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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bunga Mawar  

2.1.1 Morfologi Bunga Mawar 

Mawar (Rosa sp.) dijuluki ratu segala bunga karena keindahannya, 

keanggunan dan keharumannya. Tanaman hias ini memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi, diminati konsumen dan dapat dibudayakan secara komersial dan terencana 

sesuai dengan permintaan pasar (Santika, 1996). Berdasarkan kegunaannya 

mawar dikelompokkan kedalam bunga potong, mawar taman, mawar tabur dan 

mawar bahan komestik (Marlina, dkk., 2009). 

Tanaman mawar dapat diperbanyak dengan cara stek, cangkok, okulasi 

dan penyambungan. Namun pada umunya perbanyakan mawar dilakukan dengan 

cara penyambungan. Mawar merupakan tanaman tahunan (parennial) yang 

merupakan struktur batang berkayu keras, berduri, bercabang banyak, 

menghasilkan bunga, buah dan biji secara cukup banyak antara lain Rosa odorata, 

R. Odorata ochroleuca, dan R. Foetida pesiana (di Amerika Serikat), R. Vilosa 

dan R. Canina (di Turki), R.Damascena dan R. Alba (di Alania) (Anonim, 2006). 

Mawar (Rosa sp.) merupakan salah satu bunga potong yang banyak 

diminati masyarakat, yang seringkali digunakan sebagai bunga penghias acara 

formal seperti seminar, lokakarya maupun non formal seperti pengantin dan 

beberapa acara adat. Jika acara telah usai atau bunga mawar disimpan/ dipajang 

beberapa hari akan menjadi layu dan jatuh harga jualnya. Padahal bunga mawar 

sortiran (tidak segar lagi) tersebut, ternyata masih mengandung pigmen antosianin 

berjenis Malvidin dan Sianidin glikosida (Saati, 2011). 
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Komponen terbanyak dalam mahkota bunga mawar segar antara lan air 

(83-85%), vitamin, β-karoten, cyanins (antosianin), total gula 8-12%, minyak 

atsiri sekitar 0,01-1,00% (citronellol, eugenol, asam galat dan linalool) (Sari dan 

Saati, 2003). Pigmen antosianin bunga mawar merah mempunyai sifat sinergis 

dengan asam sitrat, yang terbukti berfungsi sebagai antioksidan ( Saati dkk, 2011). 

Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam bunga mawar di antaranya 

tannin, geraniol, nerol, citronellol, asam geranik, terpene, flavonoid, pektin 

polyphenol, vanillin, karotenoid, stearopten, farnesol, eugenol, feniletilakohol, 

vitamin B, C, E,dan K. Dengan banyaknya kandungan yang terdapat dalam bunga 

mawar merah, maka bunga mawar merah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

baku obat, antara lain sebagai pengobatan aromaterapi, anti kejang, pengatur haid, 

menyembuhkan infeksi, menyembuhkan sekresi empedu, dan menurunkan panas 

badan (daun dan kelopak bunga mawar) (Rukmana, 2005). 

2.1.2 Klasifikasi dan Varietas Bunga Mawar 

  Tanaman bunga mawar (Rossaceae) yang kini dikenal dengan sebutan 

“Ratu Bunga” memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik untuk 

dicermati oleh kalangan masyarakat luas, bunga sudah merupakan simbol atau 

lambang kehidupan religi dalam peradaban manusia (Rukmana, 2005). 

Berdasarkan sisitematikan tumbuhan (taksonomi), tanaman mawar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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  Menurut Hidayat (2006), Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, 

kedudukan tanaman mawar diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub Divisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Dicotylodenae (biji berkeping dua) 

Ordo  : Rosanales 

Famili  : Rossaceae 

Genus  : Rossa 

Species : Rosa damascena Mill.  

  Menurut Rukmana, (2005), tanamana bunga mawar yang tumbuh di alam 

memiliki jenis dan varietas yang berbeda-beda. Di Indonesia banyak di 

kembangkan jenis mawar hibrida, terutama jenis dan varietas mawar yang berasal 

dari Holland (Belanda). Kelompok mawar yang banyak permintaannya adalah tipe 

hibrida tea dan medium. Kelebihan kedua tipe mawar ini adalah memiliki variasi 

bunga mawar yang cukup banyak, mulai dari yang putih sampai merah padam. 

Mawar tipe hibrida tea memiliki tangkai bunga sepanjang 80-120 cm tersebut 

termasuk tinggi, berkisar antara 120-280 kuntum/m/tahun. Berdasarkan kebiasaan 

pemeliharaannya di kenal tiga kelompok mawar, yaitu : 

1. Mawar perdu, merupakan sosok tanaman mawar yang mengalami 

perlakuan pemangkasan cabang, ranting dan akar, sehingga bentuknya 

menyerupai semak-semak kecil (rendah).  

2. Mawar pohon, mrerupakan sosok tanaman yang selalu mengalami 

pemangkasan selama hidupnya. 



8 

 

3. Mawar merupakan sosok tanaman yang mengalami perlakuan seperti 

pembentukan bonsai, sehingga disebut bonsai mawar. 

Antosianin berwarna merah dan pH tinggi berubah menjadi violet dan 

kemudian menjadi biru (Anonim, 2002). 

  Menurut Kumalaningsih (2006), komoditi pertanian mempunyai sifat 

mudah rusak dikarenakan mempunyai kandungan air cukup tinggi hingga 

mencapai 90%. Kadar air yang terkandung dalam mahkota bunga mawar adalah 

85,08%. Hal ini membuktikan bahwa tedapatnya kandungan pigmen antosianin 

atau kandungan gula total yang relatif rendah namun masih relatif tinggi 

dibandingkan dengan kandungan air pada bunga kana yaitu 80,2% (Abbas, 2003). 

2.2  Kana Merah (Canna coccinea Mill.) 

  Tanaman kana (Canna coccinea Mill.) banyak dikenal dengan nama lili 

kana, kembang tasbih, panah India, ganyong hutan, puspa mjindra, ganyong 

wono, ganyong alas, dan ganyong leuweung. Organ utama tanaman kana terdiri 

dari akar (rimpang), batang semu, daun, bunga, dan biji. Perakaran tanaman kana 

disebut rimpang (geragih), batangnya mengandung air (herbaceous) dan terbentuk 

dari pelepah-pelepah daun yang menutupi satu sama lain sehingga disebut “batang 

palsu” (Hamid, 2012). 

  Daun tersusun dalam tangkai pendek dan tumbuh berselang-seling, 

berbentuk oval dengan ujung runcing. Permukaan daun bagian atas berwarna 

hijau, tembaga gelap atau keungu-unguan, sedangkan permukaan bagian bawah 

tertutup lapisan putih seperti bedak. Kuntum bunga berbentuk mirip corong, 

terdiri dari tiga sampai lima helai mahkota bunga yang berukuran kecil samapi 

besar tergantung jenisnya. Warna mahkota bervariasi, antara lain kuning tua, 
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kuning cerah, merah muda, merah tua, jingga, kuning berbintik-bintik coklat atau 

kombinasi dari warna-warna tersebut (Rukmana, 1997). 

  Umbi bungah tasbih mengandung pati (tepung halus) serta banyak zat lain, 

yaitu enam subtansi phenol, dua terpene, dan empat coumarin. Selain zat-zat 

tersebut, zat lain juga terdapat didalamnya adalah glukosa, lemak, alkaloid, dan 

getah (Hamid,2012). 

