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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bunga Mawar (Rosa damascene Mill) 

Menurut Hidayah (2006) Sistematika tumbuhan (taksonomi), mawar 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonea 

Ordo  : Rosanales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Rosa 

Species : Rosa damascene Mill, Rosa multiflora Thunb  

Bunga mawar merah merupakan tanaman bunga hias berupa herba dengan 

batang berduri (Hidayat,2006). Tanaman bunga mawar bisa tumbuh di daerah 

yang mempunyai ketinggian 700-1000 diatas permukaan laut, berudara sejuk dan 

lembab. Daerah Jawa Timur yang sesuai untuk ditanami tumbuhan ini adalah 

Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Magetan, dan 

Kota Batu. Tanaman mawar tidak mengakibatkan terjadinya erosi seperti tanaman 

sayur-mayur (Noertjahyo, 2006).  

Di Indonesia banyak dikembangkan mawar jenis hibrida, yaitu varietas 

mawar yang berasal dari Belanda. Jenis bunga mawar yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia adalah jenis hibrida dan lokal Batu. Kedua varietas ini 

memiliki kelebihan yaitu variasi bunga mawar yang cukup banyak, antara lain 

warna putih, merah muda, merah tua dan kuning. Mawar tipe hibrida memiliki 

panjang tangkai bunga sepanjang 8-120 cm, sedangkan pada tipe lokal Batu 
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memiliki panjang tangkai bunga 40-60 cm. selain itu, produksi dari kedua jenis 

mawar memiliki produktivitas yang cukup tinggi, berkisar antara 120-280 

kuntum/m2/tahun (Rukmana, 1995). 

Varietas mawar yang ditanam di daerah memiliki keunggulan berwarna 

merah tua, bagian pinggir sedikit kehitaman, memiliki bunga yang kompak, 

sedikit kaku dan agak tebal, sedikit mengkilat, bermahkota indah, tahan rontok, 

tahan pengiriman jarak jauh, produksi bunga per tanaman/bulan sekitar 3-6 

tangkai dan dapat ditanam tanpa naungan (Purbiyati dkk., 2006). 

2.2 Pigmen Antosianin 

Antosianin adalah metabolit sekunder dari famili flavonoid, 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 (Lee dan Kevin 2002), dan ungu (Close dan 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. 



6 

 

 

 

Secara medis antosianin berfungsi sebagai antioksidan (Woodson 1991, Panhwar 

2005, Close dan Christopher 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 

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). 

2.2.1 Sifat Fisik Pigmen 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 
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pelargonidin, sianidin, peonidin dan lain-lain yang tergolong glikosida-glikosida 

antosianidin (Anonim, 2006). 

Hampir semua tumbuhan yang memberikan pigmen berwarna kuat dan 

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

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

(Zussiva, dkk, 2012). 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 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) (Anonim, 2006).  

Pada dasarnya antosianin terdapat dalam cairan sel epiderman dalam buah, 

akar dan daun pada buah tua dan masak (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. Untuk jenis pelargonidin berkisar antara 498 – 513 nm, 

sianidin pada 523 nm, delfinidin 534 nm, dan malvidin 543 nm.  

2.2.2 Sifat Kimia pigmen Antosianin 

Struktur utama antosianin ditandai dengan adanya dua cincin aromatik 

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

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 1. Struktur senyawa antosianin (Santosa, 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 
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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 

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. 

2.2.3 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 
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(glikosilasi, asilasi dengan asam alifatik atau aromatik) pH, temperatur, cahaya, 

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

(Dhamendra Khumar Misra, 2008). Kestabilan antosianin dipengaruhi oleh suhu, 

laju kerusakan (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 (Dhamendra Khumar 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.  
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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 

perubahan warna pada antosianin karena perbedaan tingkatan pH dapat dilihat 

pada Gambar 3 di bawah ini. 

Gambar 2. Struktur antosianin pada kondisi pH yang berbeda  

   (Wrolstad dan Giusti, 2001) 

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).  

