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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki sumber  daya alam yang sangat banyak, salah satunya 

adalah kelompok tanaman hias. Bunga mawar merah merupakan salah satu jenis 

tanaman hias yang banyak diminati masyarakat untuk hiasan meja,buket dan lain-

lain. Bunga mawar merah memiliki kandungan pigmen yang dapat berfungsi 

dalam bidang pangan, salah satunya adalah pigmen antosianin (Saati, 2012). 

Selain terkandung dalam bunga mawar merah, antosianin dapat ditemukan di 

berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan. Pigmen antosianin adalah pigmen 

yang bersifat larut air, terdapat dalam bentuk aglikon sebagai antosianidin dan 

glikon sebagai gula yang diikat secara glikosidik. Bersifat stabil pada pH asam, 

yaitu sekitar 1-4, dan menampakkan warna oranye, merah muda, merah, ungu 

hingga biru.  

Di era yang semakin maju dan banyaknya kasus penyalahgunaan pewarna 

dalam makanan, penambahan pewarna tekstile pada proses pembuatan jajanan 

beredar di masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tugas para ahli pigmen dituntut 

untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pewarna alami.  Pewarna 

alami adalah zat warna alami (pigmen) yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, 

atau dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini telah digunakan sejak dahulu dan 

umumnya dianggap lebih aman daripada zat warna sintetis. Pigmen antosianin 

memiliki beberapa permasalahan yang dapat menghambat fungsi utama dari 

antosianin sebagai pewarna alami, antara lain : bersifat sensitif terhadap pH, suhu, 

gula, oksigen, sinar UV dan kondisi alam lainnya. Saat kondisi lingkungan tidak 

mendukung maka antosianin akan mengalami degradasi. Untuk itu dilakukan 
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bebagai cara agar antosianin dapat lebih stabil dalam berbagai kondisi. Salah satu 

cara untuk memperbaiki stabilitas pigmen antosianin adalah kopigmentasi. 

Kopigmentasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki stabilitas 

pigmen antosianin. Senyawa kopigmen dapat berupa flavonoid, alkaloid, asam 

amino, asam organik, nukleotida, polisakarida, dan antosianin jenis lain. Reaksi 

kopigmentasi dipengaruhi oleh pH, suhu, dan konsentrasi. Kopigmentasi 

antosianin dapat dilakukan dengan penambahan senyawa anion, kation atau 

senyawa lain. Kopigmentasi dapat menstabilkan antosianin terhadap pemanasan 

dan sinar UV. Dalam penelitian ini, kopigmentasi yang digunakan adalah ekstrak 

katekin dari teh hitam dan teh hijau terbaik.  

Katekin adalah segolongan metabolit sekunder yang secara alami 

dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk dalam golongan flavonoid. Senyawa ini 

memiliki aktivitas antioksidan karena gugus fenol yang dimilikinya. Berdasarkan 

latar belakang tersebut dilakukan penelitian ini untuk mengetahui adanya 

peningkatan stabilitas pigmen antosianin dengan atau akibat penambahan 

kopigmentasi katekin dari teh hitam dan teh hijau terbaik. Pada uji pendahuluan 

yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa stabilitas bunga mawar merah 

(lokal Batu) mengalami kenaikan setelah dilakukan penambahan kopigmentasi 

katekin dari teh hitam. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui ada atau tidaknya interaksi perbedaan jenis teh dan lama 

maserasi ekstraksi terhadap mutu katekin. 
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2. Mengetahui pengaruh perbedaan jenis teh dan lama ektraksi katekin 

dari teh (hitam dan hijau) terbaik terhadap stabilitas pigmen antosianin 

bunga mawar (lokal Batu) 

3. Mengetahui pengaruh perbedaan penambahan konsentrasi pigmen 

antosianin dengan kopigmentasi katekin dari teh (hitam atau  hijau) 

terbaik terhadap stabilitas pigmen antosianin bunga mawar (lokal 

Batu) 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat interaksi antara perbedaan jenis teh dan lama maserasi 

ekstraksi katekin terhadap mutu katekin.  

2. Diduga perbedaan jenis teh dan lama maserasi ekstraksi katekin (hitam 

atau hijau) berpengaruh terhadap stabilitas pigmen antosianin bunga 

mawar merah (lokal Batu) 

3. Diduga perbedaan penambahan konsentrasi pigmen antosianin dengan 

kopigmentasi katekin dari teh (hitam atau hijau) terbaik, berpengaruh 

terhadap stabilitas pigmen antosianin bunga mawar merah (lokal Batu)  

 

 

 

 

 

 

 


