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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Antosianin 

 Antosianin merupakan salah satu pewarna alami karena merupakan zat 

berwarna merah, jingga, ungu, ataupun biru yang banyak terdapat pada bunga dan 

buah-buahan (Hidayat dan Saati, 2006). Antosianin merupakan senyawa flavonoid 

yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Antosianin dalam bentuk aglikon 

lebih aktif daripada bentuk glikosidanya (Santoso, 2006). Zat pewarna alami 

antosianin tergolong kedalam turunan benzopiran. Struktur utama turunan 

benzopiran ditandai dengan adanya cincin aromatik benzena (C6H6) yang 

dihubungkan dengan tiga atom karbon yang membentuk cincin (Moss, 2002).  

Menurut Rein (2005) beberapa enzim dapat berperan dalam proses 

degradasi antosianin misalnya glukosidase dan PPO (Polipenol Oksidase). Enzim 

glukosidase mampu menstimulasi terjadinya hidrolisis pada ikatan gula antara 

gugus aglikon dengan gugus glikon. Hidrolisis tersebut menyebabkan 

terbentuknya cincin aromatik yang membentuk senyawa kalkon. 

Jumlah antosianin di alam yang berhasil diisolasi sebanyak 539 jenis 

tetapi hanya 6 yang ada di bahan pangan seperti pelargonidin, cyanidin, peonidin, 

delphinidin, petunidin, dan malvidin (Mateus dan Freitas, 2009). 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 (Lewis et al., 1997;  Li, 2009). Antosianin 

adalah zat warna yang bersifat polar dan akan larut pada pelarut polar (Samsudin 

dan Khoirudin, 2011). Antosianin lebih larut dalam air daripada dalam pelarut 
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non polar dan karakteristik ini membantu proses ekstraksi dan pemisahan (Xavier 

et al., 2008).  

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. 

 
Gambar 1. Struktur kimia antosianidin (Giusti dan Wrolstad, 2003) 

 Jumlah antosianin di alam yang berhasil diisolasi sebanyak 539 jenis tetapi 

hanya 6 yang ada di bahan pangan seperti pelargonidin, cyanidin, peonidin, 

dephinidin, petunidin dan malvidi (Mateus dan Freitas, 2009). Pengaruh 

perbedaan letak dan jumlah gugus tersubstitusi pada antosianidin terhadap warna 

antosianin dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan Letak Gugus Tersubstitusi dari Enam Antosianidin  

 

Antosianidin 

Gugus yang tersubsitusi  

Warna 
3 5 6 7 3’ 5’ 

Pelargonidin OH OH H OH H H Orange 

Cyanidin OH OH H OH OH H Merah-Orange 

Delphinidin OH OH H OH OH OH Merah-Biru 

Peonidin OH OH H OH OMe H Merah-Orange 

Petunidin OH OH H OH OMe OH Merah-Biru 

Malvidin OH OH H OH Ome Ome Merah-Biru 

Sumber : Mateus dan Freitas( 2009) 
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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). 

Antosianin umumnya lebih stabil pada larutan asam apabila dibandingkan 

dengan larutan netral atau alkali. Antosianin memiliki struktur kimia yang 

berbeda tergantung dari pH larutan. Pada pH 1 antosianin berbentuk kation 

flavinium yang memberikan warna merah. Pada pH 2-4 antosianin berbentuk 

campuran kation flavinium dan quinoidal. Pada pH yang lebih tinggi yaitu 5-6 

terdapat dua senyawa yang tidak berwarna yaitu karbinol pseudobasa dan kalkon 

(Ovando et al., 2009). 

Kestabilan antosianin juga 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. Kenaikan suhu bersamaan 

dengan pH menyebabkan degradasi antosianin pada buah cherri (Rein, 2005). 

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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Antosianin berpotensi sebagai pewarna makanan alami karena 

keanekaragaman warna yang dimilikinya. Namun, mempunyai kelemahan dalam 

stabilitas warnanya. Intensitas suatu stabilitas pigmen antosianin tergantung pada 

berbagai faktor termasuk struktur dan konsentrasi dari pigmen, pH, suhu, 

intensitas cahaya, kualitas dan kehadiran pigmen lain bersama-sama, ion logam, 

enzim, oksigen, asam askorbat, gula dan gula metabolit, belerang oksida dan laim-

lain (Tanaka et al., 2008). 

2.2 Bahan Hayati Lokal Antosianin 

2.2.1 Mawar (Rosa hybrida L.)  

Mawar (Rosa hibrida L.) 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). 

