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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan pangan merupakan syarat penting pada pangan yang akan 

dikonsumsi oleh setiap insan. Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bisa 

berasal dari dapur rumah tangga maupun industri pangan. Dalam Undang-undang 

Pangan RI Nomor 7 Tahun 1996, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi 

dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran 

biologis, kimia maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan 

membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan berkaitan erat dengan 

sanitasi pangan, bahan tambahan makanan, rekayasa genetika, radiasi pangan, 

kemasan pangan, jaminan mutu pangan dan pemeriksaaan laboratorium serta 

pangan tercemar (Depkes RI, 2000).  Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2013, 

menyebutkan jumlah perusahaan industri mikro tahun 2012 sampai tahun 2013 

industri makanan dan minuman menempati urutan teratas dari segi jumlah serta 

mengalami peningkatan cukup besar dari tahun ke tahun. Persaingan industri 

makanan dan minuman diyakini bisa tumbuh hingga 13% (Kusumaningrum, 2015). 

Sari kedelai merupakan salah satu produk minuman dari ekstrak kedelai 

yang memiliki kelebihan antara lain, relatif lebih murah dibanding susu sapi, 

bernilai gizi tinggi, cocok bagi penderita lactose intolerance, tidak mengandung 

kolesterol, dan tidak menyebabkan alergi. Mutu protein sari kedelai 80% dari mutu 

susu sapi. Namun, tingkat konsumsi sari kedelai di Indonesia masih rendah, 
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terutama bila dibandingkan dengan Cina, Filipina atau Thailand. Sari kedelai 

memiliki citarasa langu (beany flavour) sehingga kurang disukai oleh sebagaian 

konsumen. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2008) rasa 

langu ini dapat diatasi dengan teknologi pengolahan yang tepat dan penggunaan 

varietas kedelai yang berbiji kuning, berprotein tinggi, dan intensitas langu rendah. 

Pada umumnya kedelai lokal Ponorogo, Wilis dan Bromo cocok digunakan untuk 

sari kedelai, karena memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

dengan kadar protein minimal 2%.  Terdapat varietas unggul lainnya, seperti 

varietas Argomulyo yang mirip dengan varietas Bromo, juga sesuai untuk bahan 

baku sari kedelai dan masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, perlu diadakan 

penelitian mengenai penggunan varietas lokal Argomulyo sebagai bahan baku 

pembuatan sari kedelai yang berkualitas (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, 2008). 

Bahan tambahan pangan (Food additive) yang biasa digunakan dalam 

usaha olahan makanan ataupun minuman meliputi pewarna, pemanis, penyedap 

maupun pengawet. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat dan industri harus 

mempunyai perhatian khusus terhadap bahan tambahan pangan yang digunakan 

dalam suatu produk. Beberapa penelitian menunjukkan efek samping dari 

penggunaan bahan kimia/sintetis terhadap kesehatan manusia, maka sudah 

mendesak untuk menyadarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dengan 

menggunakan bahan alami (backto nature) (Saati, 2010).  Berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini membuat penggunaan pewarna alami semakin 

berkurang dalam industri pangan yang digantikan oleh pewarna sintetik. Banyak 
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penelitian yang membuktikan bahwa pewarna sintetik memberikan dampak negatif 

bagi kesehatan karena bersifat karsinogenik dan beracun (Winarno, 2004).  

Hasil survey menunjukkan terdapat perbedaan pada olahan sari kedelai di 

beberapa supermarket dikota Malang dengan kemasan yang lebih menarik, 

dibandingkan sari kedelai yang dijumpai di pasar tradisional. Sari kedelai yang 

beredar di supermarket umumnya tersedia dalam kemasan murni (original) tanpa 

tambahan pewarna maupun perasa seperti yang beredar dipasar tradisional. Namun, 

terdapat produk olahan sari kedelai dari salah satu label produksi yang dijumpai 

menggunakan pewarna sintetis jenis Alura CI 16035 untuk memberi warna merah. 