  Menurut Rukmana (1997), Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, 

kedudukan tanaman kana diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledone 

Famili  : Cannaceae 

Spesies  : Canna coccinea Mill. 

  Tanaman kana yang tumbuh di alam dibedakan atas dua jenis berdasarkan 

warna daunnya: 

1) Bunga kana berdaun hijau : ciri-ciri bunga kana (Canna coccinea Mill.), 

batang daunnya berwarna hijau, warna bunganya bervariasi. 

2) Bunga kana berdaun merah : ciri-ciri bunga kana (Canna indica Linn.), 

batang dan daunnya berwarna merah keungu-unguan dengan kuntum bunga. 

Pigmen bunga kana merah memilik kandungan senyawa flavonoid, 

tepatnya antosianin. Antosianin merupakan jenis dari flavonoid yang penting 

untuk diperhatikan sebab mempunyai beberapa respon positif bagi tubuh. 
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Antosianin dari beberapa flavonoid lainnya banyak bermanfaat bagi kesehatan 

seperti fungsinya sebagai antikarsinogenik, dll (Macdougall, 2002). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa ekstrak pigmen bunga kana merah 

tua terbukti mengandung antosianin berjenis pelargonidin glikosida, dengan kadar 

gula yang lebih banyak daripada 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. Karena sifatnya yang larut dalam airi ini, maka 

pigmen antosianin dan antosatin relatif mudah dan berpeluang besar untuk 

dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alamiah (Saati, 2008). 

Hasil penelitian Saati dkk. (2009) menunjukkan bahwa pigmen antosianin 

bunga kana merah dapat stabil dan menyumbangkan warna merah, oranye (merah 

kekuningan) pada bahan dengan kisaran pH 1-11. 

2.3   Pewarna Alami dan Penggunaanya 

2.3.1  Pewarna Alami 

  Warna merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu dalam suatu 

makanan. Walaupun suatu makanan mempunyai nilai gizi yang baik dengan rasa 

dan aroma yang enak. Namun, orang akan enggan membeli karena 

kenampakannya yang tidak menarik. Warna sendiri dapat menggambarkan 

kesegaran dari suatu makanan (Purwantiningsih, 2004). 

  Zat pewarna alami (pigmen) adalah zat warna yang berasal dari ekstrak 

tumbuhan (seperti bagian daun, bunga, biji), hewan dan mineral. Pada daftar Food 

and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat menggolongkan zat warna 

alami ke dalam golongan zat pewarna yang tidak perlu mendapat sertifikasi 
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kemurnian kimiawi. Penggunaan zat warna alami untuk makanan dan minuman 

tidak memberikan kerugian bagi kesehatan. Zat pewarna alami terdiri dari 

campuran dengan senyawa-senyawa alami lainnya. Sumber zat warna alami asal 

tumbuhan bentuk dan kadarnya berbeda, dipengaruhi faktor jenis tumbuhan, 

iklim, tanah, umur dan faktor lainnya (Anonim, 2006). 

  Menurut Husodo (1999), terdapat kurang lebih 150 jenis pewarna alami di 

Indonesia yang telah diidentifikasi dan digunakan secara luas dalam berbagai 

industri. Jenis pewarna alami menghasilkan warna-warna dasar, misalnya: warna 

merah dari Caesalpina sp., warna biru dari Indigofera tinctoria, warna jingga dari 

Bixa olleracea dan warna kuning dari Mimosa pudica. Pewarna alami bisa 

diperoleh dengan cara ekstraksi dari tanaman yang banyak terdapat di sekitar 

halaman (Wibowo, 2003). Selain digunakan sebagai pewarna, pewarna alami juga 

dapat berfungsi sebagai flavor, antioksidan dan fungsi-fungsi lainnya (Winarno, 

2004). 

  Menurut Koswara (2009), beberapa penyebab bahan makanan berwarna, 

yaitu:  

1. Pigmen yang secara alami terdapat pada tanaman dan hewan misalnya 

klorofil berwarna hijau, karoten berwarna jingga, dan mioglobin 

menyebabkan warna merah pada daging. 

2. Reaksi karamelisasi yang timbul bila gula dipanaskan membentuk warna 

coklat, misalnya warna coklat pada kembang gula karamel atau yang 

dibakar. 
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3. Warna gelap yang ditimbulkan karena adanya reaksi Maillard, yaitu antara 

gugus amino protein dengan gugus karbonil gula pereduksi; misalnya susu 

bubuk yang disimpan lama akan berwarna gelap. 

4. Reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan warna 

hitam atau coklat gelap. Reaksi oksidasi ini dipercepat oleh adanya logam 

serta enzim; misalnya warna gelap permukaan apel atau kentang yang 

dipotong. 

5. Penambahan zat warna, baik zat warna alami maupun zat warna sintetik, 

yang termasuk dalam golongan bahan aditif makanan. 

Menurut Koswara (2009), pewarna alami mempunyai keterbatasan-

keterbatasan, antara lain : 

1. Seringkali memberikan rasa dan flavor khas yang tidak diinginkan  

2. Konsentrasi pigmen rendah 

3. Stabilitas pigmen rendah 

4. Keseragaman warna kuning baik 

5. Spektrum warna tidak seluas seperti pada pewarna sintetis 

2.3.2 Penggunaan Pewarna Alami 

Menurut Tranggono (1990), pewarna makanan umumnya digunakan 

dengan berbagai tujuan, yaitu untuk memperbaiki penampakan dari makanan yang 

warnanya pudar akibat proses termal atau pudar selama penyimpanan, dan 

memberikan penampakan pada produk yang lebih seragam sehingga dapat 

meningkatkan kualitas makanan. Menurut Henry dan Houghton (1996), bahwa 

warna yang ditambahakan pada makanan karena mempunyai tujuan antara lain: 

mempertegas warna yang telah ada pada produk makanan, meyakinkan 
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keseragaman warna makanan dari tahap ke tahap, mempertahnkan penampakan 

asli makanan dan untuk memberi warna dengan sengaja pada makanan.  

Menurut Henry dan Houghton (1996), ada beberapa faktor yang 

berhubungan dengan aplikasi pewarna terhadap produk, harus dipertimbangkan 

dalam proses pembuatannya, yaitu antara lain: 

1. Kelarutan pigmen, yaitu antosiani larut dalam air sedangkan kurkumin, 

klorofil, dan xantofil larut dalam minyak atau lemak 

2. Bentuk kimia, yaitu pewarna tersedia dalam bentuk antara lain ekstrak, 

bubuk, pasta, dan konsentrat. Penentuan pemakaian bentuk pewarna 

sangat penting untuk mengetahui bahwa warna akan berubah jika pigmen 

rusak selama prossing. Peingkatan suhu seringkali menyebabkan rusaknya: 

struktur pigmen yang menyebabkan perubahan warna. 

3. Tingkat kesamaan (pH), pewarna makanan yang dalam air (terutama yang 

berbentuk cairan) dibuat dengan pH maksimum. Penambahan larutan 

buffer ke dalam produk akan merubah pH larutan 

4. Bahan tambahan lain 

Sebagai acuan syarat kesehatan digunakan syarat mutu air untuk industri 

hasil pertanian pangan atau air minum, diantaranya kandungan Cl (cloride) 

maksimum 250 mg/l, dengan kandungan phenol (phenolik) maksimal 0,002 mg/l, 

kandungan maksimal untuk unsur berbahaya seperti Fe, Mn,Pb, dan Cu, masing-

masing sebesar 0,2;0,1;0,5 dan 3,0 mg/l (Susanto dan Saneto, 1994). 