Bunga mawar memiliki keelokan warna, pigmen antosianin yang 

dikandungnya dapat memberikan harapan sebagai zat pewarna alami yang 

menyumbangkan pengganti pewarna berbahaya tersebut. Di negara maju 

penggunaan zat pewarna alami pada produk makanan sudah digalakkan, produk 

perwarna alami yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk 

minuman, makanan, obat-obatan, suplemen diet, kosmetik, barang kerajinan 

maupun pakan ternak (Wu et al., 2008). 
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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). 

Tingkat kecerahan yang semakin rendah menandakan sumbangan warna 

merah cukup tinggi, berarti mengidentifikasikan kandungan pigmen pada sumber 

bahan mahkota bunga mawar merah paling banyak terbukti warna merah pada 

bubuk pigmennya adalah merah tua, dimana pH pigmen lebih asam maka, pigmen 

menampilkan larutan berwarna lebih merah tua atau gelap sehingga nilai L akan 

semakin rendah (Rein, 2005). 

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). 

2.2.2 Kana  Merah (Canna indica) 

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 (Halton, 1995; 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 air ini, maka 

pigmen antosianin dan antosatin relatif mudah dan berpeluang besar untuk 

dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alamiah (Saati dan Musthafa, 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. 

2.2.3 Anggur Probolinggo (Vitis vinifera L.) 

 Anggur Probolinggo lebih dikenal dengan anggur hitam atau anggur ungu 

sesuai dengan kulit buahnya. Ketika buah masih kecil, buah ini mudah dibuat 

kismis. Adapun buah yang masak berwarna biru, rasanya manis dan segar 

bercampur sepat (Setiadi, 2007). 

 Anggur memiliki banyak manfaat kesehatan karena mengandung berbagai 

jenis senyawa metabolit sekunder, terutama golongan flavonoid dan antosianin, 

serta resveratol. Penelitian lain mengungkapkan bahwa senyawa aktif di dalam 

anggur mampu meningkatkan kerja sel endotelial yang berperan dalam 

melancarkan aliran darah dalam arteri terkait dengan aktivitasnya terhadap sel-sel 
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otot halus. Selain itu, anggur juga mengandung banyak senyawa antioksidan yang 

daya kerjanya lebih kuat daripada vitamin C dan vitamin E (Hanoman, 2012). 

 Berdasarkan hasil penelitian Sa’ati dkk (2012), pigmen hasil ekstraksi 

bahan hayati seperti bunga mawar, kana merah, buah anggur, naga merah dan 

daun bayam merah mempunyai total padatan terlarut cukup tinggi, yaitu diatas 3 

°Brix, tepatnya antara 3,1-4,0 dengan diimbangi absorbansi maksimal komponen 

aglikon (pada λ 510,5-540,0 nm) yang cukup tinggi yaitu kisaran antara 0,242-

0,616 (pengenceran 100x). Ke lima bahan tersebut memiliki potensi untuk yang 

besar untuk dikembangkan sebagai  sumber bahan pewarna alami dari pigmen 

antosianin, sesuai dengan ciri pigmen antosiani (490-540 nm) (Harbone and 

Williams, 2000) dan 510-550) (Mazza et al, 2004). Buah anggur hitam 

probolinggo mengandung pigmen antosianin berjenis malvidi 3-glikosida, dengan 

menggunakan metode FTIR (Fourier Transform Infrared Radiation) yang 

memiliki gugus fungsi eter, alkohol, metil dan aromatik di daerah peak (pita) 

spektrum infra merah. 

 2.3 Kayu Secang (Caesalpania sappan L.) 

Kayu secang sangat dikenal terutama di Sulawesi sebagai pemberi warna 

pada air minum yang dikenal sebagai teh secang. Kayu secang juga merupakan 

salah satu ramuan yang digunakan dalam pembuatan minuman tradisional Betawi 

bir pletok yaitu sebagai pemberi warna (Winarti dan Nurdjanah, 2005).  

Menurut Holinesti (2009), tumbuhan secang yang memiliki nama ilimiah 

Caesalpinia sappan L. dikenal dengan bermacam-macam sebutan nama di 

berbagai daerah di Indonesia, antara lain : Seupeueng (Aceh), Sepang (Gayo), 

Sopang (Batak), Lacang (Minangkabau), Secang (Sunda), Kayu secang (Jawa 
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Tengah), Kayu secang (Madura), Cang (Bali), Sepang (Sasak), Supa (Bima), 

Sepel (Timor), Hape (Sawu), Hong (Alor), Sepe (Roti), Kayu sema (Manado), 

Dolo (Bare), Sappang (Makasar), Sepang (Bugis), Sefen (Halmahera), Sawela 

(Halmahera utara), Sunyia (Ternate), dan Roro (Tidore).  

