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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Warna berfungsi sebagai estetika dan penarik perhatian di segala bidang 

dalam kehidupan. Pada makanan, secara visual faktor warna digunakan sebagai 

indikator pertama dan utama untuk menarik perhatian konsumen kemudian diikuti 

oleh faktor lainnya seperti cita rasa, tekstur dan nilai gizi serta sifat mikrobiologis. 

Di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan pawarna makanan yang diizinkan 

dan dilarang untuk bahan pangan diatur dalam SK Menteri Kesehatan RI No 

722/Menkes/Per/IX/88 mengenai bahan tambahan makanan. Meskipun sudah ada 

peraturan yang cukup jelas di dalam SK tersebut, namun masih seringkali terjadi 

penyalahgunaan pemakaian zat pewarna dalam industri makanan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisma (2014), 

menunjukkan bahwa dari 27 makanan jajanan anak-anak yang dijual di Sekolah 

Dasar Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, terdapat 9,09% positif mengandung 

Rhodamin B, 18,18% mengandung karmoisin, 9,09% mengandung eritrosin, dan 

30,3% mengandung ponceau 4R. Hal ini menunjukkan bahwa banyak makanan 

yang diperjualbelikan mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Menurut 

Winarsih (2005), penggunaan pewarna sintetik sebagai pewarna makanan atau 

minuman dapat berdampak negatif yaitu menyebabkan toksik dan karsinogenik. 

Tanaman senggani merupakan tumbuhan gulma berkhasiat obat. Di daerah 

Kalimantan, tanaman ini merupakan gulma di berbagai macam lahan pertanian 

ataupun sepanjang tepi jalan karena syarat pertumbuhannya yang mudah. Buah 

senggani biasa dikonsumsi segar oleh warga. Tanaman senggani di pulau Jawa 

digunakan sebagai tanaman obat karena memiliki khasiat penyembuhan terhadap 
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beberapa penyakit, dan sekaligus sebagai tanaman hias karean bunganya yang 

indah. Menurut Sentra informasi IPTEK (2009), buah senggani berwarna ungu 

kemerahan dan diduga mengandung antosianin. Buah senggani dapat dijadikan 

sebagai sumber pewarna alami. 

Sejauh ini belum banyak dilakukan penelitian mengenai pembuatan 

pewarna alami buah senggani khususnya yang berbentuk bubuk. Oleh sebab itu, 

dalam penelitian ini akan dikaji mengenai pembuatan pigmen bubuk dari buah 

senggani dengan variasi konsentrasi asam sitrat dan proporsi maltodekstrin. Dengan 

dilakukannya penelitian ini diharapkan bubuk pigmen yang dihasilkan dapat 

menambah sumber pewarna alami. Selanjutnya, pewarna yang dihasilkan perlu 

diaplikasikan pada produk pangan untuk mengetahui kestabilaan pigmen bubuk jika 

digunakan dalam pangan olahan. Produk pangan olahan yang akan diberikan 

pewarna bubuk senggani adalah permen jelly sirsak, di mana buah sirsak memiliki 

warna putih sehingga cocok dijadikan percobaan untuk melihat pengaruh pigmen 

dalam produk permen yang dihasilkan 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari penelitian produksi pigmen bubuk buah senggani dan 

aplikasinya pada permen jelly sirsak yaitu: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya interaksi antara konsentrasi asam sitrat dan 

maltodekstrin terhadap karakteristik pigmen bubuk buah senggani; 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pelarut esktrak dan proporsi maltodekstrin 

terhadap karakteristik pigmen bubuk buah senggani; dan 

3. Mengetahui kestabilan pigmen bubuk buah senggani pada produk aplikasi 

permen jelly sirsak. 
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1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian produksi pigmen bubuk buah senggani dan 

aplikasinya pada permen jelly sirsak yaitu: 

1. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi asam sitrat dan proporsi 

maltodekstrin terhadap pigmen bubuk buah senggani; 

2. Diduga konsentrasi asam sitrat dan maltodekstrin berpengaruh terhadap 

karakteristik pigmen bubuk buah senggani; dan 

3. Diduga pigmen bubuk buah senggani cukup stabil ketika diaplikasikan pada 

permen jelly sirsak. 


