia dalam Kehidupan)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penambahan berbagai konsentrasi asam sitrat mempengaruhi 

perbedaan karakteristik ekstrak antosianin daun jati? 

2. Apakah penambahan berbagai konsentrasi antosianin daun jati terbaik 

mempengaruhi stabilitas warna merah dan organoleptik es krim? 

3. Bagaimana pengembangan hasil penelitian menjadi media pembelajaran 

Macromedia Flash pada materi bahan kimia dalam kehidupan?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis penambahan berbagai konsentrasi asam sitrat terhadap 

perbedaan karateristik ekstrak antosianin daun jati. 

2. Menganalisis penambahan berbagai konsentrasi antosianin daun jati terbaik 

terhadap stabilitas warna merah dan organoleptik es krim. 

3. Menyusun media pembelajaran Macromedia Flash pada materi bahan kimia 

dalam kehidupan sebagai hasil dari pengembangan penelitian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang pengaruh konsentrasi asam sitrat terhadap karakteristik 

ekstrak antosianin daun jati sekaligus memperluas terapan keilmuan peneliti 

pada mata kuliah Biokimia Pangan. 

2. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan informasi tentang pemanfaatan 

penambahan asam sitrat sebagai alternatif bahan tambahan pelarut ekstrak 

pigmen antosianin yang aman penggunaannya dengan harga yang ekonomis. 

3. Manfaat bagi sekolah yaitu menyumbangkan pengetahuan tentang penelitian 

yang dikembangkan menjadi media pembelajaran Macromedia Flash 

berdasarkan Kompetensi inti (KI) ke -4 dan Kompetensi dasar (KD) ke -4.7, 

kurikulum 2013 untuk SMP kelas VIII semester 1. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan 

batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Daun jati yang digunakan adalah daun jati muda yang bewarna merah 

kecoklatan yang diperoleh di perkebunan jati di desa Landungsari Kecamatan 

Dau. 

2. Karakteristik yang diteliti pada ekstrak pigmen antosianin daun jati muda ini 

adalah pH, intensitas warna, kadar antosianin dan rendemen, sedangkan pada 

stabilitas ekstrak pigmen antosianin terbaik yang diaplikasikan dalam es krim 

adalah pH dan intensitas warna, serta sifat organoleptik (meliputi warna, 

aroma, tekstur dan rasa). 

3. Es krim yang digunakan dalam penelitian ini adalah es krim yang dibuat dari 

tepung es krim dengan merk Pondan yang berwarna putih dan rasa kelapa. 

 

1.6 Definisi istilah  

1. Konsentrasi asam sitrat didefinisikan sebagai banyaknya asam sitrat yang 

terdapat dalam suatu pelarut. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam 

perbandingan jumlah zat terlarut (asam sitrat) dengan jumlah pelarut 

(aquadest) (Wikipedia, 26 November 2013). 

2. Karakteristik ekstrak antosianin adalah mutu ekstrak antosianin yang diamati 

berdasarkan kadar pigmen, rendemen pigmen, pH pigmen dan intensitas 

warna pigmen. 
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3. Daun jati merupakan daun dari tanaman jati, yaitu tanaman tahunan penghasil 

kayu bermutu tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh mencapai sekitar 40 m. 

Daunnya bertangkai pendek kadang-kadang duduk, berbentuk ellips atau 

bulat telur dengan ujung yang berbentuk baji dan bagian pangkal yang 

menyempit. Bagian bawah daun memiliki bulu halus. Daun yang muda sering 

berwarna coklat kemerah-merahan (Steenis, 2008). 

4. Stabilitas adalah keseimbangan pigmen antosianin daun jati dalam es krim 

yang di uji secara fisik, kimia maupun biologis untuk menjamin mutu es krim 

tersebut. Parameter pengukurannya adalah pH dan intensitas warna (Moko, 

2009). 

5. Es krim antosianin merupakan salah satu dessert berbentuk beku yang terbuat 

dari susu melalui proses pembekuan dan aerasi yang diberi warna merah dari 

pigmen antosianin. Biasanya es krim beku pada suhu -20oC (Kulinologi 

2011). 

6. Media pembelajaran Macromedia Flash merupakan alat bantu dalam proses 

pembelajaran menggunakan program software yang mampu menyajikan 

pesan audiovisual secara jelas kepada siswa dan materi yang bersifat nyata, 

sehingga dapat diilustrasikan lebih menarik kepada siswa dengan berbagai 

gambar animasi yang dapat merangsang minat belajar siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Maizora, 2011). 

7. Materi Bahan Kimia Dalam Kehidupan merupakan materi pembelajaran yang 

terdapat pada silabus SMP kelas VIII kurikulum 2013 semester 1,  pada KI 

ke- 4 yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 



10 

 

 

 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori dan KD ke- 4.7 yaitu menyajikan data, 

informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari 

terjadinya penyalahgunaan zat aditif dalam makanan dan minuman serta zat 

adiktif-psikotropika (Silabus biologi SMP, 2013). 