2.3.3  Macam-macam Pewarna Alami 

Ada delapan jenis hasil hutan non kayu yang dijadikan sumber bahan 

pewarna alami oleh masyarakat Papua. Delapan jenis tumbuhan pewarna alami 
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tersebut adalah Arcangelesia sp, Callophylum inophyllum, Leea zippetiana, 

Morinda citrifolia, Nauclea sp, Premna corymbosa, Pterocarpus indicus, dan 

Rhizophora mucronata (Makabori, 1999).  

Bagian tanaman yang merupakan sumber pewarna alami adalah: kayu, 

kulit kayu, daun, akar, bunga, biji, getah. Tumbuhan pewarna alami oleh 

masyarakat asli Papua digunakan sebagai sumber pewarna untuk mewarnai 

pakaian, kosmetik, makanan dan untuk bahan kerajinan (Wibowo, 2003). 

Menurut Saati dan Hidayat (2006) beberapa contoh zat pewarna alami 

yang digunakan untuk mewarnai makanan yaitu: 

1. Karoten, memberikan warna jingga sampai merah. Dapat diperoleh dari 

wortel, pepaya dan sebagainya. 

2. Biksin, memberikan warna kuning seperti mentega. Biksin deperoleh dari 

biji pohon Bixa orellana yang terdapat di daerah tropis.  

3. Karamel, memberikan warna coklat gelap dan merupakan hasil dari 

hidrolisis pemecahan karbohidrat, gula pasir, laktosa dan sirup malt. 

4. Klorofil, memberikan warna hijau dan diperoleh dari daun. Banyak 

digunakan untuk makanan dan saat ini mulai digunakan pada berbagai 

produk kesehatan. Pigmen klorofil banyak terdapat pada dedaunan seperti 

daun suji, daun pandan, daun katuk dan sebagainya. Dedaunan tersebut 

sebagai penghasil warna hijau untuk berbagai jenis kue jajanan pasar. 

Selain menghasilkan warna hijau yang cantik, juga memiliki aroma yang 

khas. 

5. Antosianin, memberikan warna merah, oranye, ungu dan biru. Banyak 

terdapat pada bunga dan buah-buahan seperti bunga mawar, kana, pacar 
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air, kembang sepatu, bunga tasbih, anggur, buah apel, strwoberry, buah 

manggis dan lain-lain.   

6. Kurkumin, berasal dari kunyit sebagai salah satu bumbu dapur dan 

memberikan warna kuning. Sifat pigmen pewarna alami dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Sifat Pigmen Pewarna Alami 

Golongan 

Pigmen 

Senyawa Warna Sumber Larutan Kestabilan 

Antosianin 120 Kuning, 

merah 

Tanaman Air Peka terhadap 

pH dan panas 

Flavonoid 600 Tak 

berwarna

, kuning 

Sebagian 

besar 

Air Agak tahan 

panas 

Beta 

Antosianin 

20 Tak 

berwarna 

Tanaman Air Tahan panas 

Tanin 20 Tak 

berwarna

, kuning 

Tanaman Air Tahan panas 

Betalain 70 Merah, 

kuning 

Tanaman Air Peka terhadap 

panas 

Kuinon 200 Kuning 

samapi 

hitam 

Tanaman

bakteri, 

algae 

Air Tahan panas 

Xanton 20 Kuning Tanaman Air Tahan panas 

Karotenoid 300 Tak 

berwarna

, kuning, 

merah 

Tanaman Lemak Tahan panas 

Klorofil 25 Hijau, 

coklat 

Tanaman Air, 

lemak 

Peka terhadap 

panas 

Pigmen 

Heme 

6 Merah, 

coklat 

Hewan Lemak Peka terhadap 

panas 

Sumber : Clydesdale & Frascis (1976). 
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Menurut Koswara (2009), Tujuan dari aplikasi pewarna pada makanan 

adalah: 

1. Memperbaiki penampakan dari makanan yang warnanya memudar akibat 

proses ternal atau yang warnanya diperkirakan akan menjadi pudar selama 

penyimpanan, misalnya sayuran. 

2. Memperoleh warna yang seragam pada komoditi yang warna alamiahnya 

tidak seragam. Dengan penambahan pewarna diharapkan penambahan 

produk tersebut akan lebih seragam dengan demikian penerimaan produk 

tersebut oleh konsumen juga akan lebih mantap. Contoh : pewarnaan kulit 

jeruk. 

3. Memperoleh warna yang lebih tua dari aslinya. Misalnya pada produk-

produk seperti minuman ringan dan yoghurt yang diberi tambahan flavor 

tertentu konsumen seringkali mengasosiasikan flavor tersebut dengan 

suatu warna yang khas. 

4. Melindungi zat-zat flavor dan vitamin-vitamin yang peka terhadap cahaya 

selama penyimpanan. Dalam hal ini pewarna tersebut berfungsi sebagai 

penyaring cahaya/tirai yang menghambat masuknya cahaya. 

5. Memperoleh penampakan yang lebih menarik dari bahan aslinya, misalnya 

pewarnaan agar-agar. 

6. Untuk identifikasi produk, misalnya margarin berwarna kuning. 

7. Sebagai indikator visual untuk kualitas. Sehubungan dengan ini pewarna 

juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengolahan, 

penyimpanan dan pengawasan mutu. 
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2.4  Pigmen Antosianin dan Sifat-Sifatnya 

Antosianin adalah senyawa flavonoid yang dalam jumlah besar ditemukan 

dalam buah-buahan dan sayur-sayuran (Talavera et al., 2004). Antosianin 

merupakan satu pigmen fenolik yang terekspresi sebagai karakter warna merah, 

biru, dan ungu (Close and Christopher,  2003). Secara luas terbagi dalam polifenol 

tumbuhan. Flavonol, flavan-3-ol, flavon, flavanon, dan flavanonol adalah kelas 

tambahan flavonoid yang berbeda dalam oksidasi dari antosianin. Larutan pada 

senyawa flavonoid adalah tak berwarna atau kuning pucat (Wrolstad, 2001).  

Struktur utama antosianin ditandai dengan adanya dua cincin aromatik 

benzena (C6H6) yang dihubungkan dengan 3 atom karbon yang membentuk cincin 

(Talavera et al., 2004). Pada tanaman terdapat dalam bentuk glikosida yang 

mengikat monosakarida (glukosa, galaktosa, ramnosa). Pada pemanasan dalam 

asam mineral pekat, antosianin pecah menjadi antosianidin dan gula. Pada pH 

rendah pigmen ini berwarna merah dan pada pH tinggi berubah menjadi violet dan 

kemudian menjadi biru (Winarno, 2004). Pigmen ini terdapat pada vakuola sel. 

Secara medis antosianin berfungsi sebagai antioksidan (Passamonti et al., 2003).  

