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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pewarna merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki 

tampilan makanan dan minuman, penggunaanya bertujuan antara lain untuk 

memberi kesan menarik bagi pembeli, menyeragamkan dan menstabilkan warna, 

serta menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan. 

Secara garis besar pewarna dibedakan menjadi dua, yaitu pewarna alami dan 

pewarna sintetis. Pewarna alami bisa berasal dari bunga (mawar, kana) (Saati dkk, 

2012), buah (strawberry, anggur , buah naga), sayur (bayam, wortel), ubi-ubian 

(ubi jalar ungu) dan umbi-umbian (kunyit). 

Kelebihan pewarna alami ialah aman dikonsumsi, tanpa efek samping, 

berkhasiat sebagai antioksidan alami, sedangkan pewarna sintetis jika 

terkontaminasi logam berat menimbulkan dampak buruk dan berbahaya bagi 

kesehatan (Saati, 2008). Salah satu bahan pewarna yang sering disalah gunakan 

dan dilarang penggunaannya meskipun dalam jumlah sedikit pada makanan ialah 

Rodamin-B atau pewarna wantex. Pewarna tersebut seringkali digunakan untuk 

mewarnai minuman ringan, sirup, kerupuk, selai, sosis dan lain-lain (Saati, 2008), 

dan maraknya pelanggaran terbanyak ke-2 pada hasil surcey BPOM (2000-2006). 

Warna merah yang dihasilkan dari Rhodamin-B dapat digantikan dengan 

pewarna alami yang berasal dari bahan buah anggur, bunga mawar dan bunga 

kana. Ketiga bahan tersebut merupakan sumber pigmen antosianin. Pigmen 

antosianin memberikan warna merah, merah muda, ungu dan biru yang 

menyerupai warna Rhodamin-B (Mulyani, 2006 ; Saati dkk, 2012). Pigmen 

antosianin merupakan pigmen yang bersifat stabil pada kisaran pH 1-4 (Nollet, 
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2006), sehingga dapat digunakan pada produk minuman fermentasi seperti 

yoghurt yang memiliki pH 3,8 – 4,6, disamping itu sering dijumpai penambahan 

warna pada yoghurt. Pewarna yang digunakan merupakan pewarna sintetis, 

sehingga untuk menggantikan pewarna sintetis tersebut dapat digunakan pewarna 

alami yang aman untuk dikonsumsi. Yoghurt adalah susu yang difermentasi 

dengan menggunakan biakan Lactobacillus bulgarigus dan Streptococcus 

thermopillus, menghasilkan bentuk atau konsistensi menyerupai pudding 

(Rukmana, 2001). 

Bentuk atau formula yoghurt di pasaran beragam mulai bentuk cair, kental 

dan beku. Penggunaan pigmen antosianin pada ketiga formula yoghurt tersebut 

adalah untuk mangetahui stabilitas pigmen antosianin terhadap yoghurt cair, beku 

dan kental. Ketiga formula yoghurt tersebut juga banyak dijumpai dipasaran. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui pengaruh pigmen antosianin yang dapat 

menggantikan pewarna sintetis Rhodamin-B. Terkait persoalan diatas, diharapkan 

aplikasi pada yoghurt dapat diketahui persentase penggunaan pigmen antosianin 

yang efektif, memberi warna yang menarik dan kandungan gizi yoghurt serta 

organoleptiknya tetap baik. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui interaksi antara formula yoghurt dan pigmen antosianin 

terhadap kualitasnya 

2. Mengetahui pengaruh jenis pigmen antosianin pada formula yoghurt 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi pigmen antosianin terhadap kualitas 

beragam formula yoghurt (sifat fisik, kimia dan organoleptik yoghurt). 
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1.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi antara formula yoghurt dan sumber pigmen 

antosianin terhadap kualitas yoghurt yang dihasilkan 

2. Diduga penambahan berbagai jenis pigmen antosianin berpengaruh 

terhadap kualitas yoghurt (cair, beku dan kental) 

3. Diduga konsentrasi penambahan berbagai jenis pigmen antosianin 

berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik tiga formula 

yoghurt. 