Secang dapat dimanfaatkan sebagai sumber zat warna alami karena 

mengandung brazilein yang berwarna merah. Pigmen brazilein bersifat larut 

dalam air panas. Pigmen merah biasanya digunakan untuk minuman rempah 

tradisional asal betawi yaitu bir pletok. Kayu secang telah lama digunakan sebagai 

obat tradisional untuk menyembuhkan muntah darah, berak darah, dan luka 

berdarah. Di Korea dan China, kayu ini digunakan sebagai obat analgesik dan 

mengatasi gangguan menstruasi. Pemanfaatan kayu secang di India sebagai obat 

diare dan disentri. Kayu secang juga digunakan pewarna makanan merah cokelat 

di Kalimantan (Maharani, 2003). 

2.3.1 Klasifikasi Kayu Secang 

Menurut Anonim (2009) Klasifikasi tumbuhan secang adalah sebagai 

berikut : 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub Divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Bangsa  : Rosales  

Suku   : Leguminose  

Marga  : Caesalpinia  

Jenis   : Caesalpania sappan L. 
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Tumbuhan secang merupakan perdu dengan tinggi 5-10 m, batang dan 

percabangannya berduri tempel yang bentuknya bengkok dan letaknya tersebar, 

batang berbentuk bulat, warnanya hijau kecoklatan. Secang tumbuh liar dan 

kadang ditanam sebagai tanaman pagar atau pembatas kebun. Daun tumbuhan ini 

bertipe majemuk menyirip ganda, bunganya bertipe majemuk berbentuk malai 

dengan mahkota bentuk tabung dan berwarna kuning, buahnya menyerupai buah 

polong yang berisi 3-4 biji berbentuk bulat memanjang dan berwarna kuning 

kecoklatan. Panenan kayu dapat dilakukan mulai umur 1-2 tahun dan kayunya bila 

digodok memberi warna merah gading muda, dapat digunakan untuk pengecatan, 

memberi warna pada bahan anyaman, kue, minuman atau sebagai tinta (Dianasari, 

2009). 

2.3.2 Manfaat Secang  

 Di daerah tropis pada umumnya, tanaman secang biasa dipergunakan 

sebagai pewarna makanan, kosmetik, cat dan memiliki potensi aksi farmakologi. 

Tanaman secang banyak mengandung tanin yang baik untuk menyamak kulit dan 

memiliki kegunaan lain seperti mengobati TBC, luka, antidiare, dll. Di Thailand 

kayu secang digunakan dalam pewarna makanan, germen, dan kosmetik. Pada 

kayu secang juga ditemukan bahwa memiliki aktivitas antioksidan serta 

menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam penurunan daya spermatozoa 

(Rusmiati, 2007). 

 Menurut Winarti dan Nurdjanah (2005), secara empiris kayu secang 

dipakai sebagai obat luka, batuk berdarah, berak darah, darah kotor, penawar 

racun, sipilis, menghentikan pendarahan, pengobatan pasca persalinan, 

desinfektan, antidiare dan astringent. Berbagai penelitian juga telah dilakukan 
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untuk menguji manfaat kayu secang, seperti khasiatnya sebagai antibakteri. 

Dituliskan oleh Indriani (2003), bahwa kayu secang juga mempunyai aktivitas 

sebagai antibakteri dan bakteriostatik sehingga sering digunakan sebagai obat 

muntah darah, diare dan disentri. 

2.3.3 Kandungan Kimia Secang 

Kayu secang merupakan sumber antioksidan alami. Sudah banyak 

penelitian tentang khasiat tanaman secang, baik sebagai antimikroba, antioksidan, 

maupun zat pewarna alami. Komponen senyawa bioaktif yang terkandung dalam 

kayu secang, yaitu brazilin, brazilein, 3’-O-metilbrazilin, sappanone, chalcone, 

sappancalchone dan komponen umum lainnya, seperti asam amino, karbohidrat 

dan asam palmitat yang jumlahnya relatif sangat kecil. Komponen brazilin 

merupakan spesifik dari kayu secang yang dapat memberikan warna merah 

kecoklatan jika teroksidasi atau dalam suasana basa. Selain itu, brazilin ini diduga 

juga dapat melindungi tubuh dari keracunan akibat radikal kimia (Rina dkk, 

2012). 

 Ekstrak kayu secang juga mengandung lima senyawa aktif jenis flavonoid 

yang berfungsi sebagai antioksidan (Safitri, 2002). Kayu secang mengandung 

senyawa brazilin yang diduga memiliki aktivitas antikanker, senyawa fenolik dan 

flavonoid sebagai antioksidan dan senyawa aktif lain seperti sappanchalcone dan 

caesalpin P yang terbukti memiliki khasiat untuk terapi anti inflamasi, 

antidiabetes, dan terapi gout secara in vitro (Wicaksono dkk., 2008). 