Antosianin adalah senyawa flavonoid dan merupakan glikosida dari 

antosianidin yang terdiri dari 2-phenyl benzopyrilium (Flavium) tersubstitusi, 

memiliki sejumlah gugus hidroksil bebas dan gugus hidroksil termetilasi yang 

berada pada posisi atom karbon yang berbeda. Seluruh senyawa antosianin 

merupakan senyawa turunan dari kation flavilium, dua puluh jenis senyawa telah 

ditemukan. Tetapi hanya enam yang memegang peranan penting dalam bahan 

pangan yaitu pelargonidin, sianidin, delfinidin, peonidin, petunidin, dan malvidin 

(Nugrahan, 2007). Antosianin dipercaya dapat memberikan manfaat bagi 
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kesehatan manusia. Antosianin ini diketahui dapat diabsorbsi dalam bentuk 

molekul utuh dalam lambung (Passamonti et al., 2003). Antosianin merupakan 

pigmen alami yang aman digunakan karena tidak mengandung logam berat. 

Antosianin mudah larut dalam pelarut yang polar dan lebih stabil dalam kondisi 

asam (Atena dkk., 2008). 

2.4.1  Sifat Fisik dan Kimia Antosianin 

Salah satu pigmen yang dapat diekstrak dari sumber bahan alami adalah 

antosianin yang termasuk golongan senyawa flavonoid. Pigmen ini berperan 

terhadap timbulnya warna merah hingga biru pada beberapa bunga, buah dan daun 

(Andersen dan Bernard, 2001). Zat warna (pigmen) antosianin larut dalam air dan 

memberikan kenampakan warna oranye, merah dan biru. Secara alami terdapat 

dalam anggur, stawberry, rasberry, apel, bunga ros, dan tumbuhan lainnya. 

Biasanya buah-buahan dan sayuran warnanya tidak hanya ditimbulkan oleh satu 

macam pigmen antosianin saja, tetapi terkadang sampai 15 macam pigmen seperti 

pelargonidin, sianidin, peonidin dan lain-lain yang tergolong glikosida-glikosida 

antosianidin (Kusfikawati, 2006). 

Hampir semua tumbuhan yang memberikan pigmen berwarna kuat dan 

apabila dilarutkan dalam air akan menimbulkan warna merah, jingga, ungu dan 

biru mempunyai panjang gelombang maksimum 515–700 nm (Nollet, 1996). 

Antosianin larut dalam pelarut polar seperti methanol, aseton atau kloroform, 

terlebih dengan air dan diasamkan dengan asam klorida atau asam format 

(Socacu, 2007). Konsentrasi pigmen sangat berperan dalam menentukan warna 

(hue). Pada konsentrasi yang encer antosianin berwarna biru, sebaliknya pada 

konsentrasi pekat berwarna merah, dan konsentrasi biasa berwarna ungu. Adanya 
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tanin akan banyak mengubah warna antosianin. ion logam yang bertemu dengan 

antosianin membentuk senyawa kompleks yang berwarna abu-abu violet, maka 

pengalengan bahan yang mengandung antosianin, kalengnya perlu mendapat 

lapisan khusus (lacquer) (Kusfikawati, 2006).  

Pada dasarnya antosianin terdapat dalam cairan sel epiderman dalam buah, 

akar dan daun pada buah tua dan masak (Eskin 1979; Abbas 2003). Sebagian 

besar, antosianin mengalami perubahan selama pemyimpanan dan pengolahan 

(Tranggono, 1990). Antosianin ditampakkan oleh panjang gelombang maksimal 

spektrum pada 525 nm. Masing-masing jenis antosianin memiliki absorbansi 

maksimal dan panjang gelombang tertentu.  

Struktur utama antosianin ditandai dengan adanya dua cincin aromatik 

benzena (C6H6) yang dihubungkan dengan 3 atom karbon yang membentuk 

cincin (Talavera, et al., 2004). Antosianin mempunyai berat molekul 207,08 gram 

mol dan rumus molekul C15H11O (Fenneme, 1996). Antosianin merupakan 

senyawa flavonoid yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Umumnya 

senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan primer, chelator dan scavenger 

terhadap superoksida anion. Antosianin dalam bentuk aglikon lebih aktif daripada 

bentuk glikosidanya (Santoso, 2006). Antosianin adalah senyawa satu kelas dari 

senyawa flavonoid yang secara luas terbagi dalam polifenol tumbuhan. Flavonoid-

3-ol, flavon, flavanon, dan flavanonol adalah kelas tambahan flavonoid ang 

berbeda dalam oksidasi dari antosianin.   
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Gambar 1. Sruktur kimia pigmen antosianin (Talavera, et al., 2004). 

Secara kimia antosianin merupakan sub-tipe senyawa organik dari 

keluarga flavonoid dan merupakan anggota kelompok senyawa yang lebih besar 

yaitu polifenol. Beberapa senyawa antosianin yang banyak ditemukan adalah 

peralgonidin, peonidin, sianidin, malvidin, petunidin dan delfinidin. Struktur dari 

ke-6 senyawa antosianin dapat dilihat pada gambar 2.  

 

Gambar 2. Struktur senyawa antosianin (Santoso, 2006).  

Keragaman antosianin dapat terjadi karena perbedaan sifat gula, jumlah 

satuan gula, dan letak ikatan gulanya. Gugus gula pada antosianin sangat 

bervariasi, namun kebanyakan dalam bentuk glukosa, ramnosa, galaktosa, atau 

arabinosa. Gugus gula ini dapat dalam bentuk mono atau disakarida dan dapat 

diasilasi dengan asam fenolat atau asam alifatis. Molekul gula ini dapat 

memberikan dampak kestabilan pada molekul antosianin. Pada molekul gulanya 
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sering terjadi asilasi sehingga terdapat molekul ketiga yang biasanya berupa asam 

ferulat, koumarat, kafeat, malonik, atau asetat (Francis, 2000). 

Antosianin merupakan struktur dengan cincin aromatik yang berisi 

substituen komponen polar dan residu glikosil sehingga menghasilkan molekul 

polar. Dengan keadaannya yang polar, antosianin lebih mudah larut dalam air 

dibanding dalam pelarut non polar. Tergantung dari kondisi medianya, antosianin 

juga dapat larut dalam eter dengan pH dimana molekul dapat terionisasi. 

Degradasi pigmen antosianin ini dapat diminimalisasi dengan membekukannya, 

freeze dried, atau spray dried (Jackman dan Smith, 1996). 

Antosianin merupakan senyawa flavonoid yang memiliki kemampuan 

sebagai antioksidan. Umumnya senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan 

primer, chelator dan scavenger terhadap superoksida anion. Aktivitas antioksidan 

antosianin dipengaruhi oleh sistem yang digunakan sebagai substrat dan kondisi 

yang dipergunakan untuk mengkatalisis reaksi oksidasi. Antosianin bersifat 

amfoter yang memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun 

dalam basa. Dalam media asam, antosianin berwarna merah seperti halnya saat 

dalam vakuola sel dan berubah menjadi ungu dan biru. 

