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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penentuan mutu suatu makanan pada umumnya sangat tergantung pada 

beberapa faktor seperti cita rasa, bau, tekstur dan nilai gizinya, juga sifat 

mikrobiologis. Tetapi sebelum faktor-faktor lain dipertimbangkan, secara visual 

faktor warna tampil lebih dahulu dan sangat menentukan. Dewasa ini masyarakat 

lebih menyukai makanan dengan warna yang menarik, sehingga zat pewarna 

menjadi faktor yang penting dalam pengolahan pangan. Selain itu, warna dapat 

memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan seperti reaksi 

pencoklatan. Menurut Winarno (2002), zat pewarna adalah bahan tambahan 

makanan yang dapat memperbaiki warna makanan yang berubah selama proses 

pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar 

kelihatan lebih menarik. Pewarna sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu pewarna 

buatan dan pewarna alami. 

Pewarna alami merupakan zat pewarna (pigmen) yang diperoleh dari 

bahan-bahan alami seperti  tumbuhan, hewan atau dari sumber-sumber mineral. 

Pewarna alami lebih dipilih karena sifatnya yang tidak berbahaya apabila 

dikonsumsi. Salah satu zat pewarna alami yang paling banyak ditemukan adalah 

antosianin. Antosianin merupakan pigmen alami yang banyak terdapat dialam 

seperti terdapat pada beberapa buah dan bunga, seperti stroberi, buah naga, 

anggur, delima, ubi jalar ungu, bunga mawar, kana, turi merah dan bunga sepatu.  

Sumber pigmen antosianin yang banyak terdapat dialam adalah bunga mawar 

(Rosa sp.) dan bunga kana merah (Canna coccinea Mill.) (Saati dkk., 2012). 

Mawar dan kana merupakan jenis tanaman hias yang memiliki banyak kandungan 
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pigmen warna didalamnya, selain itu tanaman ini juga memiliki banyak jenis dan 

warna. Ekstrak pigmen bunga kana merah tua terbukti mengandung antosianin 

berjenis pelargonidin glikosida, dengan kadar gula yang lebih banyak dari pada 

bunga pacar air, yaitu sebesar 3,2 % juga dapat menyumbang warna makanan dan 

minuman (sari buah, susu fermentasi, jelly, agar-agar) meskipun hanya 

ditambahkan sebanyak 1-3%, tanpa mengunakan pewarna sintetis sama sekali 

(Saati, 2008). 

Antosianin pada umumnya memiliki tingkat stabilitas warna yang lebih 

rendah dari pada zat pewarna sintetik. Selain itu antosianin tidak stabil akibat 

proses pemanasan yang berlebihan. Proses pemanasan dapat mengakibatkan 

pigmen antosianin pecah menjadi antosianidin dan gulanya. Gula yang sering 

ditemui dalam antosianin adalah glukosa, galaktosa, arabinosa dan xilosa. 

Antosianin sendiri merupakan zat warna yang tersusun atas aglikon yang berupa 

antosianidin yang teresterifikasi dengan glikon molekul gula. Warna antosianin 

juga dapat rusak akibat reaksi enzimatis. Menurut Purwantiningsih (2004), 

umumnya antosianin lebih stabil dalam kondisi asam, media bebas oksigen, dalam 

kondisi suhu dingin dan gelap. Dengan demikian, diperlukan suatu inovasi untuk 

mempertahankan kualitas dari pigmen antosianin dan alah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan kopigmentasi. 

Kopigmentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk 

mempertahankan stabilitas pigmen dan memperbaiki warna pada makanan yang  

kaya akan antosianin.  Kekuatan warna antosianin dapat ditingkatkan dengan 

penambahan ekstrak dari tanaman yang berbeda yang kaya akan flavonoid dan 
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antioksidan. Senyawa kopigmen dapat berupa flavonoid, alkaloid, asam amino, 

asam organik, polisakarida, dan antosianin jenis lain (Castenada et al., 2009).   

Kandungan kimia yang terdapat pada jambu biji, yaitu buah, daun dan 

kulit batangnya mengandung tanin, sedangkan bunganya tidak banyak 

mengandung tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol yang terdiri dari polimer 

flavonoid yang merupakan senyawa fenol (Prawesty, 2011). Tanin memiliki berat 

molekul (BM) yang cukup tinggi dan dapat membentuk kompleks dengan protein 

serta berkhasiat sebagai antioksidan (Yudha, 2007). Daun kering jambu biji yang 

digiling diketahui memiliki kandungan tanin sekitar 17%. Senyawa yang rasanya 

pahit ini juga mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Anggraini, 

2008).  Kopigmen tanin kaya akan antioksidan sehingga dengan penambahan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan stabilitas warna pada pigmen antosianin.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kualitas ekstrak pigmen antosianin dari bunga mawar merah 

dan kana merah, akibat perbedaan suhu ekstraksi 

2. Mengetahui interaksi antara jenis ekstrak antosianin dan konsentrasi 

kopigmen tanin terhadap stabilitas ekstrak pigmen antosianin akibat 

kopigmentasi. 

1.3 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga terdapat interaksi antara jenis sumber pigmen antosianin dengan 

perlakuan suhu ekstraksi yang berbeda 
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2. Diduga terdapat interaksi antara proporsi pemberian ekstrak pigmen 

antosianin dan  kopigmen tanin terhadap pigmen hasil kopigmentasi. 

3. Diduga interaksi antara jenis sumber antosianin dan ekstrak pigmen hasil 

kopigmentasi antosianin dan tanin berpengaruh terhadap kualitas ekstrak 

pigmen yang dihasilkan. 