2.4 Brazilein 

Senyawa brazilein merupakan pigmen yang berwarna merah kecoklatan 

dan larut dalam air. Senyawa Brazilein (C16H13O5) merupakan hasil oksidasi dari 
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brazilin (C16H14O5) yang berbentuk kristal berwarna kuning sulfur. Brazilin dalam 

bentuk murni dapat dikristalkan, larut air, larutannya jernih mendekati tak 

berwarna, dan terasa manis. Asam tidak  mempengaruhi larutan brazilin tetapi 

alkali membuatnya bertambah merah (Kim et al, 1997; Safitri, 2009). 

Komposit brazilin adalah senyawa subtipe brazilin yang terdapat dalam 

kayu secang antara lain brazilin, brazilein dan 3’-O-metilbrazilin. Brazilin 

merupakan konstituen utama dari ekstrak kayu secang, tetapi brazilein diisolasi 

dalam jumlah besar saat ekstrak dipaparkan terhadap udara dan cahaya 

menghasilkan reaksi oksidasi gugusan hidroksil brazilin menjadi gugus karbonil. 

Kedua komponen tersebut memiliki empat buah cincin karbon (tetrasiklis) dengan 

dua cincin aromatis, satu buah furan dan satu buah cincin 5 karbon. Senyawa 3’-

O-metilbrazilin merupakan turunan brazilin dengan gugusan metoksi pada atom 

C-3’ pada cincin B (Oliveira et al., 2002). 

 

Brazilein  3-O-Metil Brazilin  Brazilin 

Gambar 2. Struktur brazilein, 3’-0-metilbrazilin dan brazilin (Oliveira et al, 2002) 

Stabilitas pigmen brazilein dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

pH, pemanasan, sinar ultraviolet, oksidator, reduktor, dan metal. Kondisi 

keasaman atau pH larutan sangat mempengaruhi stabilitas warna pigmen 
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brazilein. Pada pH 2–5 pigmen brazilein berwarna kuning, pH 6–7 berwana 

merah, dan pH 8 ke atas berwarna merah keunguan (Adawiyah et al., 2008). 

Menurut Maharani (2003) pemanasan, sinar ultraviolet, oksidator, reduktor, serta 

penambahan metal akan mempengaruhi stabilitas dan mengakibatkan terjadinya 

degradasi pada pigmen brazilein. Sifat fisik dan kimia brazilein dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Sifat fisik dan kimia brazilein 

Parameter sifat fisik dan kimia  Karakteristik 

Kelarutan Sedikit larut dalam air dingin, mudah 

larut dalam air panas, larut dalam 

alkohol dan eter, dan larut dalam 

alkali hidroksi 

Titik leleh 150°C 

Rapat optik (ϖ)D ± 122°C 

Suhu peruraian >130ºC 

Bau      Aromatik 

pH      4,5 – 5,5 

Warna      Kuning merah 

Sumber: Puspaningrum (2003) 

2.5 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). 



16 

 

 

 

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 

dipertahankan atau ditingkatkan dengan reaksi kopigmentasi. Kopigmentasi yaitu 

koordinasi pigmen satu dengan pigmen yang lain sehingga menguatkan pigmen 

tersebut sehingga kestabilannya lebih terjaga (Sa’ati, 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 (Sa’ati, 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).  
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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 

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 
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antosianin. Mekanisme tersebut pada antosianin digambarkan oleh Rein (2005) 

seperti dapat dilihat pada Gambar 3. 

     Self-association     Intermolecular      Metal complexation 

      copigmentation 

 
    Intramolecular   

   Copigmentation      Aglycone Sugar   Copigment Acid 

 

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

peningkatan intensitas warna setelah kopigmentasi (Rein, 2005). 

1.6 Permen Jelly 

  Permen jelly merupakan permen yang dibuat dari air atau sari buah dan 

bahan pembentuk gel, yang berpenampilan jernih transparan serta mempunyai 

tekstur dengan kekenyalan tertentu. Bahan pembentuk gel yang biasa digunakan 

antara lain gelatin, karagenan dan agar. Permen jelly tergolong dalam permen 

semi basah, oleh karena itu produk ini cepat rusak bila tidak dikemas secara baik. 

Penambahan bahan pengawet diperlukan untuk memperpanjang waktu 

simpannya (Malik, 2010). 