2.5  Stabilitas Pigmen Antosianin 

Degradasi antosianin dapat terjadi selama proses ekstraksi, pengolahan 

makanan, dan penyimpanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas 

antosianin tersebut yaitu adanya modifikasi pada struktur spesifik antosianin 

(glikosilasi, asilasi dengan asam alifatik atau aromatik) pH, temperatur, cahaya, 

keberadaan ion logam, oksigen, kadar gula, enzim dan pengaruh sulfur oksida 

(Misra, 2008). Kestabilan antosianin dipengaruhi oleh suhu, laju kerusakan 
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(degradasi) antosianin cenderung meningkat selama proses penyimpanan yang 

diiringi dengan kenaikan suhu. Degradasi termal menyebabkan hilangnya warna 

pada antosianin yang akhirnya terjadi pencoklatan. Laju termal degradasi 

mengikuti kenetika order pertama. Kenaikan suhu bersamaan dengan pH 

menyebabkan degradasi antosianin pada buah ceri (Rein, 2005). Antosianin stabil 

pada pH 3,5 dan suhu 50oC (Fenneme, 1996), dan terdegradasi pada suhu diatas 

70OC (Misra, 2008). Hasil penelitian Hermawan (2012) menyatakan suhu 

berpengaruh terhadap kestabilan warna ekstrak rosella. Semakin meningkatnya 

suhu pemanasan dapat menyebabkan hilangnya glikosil pada antosianin dengan 

hidrolisis ikatan glikosidik. Aglikon yang dihasilkan kurang stabil dan 

menyebabkan hilangnya warna pada antosianin. Menurut Sa’ati (2002), pigmen 

antosianin pacar air yang disimpan pada suhu 10-12oC (dalam lemari es) selama 

36 jam mampu mempertahankan absrobsi sebesar 77,8 %, hal ini menandakan 

bahwa antosianin sangat sensitif terhadap proses thermal (panas). 

Rahmawati (2011), mengemukakan bahwa proses pemanasan terbaik 

untuk mencegah kerusakan antosianin adalah pemanasan pada suhu tinggi dalam 

jangka waktu pendek (High Temperature Short Time). Paparan cahaya juga dapat 

memperbesar degradasi pada molekul antosianin. Penyebab utama kehilangan 

pigmen warna berhubungan dengan hidrolisis antosianin.  

Perubahan warna pada antosianin dalam tingkatan pH tertentu disebabkan 

sifat antosianin yang memiliki tingkat kestabilan yang berbeda. Misalnya, pada 

pH 1,0 antosianin lebih stabil dan warna lebih merah dibandingkan pH 4,5 yang 

kurang stabil dan hampir tidak berwarna (Hermawan, 2012). Adapun struktur dan 
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perubahan warna pada antosianin karena perbedaan tingkatan pH dapat dilihat 

pada Gambar 3 di bawah ini. 

 

Gambar 3. Struktur antosianin pada kondisi pH yang berbeda ( Wrolstad, 2004) 

Berdasarkan Gambar di atas, menjelaskan bahwa dalam media air asam, 

antosianin berada dalam empat jenis kesetimbangan, yaitu base kuinonoidal, 

kation flavilium atau bentuk oxonium, karbinol atau pseudobase, dan kalkon 

(Hermawan, 2012). Bentuk kesetimbangan ini sangat dipengaruhi oleh pH. Pada 

pH rendah, struktur kation flavilium dominan, sedangkan pada pH 4–6 bentuk 

karbinol yang dominan (Elbe dan Schwartz, 1996).  

Didalam larutan, antosianin berada dalam lima bentuk kesetimbangan 

tergantung pada kondisi pH. Kelima bentuk tersebut yaitu kation flavilium, basa 

karbinol, kalkon, basa quinonoidal dan quinonoidal anionik. Mekanisme 

perubahan bentuk antosianin dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.  

Pada pH sangat asam (pH 1-2), bentuk dominan antosianin adalah kation 

flavilium. Pada bentuk ini, antosianin berada dalam kondisi paling stabil dan 

berwarna pekat. Ketika pH meningkat diatas 4 terbentuk senyawa antosianin 
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berwarna kuning (bentuk kalkon), senyawa berwarna biru (quinouid), atau 

senyawa yang tidak berwarna (karbinol). Oleh karena itu pigmen antosianin 

paling stabil pada pH rendah (Hermawan, 2012). Turker dan Erdogdu (2006) 

menyatakan bahwa suhu dan pH berpengaruh terhadap efisiensi ekstraksi 

antosianin dan koefisien difusinya, semakin rendah pH maka koefisien distribusi 

semakin tinggi, demikian juga semakin tinggi temperaturnya. Tetapi antosianin 

merupakan senyawa fenolik yang labil dan mudah rusak akibat pemanasan, 

sehingga berakibat pada penurunan biaoktivitasannya. 

Dari hasil penelitian Santoso (2006), asam fenolat diketahui dapat 

menstabilkan dan memperkuat warna antosianin. Contoh asam fenolat yang dapat 

berperan sebagai ko-pigmentasi tersebut adalah asam sinapat dan asam ferulat. 

Ko-pigmentasi dapat terjadi dengan keadaan logam. Beberapa logam bervalensi 

dua atau tiga seperti magnesium dan aluminium dapat membentuk komplek 

dengan antosianin dan menciptakan warna biru. Bentuk komplek tersebut 

menyebabkan antosianin lebih stabil. Reaksi ko-pigmentasi ini dapat terjadi 

dengan dua macam mekanisme yaitu, terjadinya interaksi intramolekuler melalui 

ikatan kovalen pada gugus aglikol antosianin dengan asam organik, senyawa 

aromatik atau flavonoid atau kombinasi keduanya. Mekanisme ke-2 yaitu 

interaksi intramolekuler yang melibatkan pembentukan ikatan hidrofobik yang 

lemah antara flavonoid dan antosianin. 

2.6  Sumber Pigmen Antosianin 

Antosianin banyak ditemukan pada pangan nabati yang berwarna merah, 

ungu, merah gelap seperti pada beberapa buah, sayur, maupun umbi. Beberapa 

sumber antosianin telah dilaporkan seperti buah mulberry, bluberry, cherry, 



25 

 

blackberry, rosela, kulit dan sari buah anggur, strawberry, lobak merah dan java 

plum (jawa:duwet) (Lestario et al., 2005). Kadar antosianin dalam buah dapat 

berkisar antara 0,25 mg hingga 500 mg per 100 gram buah segar (Prior 2003). 

MacDougall et. al. (2002) menyebutkan beberapa sumber lain yang belakangan 

digunakan, seperti kol merah dan wortel hitam. 

Beberapa bahan yang dapat diekstrak sebagai sumber pewarna alami yang 

mengandung antosianin yaitu kelopak bunga rosella, kubis merah, elderberry, 

blueberry, ubi jalar ungu, bunga kana, buah duwet, strawberry, daun bayam 

merah, kulit rambutan, kulit buah anggur dan kulit manggis (Endang et al., 2009). 

Umumnya cara mengekstrak antosianin menggunakan pelarut dan asam. Fungsi 

pelarut untuk ekstrak antosianin merupakan faktor yang menentukan kualitas dari 

suatu ekstraksi, dan memiliki daya yang besar untuk melarutkan. Sedangkan 

penambahan asam berfungsi untuk lebih mengoptimalkan ekstraksi antosianin 

(Rosika dkk., 2012). 

2.7  Ekstraksi Pigmen Antosianin 

2.7.1  Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Ketaren 

(1986) menjelaskan bahwa ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan zat dari 

bahan yang diduga mengandung zat tersebut. Ekstraksi merupakan proses 

pemisahan zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Berdasarkan bentuk canpuran yang diekstrak, ekstraksi dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu ekstraksi padat-cair: campuran yang diekstrak berbentuk padat, dan 

ekstraksi cair-cair: cairan yang diekstrak berbentuk cair. Ekstraksi berbentuk 
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padat-cair paling sering digunakan untuk mengisolasi zat yang terkandung dalam 

bahan alami. Sifat-sifat seperti kepolaran larutan bahan alami yang diisolasi 

berperan penting terhadap sempurnanya proses ekstraksi (Sukemi, 2007). 