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

flavilium. Pada bentuk ini, antosianin berada dalam kondisi paling stabil dan 
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berwarna pekat. Ketika pH meningkat diatas 4 terbentuk senyawa antosianin 

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. 
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2.3 Ekstraksi Pigmen Antosianin 

2.3.1 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 

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). 

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; Yu Gao and Cahoon, 1998). 

2.3.2 Pelarut 

Ekstraksi menggunakan pelarut berdasarkan kelarutan komponen terhadap 

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

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 %. 
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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. 

2.3.3 Aquades 

Aquades 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 

berbagai bahan seperti garam, vitamin yang larut dalam air, mineral dan senyawa-

senyawa citarasa seperti yang terkandung dalam the dan kopi (Winarno, 2002). 
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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). 

2.3.4 Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan senyawa organik yang banyak digunakan sebagai 

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

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 
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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). 

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 
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sitrat berfungsi mendenaturasi membran sel tanaman, yang kemudian melarutkan 

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

2.4 Tumbuhan Teh  

Menurut Wikipedia (2011) Adapun taksonomi dari tanaman teh seperti 

dibawah ini :  

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Ericales 

Famili : Teaceae 

Genus : Camelia 

Species: Camelia sinensis L 

Tumbuhan teh (Camellia sinensis) familia dari Theaceae, diperkirakan 

berasal dari pegunungan Himalaya dan daerah – daerah pegunungan yang 

berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, India, dan Birma. Tanaman ini dapat 

tumbuh di daerah tropis dan subtropis, dengan menuntut cukup sinar matahari dan 

hujan sepanjang tahun (Spillane, 2002).  

Tumbuhan teh dapat tumbuh sekitar 6 – 9 meter tingginya. Di perkebunan 

– perkebunan, tanaman teh dipertahankan hanya sekitar 1 meter tingginya dengan 

pemangkasan secara berkala. Hal ini adalah untuk memudahkan pemetikan daun 

dan agar diperoleh tunas – tunas daun teh yang cukup banyak. Tumbuhan teh 

umumnya mulai dapat dipetik daunnya secara terus – menerus setelah umur 5 

tahun dan dapat memberikan hasil daun teh cukup besar selama 40 tahun, baru 

kemudian diadakan peremajaan. Tumbuhan ini dapat tumbuh dengan subur di 

daerah dengan ketinggian 200 – 2000 meter di atas permukaan air laut. Semakin 
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tinggi letak daerahnya, semakin menghasilkan mutu teh yang baik. Misalnya, teh 

di Darjeeling dari India, terletak di atas ketinggian 1500 meter. Di Indonesia 

perkebunan teh banyak di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga di 

Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Hasil teh diperoleh dari daun – daun pucuk 

tumbuhan teh yang dipetik dengan selang 7 – 14 hari, tergantung dengan keadaan 

tumbuhan di daerah masing – masing. Cara pemetikan daun selain mempengaruhi 

jumlah hasil teh, juga sangat menentukan mutu teh yang dihasilkan. Pemetikan 

daun teh hingga kini banyak dilakukan oleh tenaga – tenaga manusia dan sebagian 

besar adalah tenaga – tenaga wanita (Spillane, 2002). 

2.4.1 Teh Hitam 

Teh hitam didapat dari hasil penggilingan yang menyebabkan daun terluka 

dan mengeluarkan getah. Getah itu bersentuhan dengan udara sehingga 

menghasilkan senyawa tea flavin dan tearubigin. Artinya, daun teh mengalami 

perubahan kimiawi sempurna sehingga hampir semua kandungan katekin 

terfermentasi menjadi tea flavin dan tearubugin. Warna hijau bakal berubah 

menjadi kecoklatan dan selama proses pengeringan menjadi hitam. Teh hitam 

paling dikenal luas dan banyak dikonsumsi. Dadan, periset di pusat Penelitian Teh 

dan Kina Gambung, menamakan reaksi itu oksidasi enzimatis. Tea flavin 

menurunkan warna merah kekuning-kuningan dalam setiap seduhan, tearubigin 

memberi kombinasi warna coklat kemerahan dan kuning. Soal rasa seperti 

katekin, tea flavin memberi kesegaran (Sujayanto, 2008).  