  Permen jelly merupakan suatu produk olahan bertekstur lunak, yang 

diproses sedemikian rupa dan biasanya dicampur dengan lemak, gelatin, 

emulsifier, dan lain-lain sehingga dihasilkan produk yang cukup keras untuk 

dibentuk namun cukup lunak untuk dikunyah dalam mulut, sehingga setelah 

adonan masak dapat langsung dibentuk dan dikemas dengan atau tanpa perlakuan 

aging (SNI, 2008). Pembuatan permen jelly biasanya menggunakan bahan 

pembentuk gel yang sifatnya reversible yaitu jika gel dipanaskan akan 

membentuk cairan dan bila didinginkan akan membentuk gel kembali (Hambali 

et al, 2004). 

 Kealotan dan tekstur permen jelly banyak tergantung pada bahan gel yang 

digunakan. Gelatin mempunyai konsistensi yang lunak dan bersifat seperti karet, 

agar-agar mempunyai sifat yang lunak serta rapuh, dan pektin menghasilkan gel 

yang rapuh dan lunak tapi menghasilkan gel yang baik pada pH rendah (Buckle, 

et al., 1987 dalam Hasniarti, 2012). 



20 

 

 

 

Tabel 3. Syarat Mutu Permen Lunak (SNI 3547.02-2008) 

Kriteria Uji Satuan Jelly 

Keadaan 

Rasa 

Bau 

 

 

 

Normal 

Normal 

Kadar Air %fraksi massa Max 20 

Kadar Abu %fraksi massa Max 3 

Gula Reduksi (gula invert) %fraksi massa Max 25 

Sakarosa %fraksi massa Min 27 

Cemaran Logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Timah (Sn) 

Raksa (Hg) 

Cemaran Arsen (As) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Max 2 

Max 2 

Max 4 

Max 0,003 

Max 1 

Cemaran Mikroba 

Bakteri coliform 

E.coli 

Salmonella 

Staphilococcus aureus 

Kapang dan Khamir 

 

AMP/g 

AMP/g 

 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

Max 20 

<3 

Negatif/25g 

Max 1X10
2 

Max 1X10
2 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2008) 

2.7 Sirsak (Annona muricata L.) 

 Sirsak, nangka belanda, atau durian belanda (Annona muricata L.) adalah 

tumbuhan berguna yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah dan Amerika 

Selatan. Tanaman ini ditanam secara komersial untuk diambil daging buahnya. 

Sirsak yang menyerupai apel custard, adalah buah lezat yang hijau berbentuk hati 

dan berwarna gelap saat matang, ditutupi dengan kulit berduri dan empuk di 

bagian dalam, daging luarnya begitu lembut dan berasa bubur buah. Buah sirsak 

memiliki rasa manis asam. Daun, akar, kulit dan biji telah dimasukkan sebagai 

obat tradisional (Septarani, 2015). 

   Kandungan zat gizi yang terbanyak dalam sirsak adalah karbohidrat. Salah 

satu jenis karbohidrat pada buah sirsak adalah gula pereduksi (glukosa dan 



21 

 

 

 

fruktosa) dengan kadar 81.9–93.6% dari kandungan gula total. Buah sirsak 

mengandung sangat sedikit lemak (0.3 g/100 g), sehingga sangat baik untuk 

kesehatan. Rasa asam pada sirsak berasal dari asam organik non volatil, terutama 

asam malat dan asam sitrat. Vitamin yang paling dominan pada buah sirsak adalah 

vitamin C, yaitu sekitar 20 mg/100 g daging buah. Kebutuhan vitamin 

C/orang/hari (yaitu 60 mg), telah dapat dipenuhi hanya dengan mengkonsumsi 

300 g daging buah sirsak. Kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada sirsak 

merupakan antioksidan yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh 

dan memperlambat proses penuaan. Mineral yang cukup dominan adalah fosfor 

dan kalsium, masing-masing sebesar 27 dan 14 mg/100 g daging buah. Kedua 

mineral tersebut penting untuk pembentukan massa tulang, sehingga berguna 

untuk membentuk tulang yang kuat serta menghambat osteoporosis (Nurhasanah, 

2011). 

   Buah sirsak juga sangat kaya akan komponen non gizi. Salah satu 

diantaranya adalah mengandung banyak serat pangan (dietary fiber). Buah sirsak 

tidak hanya dijadikan makanan segar, namun telah dimanfaatkan sebagai bahan 

industri seperti sirup, dodol, jelly, wajik, marmalade, juice, kembang gula, dan 

asinan sirsak yang memiliki nilai tambah walaupun masih terbatas pada skala 

industri rumah tangga (Nurhasanah, 2011). 

 

 

 

 

 