Menurut Vogel (1998) ekstraksi adalah suatu proses pemisahan yang 

berdasarkan kelarutan suatu suatu senyawa pada pelarut tertentu. Sifat-sifat seperti 

kepolaran, kelarutan bahan alami yang diisolasi berperan penting dalam 

sempurnanya proses ekstraksi. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap 

komponen lain dalam campuran menyatakan bahwa pelarut polar akan melarutkan 

solut yang polar dan pelarut non polar akan melarutkan solut yang non polar atau 

disebut “like dissolve like”. 

Antosianin dapat diekstrak dengan pelarut yang sifatnya agak polar dan 

pelarut yang digunakan mempunyai kesesuaian kelarutan dengan antosianin, baik 

dari segi polaritasnya maupun tingkat kelarutannya dalam air atau dapat 

bercampur dengan air atau dapat bercampur dengan air dalam berbagai proporsi 

(Sari et al., 2005). 

Ekstraksi kuantitatif diperoleh sesudah campuran pigmen dan pelarut 

dibiarkan semalam pada suhu rendah. Bila larutan tidak jernih harus disaring atau 

disentrifius, diikuti dengan rotary evaporator (Kusfikawati, 2006). Ekstraksi 

antosianin dapat dilakukan dengan beberapa jenis solven, seperti air, etanol, 

metanol, tetapi yang paling efektif adalah dengan menggunakan methanol yang 

diasamkan dengan HCl. Tetapi karena sifat toksik dari metanol biasanya dalam 

sistem pangan digunakan air atau etanol yang diasamkan dengan HCl (Francis, 

1982). 
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2.7.2  Pelarut 

Ekstraksi menggunakan pelarut berdasarkan kelarutan komponen terhadap 

komponen lain atau polaritasnya dalam campuran (Khasanah et al, 2012). Fungsi 

pelarut untuk ekstrak antosianin merupakan faktor yang menentukan kualitas dari 

suatu ekstraksi, dan memiliki daya yang besar untuk melarutkan. Sedangkan 

penambahan asam berfungsi untuk lebih mengoptimalkan ekstraksi antosianin. 

Ekstraksi menggunakan pelarut berdasarkan kelarutan komponen terhadap 

komponen lain atau polaritasnya dalam campuran. Ekstraksi pelarut atau ekstraksi 

air merupakan metode pemisahan yang paling baik. Pemisahan ini dapat 

dilakukan baik dalam tingkat makro maupun mikro. Prinsip metode ekstrak 

pelarut didasarkan pada distribusi zat pelarut dengan perbandingan tertentu antara 

dua pelarut yang tidak saling bercampur, seperti benzene, karbon, tetraklorida 

atau klorofrom. Batasannya adalah zat terlarut dapat ditransfer pada jumlah yang 

berbeda dalam kedua fase pelarut (Eby, 2006). 

Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen 

terhadap komponen lain dalam campuran (Suyitno, 1989). Shriner et al. (1980) 

menyatakan bahwa pelarut polar akan melarutkan solut yang polar dan pelarut 

non polar akan melarutkan solut yang non polar atau disebut dengan “like dissolve 

like”. Ekstraksi pigmen antosianin dari bahan nabati umumnya menggunakan 

larutan pengekstrak HCl dalam etanol (Gao and Mazza, 1996). HCl dalam etanol 

akan mendenaturasi membran sel tanaman kemudian melarutkan pigmen 

antosianin keluar dari sel. Pigmen antosianin dapat larut dalam etanol karena 

sama-sama polar (Broillard, 1982). Pada penelitian Saati (2002), untuk ekstraksi 

antosianin dari bunga pacar air, pelarut yang paling baik digunakan adalah etanol 
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95 %. Begitu juga dengan penelitian Wijaya (2001), tentang ekstraksi pigmen dari 

kulit buah rambutan. Hal ini disebabkan tingkat kepolaran antosianin hampir sama 

dengan etanol 95 % sehingga dapat larut dengan baik pada etanol 95 %. 

Ekstraksi dengan pelarut menyangkut distribusi suatu zat terlarut (solute) 

diantara dua fase air yang tidak saling bercampur. Tekhnik ekstraksi berguna 

untuk pemisahan secara cepat dan bersih baik untuk zat organik maupun 

anorganik. Melalui proses ekstraksi ion logam logam dalam pelarut air ditarik 

keluar dengan suatu pelarut organik (fasa organik). Ekstraksi pelarut merupakan 

proses penarikan suatu zat terlarut dari larutannya didalam air oleh suatu pelarut 

lain yang tidak dapat bercampur dengan air (fase air) (Suyanti, 2008). 

Hasil penelitian Khasanah dkk (2012), menyatakan bahwa jenis pelarut 

berpengaruh terhadap kadar total antosianin ekstrak pigmen antosianin buah 

senggani. Secara keseluruhan etanol 80% yang diasamkan dengan HCl 1% 

maupun asam sitrat 3% menghasilkan kadar total antosianin lebih tinggi 

dibandingkan pelarut lain. Sari (2003), bahwa adanya faktor kecocokan antara 

kepolaran pelarut dengan zat yang dilarutkan menyebabkan antosianin mudah 

larut. 

2.7.3  Air (Aquades) 

Air merupakan suatu senyawa yang mempunyai ion OH dan ion H+. air 

menetukan sifat biologis dan struktur molekul senyawa yang ada didalamnya, 

seperti protein, lipida dan banyak komponen lainny dalam sel. Titik didih air 

100oC dan titik cair 0oC dan panas menguap 540oC. Air berfungsi sebagai bahan 

yang dapat mendispersikan berbagai senyawa yang ada dalam bahan makanan. 

Air untuk beberapa bahan dapat berfungsi sebagai pelarut. Air dapat melarutkan 
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berbagai bahan seperti garam, vitamin yang larut dalam air, mineral dan senyawa-

senyawa citarasa seperti yang terkandung dalam the dan kopi (Winarno, 2004). 

  Air atau aquades merupakan air murni hasil sulingan yang biasa digunakan 

sebagai pelarut. Prinsip penyulingan air aquades, setiap elemen air bisa dalam 

bentuk sebagai cairan, sebagai solid dan sebagai uap air dan sebagian besar 

tergantung dari suhu perlakuan penyulingan. Hal ini, juga berlaku untuk air yang 

dapat ditemukan dalam bentuk es, air dan uap. Pemberian suhu 0oC (32oF) pada 

air akan menyebabkan perubahan air menjadi es (beku), dan dengan suhu 100oC 

(212oF) air berubah bentuk menjadi uap. Perubahan substansi dari cair ke uap 

disebut titik didih, berbeda untuk bahan yang berbeda. Perbedaan ini, dapat 

digunakan untuk zat terpisah dan dengan demikian dapat digunakan sebagai 

pemurnian air. Tahapan pemurnian air sangat sederhana, pemanasan pada air 

kotor yang akan dimurnikan hingga titik didihnya dan menguap, sedangkan bahan 

lainnya tetap dalam keadaan padat dalam boiler. Uap air yang dihasilkan 

dihadapkan pada pendingin dan kembali dalam bentuk air cair. Hasil akhir dari 

tahapan penyulingan adalah air yang telah dibersihkan dari zat tambahan yang 

ditemukan sebelum penyulingan. Jenis-jenis aquades diantaranya, air suling dari 

sumur, air suling dari mata air pegunungan dan air suling dari tadah hujan. 