Sebelum menjadi teh hitam yang kering daun-daun teh tersebut telah 

melewati berbagai proses yaitu: 

 



21 

 

 

 

1. Proses Pemetikan  

Proses ini dilakukan dengan tangan agar lebih selektif. Kalau dengan alat 

pemotong misalnya ani-ani yang digunakan untuk memanen padi, batang keras 

pun kemungkinan besar akan ikut terpotong.  

2. Proses Pelayuan 

Proses selanjutnya adalah pelayuan. Proses ini bertujuan untuk 

mengurangi kadar air sehingga kandungan enzim dalam pucuk teh lebih kental. 

Proses ini dilakukan pada tempat pelayuan (withering trough) berupa kotak 

persegi panjang beralaskan kawat kasa. Di bawah kawat kasa ini terdapat blower 

penghembus udara kearah kasa. Pucuk daun teh dibeberkan di atas withering 

trough dengan ketebalan 30 cm, bagian permukaannya harus rata agar pelayuan 

merata. Hembusan udara tadi dapat menerbangkan air dalam daun teh. Proses 

pelayuan berlangsung 7- 24 jam. Untuk mencapai kadar air yang diinginkan maka 

dilakukan proes pembalikan. Langkah ini juga supaya pucuk teh tidak terbang 

tertiup blower. Kemudian hamparan pucuk teh dibongkar untuk dimasukkan ke 

dalam conveyor (semacam corong yang dihubungkan dengan alat penggiling). 

Lalu teh dimasukkan ke dalam tong plastik lantas diletakkan ke ban berjalan 

untuk masuk ke ruang giling.  

3. Proses Penggilingan 

Setelah itu daun masuk ke mesin penggilingan. Yaitu Green Leaf Shifter, 

pada proses ini pucuk teh masuk ke mesin getar. Dengan demikian pucuk teh 

terpisahkan dari ulat, kerikil, pasir dan serpihan lain melalui perbedaan berat 

jenisnya. Pucuk teh tersebut masuk ke conveyor untuk mengalami proses 

penggilingan awal dengan mesin BLC (Barbora Leaf Conditioner), dimana pucuk 
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teh dipotong menjadi serpihan kecil-kecil sebagai prakondisi untuk proses 

penggilingan selanjutnya menggunakan mesin Crush Tear & Curl (CTC) dan agar 

fermentasi dapat berlangsung dengan lancar. Out put yang dihasilkan adalah 

berupa bubuk teh basah berwarna hijau.  

4. Proses Fermentasi 

Proses ini lebih tepat disebut oksidasi enzimatik. Mesin bekerja membeber 

bubuk daun teh basah hingga terpapar oksigen sehingga terjadi perubahan warna. 

Pada ujung fermentasi teh akan berwarna kecoklatan. Selain perubahan warna 

juga terjadi perubahan aroma, dari bau daun menjadi harum teh. Proses ini 

berlangsung selama 1-5 jam dengan suhu optimal 26oC - 27oC .  

5. Proses Pengeringan 

Tujuan dari proses ini adalah untuk menghentikan reaksi oksidasi 

enzimatik pada daun teh. Selain itu juga untuk membunuh mikroorganisme yang 

beresiko terhadap kesehatan. Pengeringan ini juga dapat membuat teh tahan lama 

disimpan karena kadar air yang rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroba. 

Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven besar Fluid Bed Dryer (FBD), 

dengan suhu masuk 100oC - 120oC dan suhu keluarnya 80oC - 105oC selama 15 - 

20 menit. Sehingga kadar airnya hanya 2,5 - 3 % saja di dalam teh, selanjutnya 

proses sortasi dan pengemasan (Sujayanto, 2008). 

2.4.2 Teh Hijau  

Camelia sinensis merupakan tumbuhan teh yang daunnya sering 

digunakan untuk membuat minuman teh. Tanaman ini berasal dari Asia tenggara 

dan selatan, namun sekarang telah dikembangkan di seluruh dunia, di daerah 

tropis maupun subtropis. Tanaman teh merupakan semak hijau atau pohon kecil 
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yang biasanya dipanen saat tanaman belum mencapai dua meter. Bunganya 

berwarna putih kuning, berdiameter 2,5-4 cm dengan 7-8 kelopak (Wikipedia, 

2014). 

