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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pewarna merupakan bagian penting dalam meningkatkan daya tarik suatu 

produk pangan. Produk pangan yang memiliki warna yang menarik akan menjadi 

daya tarik bagi konsumen. Namun, sering ditemukan produsen yang 

menggunakan pewarna berbahaya dalam produk makanannya untuk memperoleh 

keuntungan. Penambahan zat pewarna pada makanan jika tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan 

konsumen, seperti pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan dan 

Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang terhadap jajanan anak yang 

diperdagangkan di Kotamadya Semarang. Hasil analisa terhadap jajanan tersebut 

telah ditemukan pewarna yang dilarang antara lain Rhodamin B (43,10%), Metanil 

Yellow (12,07%), dan pewarna hijau yang dilarang (1,7%) (Sastrawijaya, 2000).  

Penggunaan pewarna Rhodamin B sampai sekarang masih banyak 

digunakan untuk mewarnai berbagai jenis makanan dan minuman (terutama untuk 

golongan ekonomi lemah), seperti kue-kue basah, saus tomat, saus cabe, terasi, 

sirup, kerupuk, sosis dan lain-lain (Farida, 2009). 

Penggunaan pewarna pada produk pangan dapat diganti dengan pewarna 

sintesis maupun pewarna alami. Pewarna alami dapat ditemukan pada tumbuhan, 

misalnya warna merah dari pigmen antosianin yang terdapat pada bunga mawar 

merah, bunga kana merah, buah anggur dan pewarna alami brazilein yang terdapat 

pada kayu secang (Saati dkk., 2013 : Dharmawan, 2009). Antosianin dan brazilein 

sama-sama memiliki warna merah, namun yang membedakan adalah tingkat 

keasaman (pH). Antosianin stabil pada pH asam yaitu 2-5, sedangkan brazilein 



2 

 

 

 

stabil pada pH normal (6-7) (Saati, 2012; Miksusanti dkk, 2012). Kopigmentasi 

antara antosianin dan brazilein ini akan diaplikasikan pada produk permen jelly 

untuk mengetahui stabilitas warna yang dihasilkan. 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 (Sa’ati, 2012). 

Permen jelly merupakan permen yang memiliki tekstur kenyal. Permen 

jelly yang bening, memiliki banyak variasi warna yang mencolok dan beraneka 

rasa. Penambahan pewarna dari kopigmentasi antosianin dan brazilein pada 

permen jelli akan memberikan warna yang menarik serta untuk mengetahui 

dominansi warna yang dihasilkan. 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui interaksi antara keberagaman sumber antosianin dan 

kopigmentasi dengan brazilein kayu secang terhadap kualitas ekstrak pigmen 

dihasilkan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kombinasi kopigmentasi antosianin dan brazilein 

terhadap kualitas permen jelly, terutama dari aspek dominansi warna dan 

kesukaan konsumen. 

1.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga interaksi antara keberagaman sumber antosianin dan kopigmentasi 

brazilein kayu secang berpengaruh terhadap kualitas ekstrak pigmen  yang 

dihasilkan. 
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2. Diduga kombinasi kopigmen antosianin dengan brazilein berpengaruh  

terhadap kualitas permen jelly, terutama dari aspek dominansi warna dan 

kesukaan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