Air dalam kondisi normal berbentuk cair merupakan suatu pelarut yang 

penting, yaitu melarutkan banyak zat kimia lainnya seperti garam, gula, asam dan 

beberapa macam molekul organik. Zat cair melarutkan benda tertentu seperti 

garam, gula. Sedangkan contoh zat yang tidak dapat larut dalam cair adalh tanah, 

pasir dan minyak (Thohiron, 2012). 
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2.7.4  Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan senyawa organik yang banyak digunakan sebai 

food additives dalam bahan makanan. Asam sitrat merupakan senyawa kimia yang 

bersifat asam, sifat asam dapat menurunkan pH bahan pangan sehingga mencegah 

pertumbuhan mikroba dan dapat dan dapat berfungsi sebagai pengawet (Harsanti, 

2010).  Asam sitrat merupakan senyawa organik yang mengandung gugus 

karboksil (-COOH) dalam molekulnya, berasa asam, tidak berbau dan banyak 

dijumpai pada buah-buahan seperti jeruk, buah peer, persik dan buah-buahan yang 

banyak mengandung vitamin C. Asam sitrat dapat mengikat logam berat (besi 

maupun logam lain) dan banyak menimbulkan rasa yang menarik. Asam sitrat 

dimanfaatkan dalam industri pengolahan pangan, kosmetik dan farmasi. Asam 

sitrat banyak diproduksi dalam bentuk kristal mono hidrat. Sifat asam sitrat dapat 

mencegah pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai pengawet makanan 

(Winarno, 2004). Asam sitrat mempunyai rumus kimia C6H8O7 atau 

CH2(COOH)-COH(COOH)-CH2(COOH). Nama IUPAC-nya adalah 2-hidroksi-

1,2,3-propana tri karboksilat. Keasaman asam sitrat didapatkan dari tiga gugus 

karboksil COOH yang melepas proton dalam larutan. Jika hal ini terjadi, ion yang 

dihasilkan adalah ion sitrat (Harsanti, 2010). Berat molekul asam sitrat 192 

gr/mol, Spesific gravity 1,54 (20°C). Titik lebur asam sitrat 153°C dan titik didih 

175°C, kelarutan dalam air 207,7 gr/100 ml (25°C). Pada titik didihnya asam sitrat 

terurai (terdekomposisi). Berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau, dan 

memiliki rasa asam.  
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Gambar 4. Struktur asam sitrat (Harsanti, 2010). 

Sitrat sangat baik digunakan dalam larutan penyangga (buffer) untuk 

mengendalikan pH larutan. Ion sitrat dapat bereaksi dengan banyak ion logam 

dengan pengkelatan, sehingga digunakan sebagai pengawet dan penghilang 

kesadahan air. Pada temperatur kamar, asam sitrat berbentuk serbuk kristal 

berwarna putih. Serbuk kristal ini dapat berupa bentuk anhydrous (bebas air) atau 

bentuk monohidrat yang mengandung satu molekul air untuk setiap molekul asam 

sitrat. jika dipanaskan di atas temperatur 175oC asam sitrat terurai dengan 

melepaskan karbon dioksida dan air (Harsanti, 2010). 

Sifat kimia asam sitrat kontak secara langsung dapat menyebabkan iritasi 

kulit dan mata. Asam sitrat mampu mengikat ion-ion logam sehingga dapat 

digunakan sebagai pengawet dan penghilang kesadahan dalam air. Keasaman 

Asam Sitrat didapatkan dari tiga gugus karboksil -COOH yang dapat melepas 

proton dalam larutan. Asam Sitrat dapat berupa kristal anhidrat yang bebas air 

atau berupa kristal monohidrat yang mengandung satu molekul air untuk setiap 

molekulnya. Bentuk anhidrat Asam Sitrat mengkristal dalam air panas, sedangkan 

bentuk monohidrat didapatkan dari kristalisasi Asam Sitrat dalam air dingin. 

Bentuk monohidrat Asam Sitrat dapat diubah menjadi bentuk anhidrat dengan 

pemanasan pada suhu 70-75°C. Jika dipanaskan di atas suhu 175°C akan terurai 

(terdekomposisi) dengan melepaskan karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) 

(Harsanti, 2010). 
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Hasil penelitian Khasanah dkk, (2012) mengemukakan bahwa penggunaan 

asam sitrat 3% dan HCl 1% mempengaruhi nilai kadar total antosianin ekstrak 

pigmen antosianin buah senggani. Asam sitrat 3% mampu menghasilkan nilai 

kadar total antosianin lebih besar daripada HCl 1%. Asam sitrat 3% juga 

merupakan pengasam terbaik pada ekstraksi antosianin Kubis Merah (Wirda dkk., 

2011). Hasil penelitian Khasanah (2012), membuktikan bahwa penggunaan 

pelarut asam sitrat 3% mampu menghasilkan nilai kadar total antosianin lebih 

besar daripada HCl 1% pada kelopak bunga rosella. Peningkatan konsentrasi asam 

sitrat memberikan kadar antosianin yang semakin besar pula. Penambahan asam 

sitrat berfungsi mendenaturasi membran sel tanaman, yang kemudian melarutkan 

pigmen antosianin sehingga dapat keluar dari sel (Hermawan, 2012).  

2.8  Kopigmentasi 

Perubahan warna yang terjadi pada antosianin diketahui karena adanya 

beberapa faktor yaitu pH, kompleks logam dan kopigmentasi. Kopigmentasi yaitu 

koordinasi pigmen satu dengan pigmen yang lain sehingga menguatkan pigmen 

tersebut sehingga kestabilan lebih terjaga. Dengan kata lain kopigmentasi adalah 

alat alami yang digunakan untuk memperbaiki warna dan meningkatkan stabilitas 

warna dari produk makanan yang kaya antosianin. Kopigmentasi dapat dilakukan 

dengan penambahan ekstrak tumbuh-tumbuhan maupun hewan seperti alga. 

Mekanisme kopigmen dapat terjadi yaitu dimana kopigmen yang kaya 

akan ikatan phi, flavilium dan miskin elektron, mengatasi adisi nukleofil yang 

dilakukan oleh air. Kopigmentasi dapat dilakukan dari berbagai kombinasi 

pigmen namun kombinasi pigmen-pigmen yang semakin banyak tidak selalu 

menghasilkan pigmen yang lebih stabil. Namun pigmen dapat lebih stabil dengan 
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cara menurunkan tetapan dielektriknya sehingga dapat mengurangi adisi 

nukleofiliknya.  

Warna antosianin dan antosianidin bergantung pada eksitasi molekul pada 

sinar tampak. Eksitasi yang terjadi pada antosianin dan antosianidin sangat mudah 

terjadi karena adanya ikatan rangkap dua yang cukup banyak. Penambahan gugus 

metoksi dapat menyebabkan warna yang tebentuk akan semakin merah yang 

ditandai dengan penurunan pH dan kosentrasi yang semakin pekat. Sedangkan 

penambahan gugus hidroksi akan menyebabkan warna yang terbentuk akan 

semakin biru yang ditandai dengan peningkatan nilai pH dan kosentrasi cairan 

yang semakin encer. Gugus metoksi mempunyai kapasitas donor elektron yang 

lebih besar dibandingkan dengan gugus hidroksi maka akan menyebabkan efek 

batokromik yang lebih besar pada gugus metoksi dibandingkan dengan gugus 

hidroksi (Purwantiningsih, 2004). 