Teh hijau diperoleh tanpa proses fermentasi. Daun teh diperlakukan 

dengan panas sehingga terjadi inaktivasi enzim. Pemanasan ini dilakukan dengan 

dua cara  yaitu dengan udara kering dan pemanasan basah dengan uap panas 

(steam). Teh hijau mempunyai kadar polifenol yang tinggi. Polifenol merupakan 

bentuk bioflavonoid dengan beberapa grup fenol. Polifenol dalam teh hijau adalah 

katekin. Senyawa polifenol dapat berperan sebagai penangkap radikal bebas 

hidroksil (OH) sehingga tidak mengoksidasi lemak, protein dan DNA dalam sel. 

Kemampuan polifenol menangkap radikal bebas, 100 kali lebih efektif 

dibandingkan vitamin C dan 25 kali lebih efektif dari vitamin E (Silalahi, 2002). 

Tabel 1. Komposisi Teh Hijau  

Komponen Berat Kering (%) 

Kafein  

Epicatechin  

Epicatechin gallat  

Epigallocatechin  

Epigallocatechin gallat  

Flavanol  

Tehanin   

Asam glutamat  

Asam aspartat  

Arginin  

Asam amino lain   

Gula  

Bahan yang dapat mengendapkan alkohol 

Kalium (potassium)  

 7,43 

 1,98 

 5,20 

 8,42 

20,29 

  2,23 

  4,70 

  0,50 

  0,50 

  0,74 

  0,74 

  6,68 

 12,13 

   3,96 

Sumber : Graham (2004) 

2.5 Katekin dan Ekstraksinya 

Kunci utama dari khasiat teh pada komponen bioaktifnya, yaitu polifenol 

yang secara optimal terkandung dalam daun teh yang masih muda dan utuh. 
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Katekin merupakan senyawa polifenol utama pada teh sebesar 90% dari total 

kandungan polifenol (Anonymous, 2007). 

Katekin adalah senyawa dominan dari polifenol teh hijau yang merupakan 

senyawa larut dalam air, tidak berwarna dan memberikan rasa pahit (Alamsyah, 

2006). Katekin merupakan kerabat tanin terkondensasi yang juga sering disebut 

polifenol karena banyaknya gugus fungsi hidroksil yang dimilikinya. Katekin teh 

hitam tersusun sebagian besar atas senyawa katekin (C), epikatekin (EC), 

galokatekin (GC), epigalokatekin (EGC), epikatekin galat (ECG), dan 

epigalokatekin galat (EGCG). Perbedaan dari beberapa jenis katekin dilihat dari 

jumlah gugus hidroksilnya (Robinson, 2005). Komposisi bermacam-macam 

katekin pada teh hitam antara lain katekin sebesar 1-2 %, epikatekin sebesar 1-3 

%, epikatekin galat sebesar 3-6 %, gallokatekin sebesar 1-3 %, epigallokatekin 

sebesar 3-6 %, dan epigallokatekin galat sebesar 7-13 % (Sujayanto, 2008). 

Konsentrasi katekin sangat tergantung umur daun. Pucuk dan daun 

pertama paling kaya katekin galat. Kadar katekin bervariasi tergantung pada 

varietas tanaman tehnya. Sifat-sifat kimia dan fisik pucuk daun teh akan 

mempengaruhi perubahan katekin dalam pucuk daun tehnya (Sujayanto, 2008). 

Katekin bersifat asam lemah. Sukar larut dalam air dan sangat tidak stabil 

diudara terbuka. Bersifat mudah teroksidasi pada pH mendekati netral (pH 6,9). 

Katekin juga mudah terurai oleh cahaya dengan laju reaksi lebih besar pada pH 

rendah (3,45) dibandingkan pH 4,9 (Lucida, 2006). Sifat fisikokimianya menjadi 

tantangan tersendiri dalam formulasi katekin sebagai bahan alam 

(Sujayanto,2008). 
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Katekin biasanya disebut juga asam catechoat dengan rumus kimia 

C15H14O6, tidak berwarna, dan dalam keadaan murni sedikit tidak larut dalam air 

dingin tetapi sangat larut dalam air panas, larut dalam alkohol dan etil asetat, 

hampir tidak larut dalam kloroform, benzen dan eter. Selain itu, katekin berbentuk 

kristal halus menyerupai jarum, larut dalam air mendidih dan alkohol dingin. 

Katekin dalam larutan asam asetat akan membentuk larutan yang bening, tetapi 

jika direaksikan dengan besi klorida (FeCl3) akan membentuk cairan berwarna 

hijau. Katekin merupakan senyawa fenolik yang komplek (polifenol). 

Katekin memiliki dua atom karbon simetris yang membuatnya memiliki 4 

isomer, yaitu (+) katekin, (-) katekin, (+) epikatekin dan 9-) epikatekin. (+) 

katekin (-) epikatekin paling banyak terdapat di alam. Katekin dan epikatekin 

memiliki tiga jenis turunannya, yaitu katekin galat, galokatekin, galokatekin galat, 

epikatekin galat dan epigalokatekin galat. 

Tabel 2. Sifat Fisika dan Sifat Kimia Senyawa Katekin 

Sifak Fisika Sifat Kimia 

- Warna : Putih 

- Melting point : 104oC-106oC 

- Boiling point : 254oC 

- Tekanan uap : 1 mm Hg pada 75oC 

- Densitas uap : 3,8 g/m3 

- Flash point : 137oC 

- Eksplosion limit : 1,79 % 

- Sensitif terhadap oksigen 

- Sensitif terhadap cahay (dapat 

mengalami perubahan warna 

apabila mengalami kontak langsung 

dengan udara terbuka) 

- Substansi yang dihindari : unsur 

oksidasi, asam klorida, asam 

anhidrida, basa dan asam nitrit. 

- Larut dalam air hangat 

Sumber : Sujayanto (2008). 

Ekstrak katekin dengan metode maserasi sebagai berikut : sampel Kering 

Daun teh dicuci terlebih dahulu, dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dalam oven 

pada suhu 30oC-37oC sampai diperoleh berat konstan. Kemudian dihaluskan 

menjadi serbuk, hasil yang diperoleh disebut sebagai sampel serbuk daun teh 

(Hukman,2007) 
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Masing-masing sampel ditimbang 50 gram kemudian direndam dalam 

pelarut aquades sebanyak 200 mL dalam gelas beaker selama 2,5 jam sambil 

sesekali dikocok (Hukmah, 2007). Kemudian larutan ekstrak teh disaring dengan 

kertas saring. Filtrat ekstrak teh dimasukkan dalam corong pisah. Ditambahkan 

kloroform sebanyak 100 ml dalam corong pisah yang berisi fase air sambil 

dikocok-kocok, diulang 3 kali. Fase air yang diperoleh dimasukkan dalam corong 

pisah dan ditambahkan 100 ml etil asetat, di ulang 3 kali. Fase etil asetat yang 

diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator. Ekstrak pekat yang diperoleh 

digunakan untuk uji selanjutnya (Hukman,2007). 

2.6 Kopigmentasi 

Kopigmentasi adalah fenomena bahwa beberapa senyawa dapat 

menyebabkan pergeseran merah dari penyerapan antosianin dan karenanya 

memberikan warna yang lebih kebiru-biruan, dan peningkatan bersamaan dalam 

penyerapan. Senyawa aromatik seperti flavonoid dan asam sinamat ini sangat 

efektif. Kopigmentasi diyakini terjadi dengan mengapit dari antosianin antara 

interaksi satu atau dua kopigmen. Kopigmentasi antar molekul atau intramolekul 

jika residu gula (s) adalah/ terasilasi dengan satu atau lebih asam aromatik. Selain 

menimbulkan perubahan warna dan penyerapan meningkat, kopigmentasi juga 

memberikan stabilitas yang lebih tinggi ke antosianin (Mortensen, 2006). 