Kopigmen (penggabungan antosianin dengan antosianin atau komponen 

organik lainnya) dapat mempercepat atau memperlambat proses degradasi, 

tergantung kondisi lingkungan. Bentuk kompleks turun dengan adanya protein, 

tannin, flavonoid lainnya, dan polisakarida. Walaupun sebagian komponen 

tersebut tidak berwarna, mereka dapat meningkatkan warna antosianin dengan 

pergeseran batokromik, dan meningkatkan penyerapan warna pada panjang 

gelombang penyerapan warna maksimum. Kompleks ini cenderung menstabilkan 

selama proses dan penyimpanan. Warna stabil dari wine dipercaya hasil dari 

senyawa antosianin sendiri (Fennema, 1996). 

Kopigmentasi merupakan salah satu cara untuk menstabilkan dan 

memperkuat warna antosianin. Brouillard (1983) menjelaskan, kopigmentasi 
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intermolekuler merupakan interaksi antara antosianin yang berwarna dengan 

kopigmen yang tak berwarna melalui mekanisme ikatan non-kovalen. Gaya Van 

der Waals, efek hidrofobik, dan interaksi ionik merupakan driving force pada 

kopigmentasi intermolekuler yang ditandai dengan efek hiperkromik dan 

batokromik (Asen et al., 1972; Dangles et al., 1993).  

Senyawa kopigmen dapat berupa flavonoid, alkaloid, asam amino, asam 

organik, nukleotida, polisakarida, dan antosianin jenis lain. Ketika kopigmen 

merupakan senyawa fenolik maka terjadi transisi ikatan kimia. Fenomena ini 

dikenal dengan istilah charge transfer complex atau interkasi π-π. Mekanisme 

yang dapat terjadi yaitu kation flavinium yang bermuatan positif (kekurangan 

elektron), sedangkan senyawa kopigmen memiliki kelebihan elektron akan 

mentransfer elektron sehingga terjadi kesetimbangan elektron (Castenada et al., 

2009).  

Menurut Castaneda et al. (2009), reaksi kopigmentasi dapat terjadi melalui 

empat mekanisme pembentukan ikatan, yaitu kopigmentasi intermolekul 

(intermolecular copigmentation), kopigmentasi intramolekul (intramolecular 

copigmentation), kompleks dengan logam (metal complexation), ataupun asosiasi 

antar molar antosianin (self association). Mekanisme asosiasi antar molar ikatan 

yaitu interaksi antara antosianin dengan antosianin lain sebagai senyawa 

kopigmen dengan bantuan gugus gula sebagai pengikat. Mekanisme kompleksasi 

logam merupakan pembentukan ikatan kompleks antara antosianin dengan logam 

sebagai senyawa kopigmen. Mekanisme kopigmentasi intermolekul, 

menyebabkan terjadinya ikatan antara antosianin dengan senyawa flavonoid atau 

komponen fenolik sebagai senyawa kopigmen. Mekanisme kopigmentasi 
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intramolekul, ikatan yang terjadi antara antosianin dengan bagian dari molekul 

antosianin itu sendiri, misalnya dengan gugus asil melalui reaksi kimia atau 

dengan bantuan perlakuan fisik. Pengikatannya dapat terjadi dengan bantuan 

gugus gula (Rein dan Heinonen, 2004). Keempat mekanisme tersebut pada 

antosianin digambarkan seperti pada Gambar 5.   

   

Gambar 5. Mekanisme reaksi kopigmentasi pada antosianin (Rein dan 

Heinonen, 2004). 

 

Reaksi kopigmentasi dipengaruhi oleh pH, suhu, dan konsentrasi 

(Brouillard dan Dangels, 1994; Safitri, 2009)). Pada pH rendah molekul 

antosianin berbentuk kation flavinium yang berwarna merah, sedangkan pH yang 

lebih tinggi akan berbentuk karbinol pseudobase yang berwarna lebih pudar.  

Meningkatnya suhu akan menyebabkan kopigmentasi yang terjadi 

semakin tidak stabil. Hal ini terjadi karena kerusakan parsial pada ikatan 

hidrogen. Konsentrasi kopigmen yang ditambahkan akan berpengaruh terhadap 

proses kopigmentasi. Jumlah kopigmen yang ditambahkan harus lebih banyak 

dibandingkan dengan antosianin. Konsentrasi rasio pigmen dan kopigmen 

dinyatakan dalam molar.  
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Fenomena kopigmentasi teramati sebagai pergeseran panjang gelombang 

maksimum yang dikenal dengan nama efek batokromik (Δλmax). Pada antosianin 

teramati pergeseran warna dari merah menjadi merah kebiruan (bluing effect). 

Efek lain yang teramati adalah efek hiperkromik (ΔA) yaitu terjadinya 

peningkatan intensitas warna setelah kopigmentasi (Rein, 2005).  

 

Gambar 6. Charge transfer complex antosianin dengan senyawa fenolik  

(Castenada et al.,  2009) 

Dari berbagai jenis flavonol, rutin adalah kopigmen yang dapat 

menghasilkan kopigmentasi kuat. Rutin dapat menginduksi pergeseran 

batokromik 30 nm dan quercetin 28 nm terhadap malvidin 3,5-diglukosida pada 

pH 3.2 (Safitri, 2009). Jenis kopigmen lain yang sudah banyak diteliti adalah 

asam fenolat. Rein dan Heinohen (2004) menggunakan ferulic acid, sinapic acid, 

dan rosmarinic acid untuk memperbaiki kualitas juice berry. 
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2.9 Kopigmen 

2.9.1 Tanin Dari Ekstrak Daun Jambu Biji 

Tanin adalah senyawa organik yang sangat kompleks dan terdapat banyak 

pada macam-macam tumbuhan. Istilah tanin diperkenalkan oleh Seguil pada tahun 

1796. Pada masa itu, belum diketahui bahwa tanintersusun dari campuran 

bermacam senyawa, bukan hanya satu golongan senyawa saja (Yudha, 2007). 

Tanin bersifat amorf dan mempunyai daya untuk menyamak kulit hewan. 

Struktur tanin belum dapat ditentukan secara pasti, namun dapat diartikan sebagai 

senyawa-senyawa alami dengan bobot molekul antara 500-3000, serta mempunyai 

gugus hidroksil fenolik (1-2 tiap 100 satuan bobot molekul) dan dapat membentuk 

ikatan silang yang stabil dengan protein dan bipolimer lain (Yudha, 2007). 

Selain itu juga tanin juga mempunyai sifat kimia yaitu tanin merupakan 

senyawa kompleks dalam bentuk campuran senyawa polifenol yang sukar 

dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Tanin dapat diidentifikasi dengan 

kromatografi, senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi antiseptik dan pemberi 

warna (Fachry, dkk., 2012).  

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

kulit batang jambu biji mengandung tanin, sedangkan bunganya tidak banyak 

mengandung tanin. Daun jambu biji juga mengandung zat lain kecuali tanin, 

seperti minyak atsiri, asam ursolat, asamp sidiolat, asam kratogolat, asam 

oleonolat, asam guajaverin, dan vitamin (Buckle, 1985). 

Komponen aktif dalam daun jambu biji yang diduga memberikan khasiat 

tersebut adalah zat tanin yang cukup tinggi. Daun kering jambu biji yang digiling 

diketahui memiliki kandungan tanin sekitar 17%. Senyawa yang rasanya pahit ini 
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mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu tanin juga menjadi 

penyerap racun dan dapat menggumpalkan protein (Anggraini, 2008). 

 

 