Perubahan warna yang terjadi pada antosianin diketahui karena adanya 

beberapa faktor yaitu pH, komplek logam dan kopigmentasi. Permasalahan utama 

pigmen alami dibandingkan dengan pewarna sintetis diantaranya sifat kurang 

stabilnya terhadap pengaruh perlakuan panas, cahaya, oksidasi, maupun 

keberadaan enzim dan logam dalam bahan. Stabilitas warna antosianin dapat 
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dipertahankan atau ditingkatkan dengan reaksi kopigmentasi. Kopigmentasi yaitu 

koordinasi pigmen satu dengan pigmen yang lain sehingga menguatkan pigmen 

tersebut sehingga kestabilannya lebih terjaga (Saati, 2012). 

Kopigmentasi secara alami dapat memperbaiki warna antosianin pada 

produk pangan, dimana stabilitas dan kekuatan warna antosianin dapat 

ditingkatkan dengan penambahan ekstrak dari tanaman yang berbeda dan  kaya 

akan kopigmen (Saati, 2012). Beberapa logam dapat membentuk komplek dengan 

antosianin adalah Sn, Cu, Fe, Al, Mg, dan K. Sianidin, delphinidin, dan petunidin 

memiliki lebih dari 1 grup hidroksil yang mampu mengkelat logam. Interaksi 

antosianin dengan logam jarang diaplikasikan karena bisa mengakibatkan aroma 

yang menyimpang pada produk (Castenada et al., 2009).  

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. 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).  

Pada 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 (Chen and Hrazdina, 1981; Safitri, 2009). Jenis kopigmen lain yang sudah 

banyak diteliti adalah asam fenolat. Rein dan Heinohen (2004) menggunakan 
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ferulic acid, sinapic acid, dan rosmarinic acid untuk memperbaiki kualitas juice 

berry. 

Warna antosianin dan antosianidin tergantung 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 terbentuk akan semakin merah yang 

ditandai dengan penurunan pH dan konsentrasi yang semakin pekat. Sedangkan 

penambahan gugus hidroksi akan menyebabkan warna yang terentuk akan 

semakin biru yang ditandai dengan peningkatan nilai pH dan konsentrasi cairan 

yang semakin encer. Gugus metoksi mempunyai kapasitas donor elektron yang 

lebih besar dibandingkan dengan gugus hidroksi maka akan menyebabkan efek 

betakromok yang lebih besar pada gugus metoksi dibandingkan dengan gugus 

hidroksi (Rein, 2005).  

Mekanisme kopigmentasi yang paling penting adalah interaksi antara 

molekul-molekul sehingga terjadi pembentukan kompleks secara intermolekuler 

dan intramolekuler. Kopigmentasi dapat terjadi dengan cara intermolekuler, 

intramolekuler, asosiasi secara individu (self association), dan kompleks dengan 

metal. Kopigmentasi juga dapat didefinisikan sebagai interaksi antara pigmen dan  

kopigmen. Sejauh ini penelitian mengenai antosianin baru diamati pada 

antosianin. Interaksi antara pihmen dan kopigmen adalah eksotermik, serta 

kenaikan temperature menyebabkan disosiasi kompleks – kompleks kopihmentasi, 

menghasilkan komponen-komponen yang kurang berwarna dan pada akhirnya 

menyebabkan hilangnya warna pada pigmen. Mekanisme tersebut pada antosianin 

digambarkan oleh Rein (2005) seperti dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3 . Mekanisme reaksi kopigmentasi pada antosianin 

    (Rein, 2005). 

 

Mekanisme dari self association dapat dianalogikan sebagai interaksi antar 

molekul antosianin yang saling bertumpuk (stacking-like interaction). Self 

association terjadi pada saat pembuatan wine. Interaksi ini berkontribusi terhadap 

warna wine (Rein, 2005). Intramolecular copigmentation merupakan mekanisme 

dari kopigmentasi dimana kopigmen merupakan bagian dari molekul antosianin 

(Brouilard, 1982; Safitri, 2009).  

Reaksi kopigmentasi dipengaruhi oleh pH, suhu, dan konsentrasi 

(Brouillard dan Dangels, 1994; Safitri, 2009). 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.  

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). 

 

 