Menurut Salma (2010) menyebutkan beberapa studi ilmiah telah mengaitkan 

bahaya pewarna buatan dengan peningkatan risiko hiperaktivitas pada anak-anak. 

Fakta lain menyebutkan bahwa Allura Red adalah pewarna sintetis merah jingga 

yang banyak digunakan pada permen dan minuman. Allura Red sudah dilarang di 

banyak negara lain, termasuk Belgia, Perancis, Jerman, Swedia, Austria dan 

Norwegia. Sebuah studi menunjukkan bahwa reaksi hipersensitivitas terjadi pada 

15% orang yang mengkonsumsi Allura Red. Menurut Peraturan BPOM No.37 

Tahun 2013 disebutkan bahwa penggunaan pewarna jenis Allura Red masih 

diizinkan beredar, dengan pengawasan serta pembatasan maximum 

penggunaannya. Batas maximum penggunaan Allura Red untuk bahan minuman 

produk susu ialah 70 mg/kg. 

Pewarna alami lebih aman digunakan dan dapat diperoleh dari  pigmen 

karotenoid, curcumin, anthocyanin, dan pigmen lain yang terkandung dalam 

jaringan buah,  bunga, daun, batang atau akar tanaman. Menurut Bernad, (2012) 
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Ekstraksi pewarna alami dilakukan dengan menghancurkan bahan yang 

mengandung zat warna alami dan merendamnya di dalam pelarut. Salah satu 

pigmen warna alami yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan maupun 

minuman ialah pigmen Antosianin. Pigmen Antosianin diperoleh dari berbagai 

buah buahan ataupun berbagai tumbuhan yang menghasilkan warna merah. 

Beberapa bagian tumbuhan seperti kulit buah naga dan daun jati memiliki 

kandungan antosianin yang menghasilkan warna merah. Menurut (Praja, 2015) 

Antosianin merupakan pigmen yang larut dalam pelarut polar. Warna yang 

diberikan antosianin berkat susunan ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang. 

Sifat antosianin yang hidrofilik menyebabkan sering diekstrak dalam pelarut polar 

seperti alkohol atau air. Namun, pelarut polar seperti air kurang menstabilkan 

antosianin, karena pigmen antosianin lebih stabil pada kondisi asam (Hermawati, 

2015). Sari kedelai pada penelitian ini diperoleh dari ekstrak biji kedelai yang 

dilarutkan dalam pelarut air (polar). Adanya kecenderungan kuat bagi senyawa 

polar larut kedalam pelarut air (polar). Jika pelarut dan zat terlarut sama-sama polar, 

akan terbentuk suatu struktur zat pelarut mengelilingi zat terlarut, hal ini 

memungkinkan interaksi antar zat terlarut dan pelarut tetap stabil. Sehingga, timbul 

warna merah oleh pigmen antosianin pada sari kedelai. 

Handayani dan Rahmawati (2012) menyatakan bahwa kulit buah naga 

dapat diaplikasikan sebagai pewarna alami bahan makanan pengganti pewarna 

sintetik. Minimnya pemanfaatan kulit buah naga menjadikan kulit buah naga 

tersebut hanya sebagai limbah pangan yang tidak dapat digunakan.  Kulit buah naga 

merah (Hylocereus costaricensis) mengandung antosianin berjenis sianidin 3-
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ramnosil glukosida 5-glukosida (Saati, 2010).  Menurut Fathinatulabibah, dkk 

(2014) Pemanfaatan bahan alam seperti daun jati sebagai pewarna makanan 

menjadi salah satu alternatif dalam mengurangi penggunaan pewarna sintetik. 

Menurut Ati (2006), daun jati muda memiliki kandungan pigmen alami yang terdiri 

dari antosianin, pheophiptin, β- karoten, pelargonidin 3-glukosida, pelargonidin 

3,7-diglukosida, klorofil dan dua pigmen lain yang belum diidentifikasi. Daun jati 

mengandung pigmen antosianin yang dapat memberikan warna merah. Daun jati 

telah lama digunakan sebagai pewarna alami penghasil warna merah, namun masih 

jarang digunakan karena proses ekstrasi yang rumit (Hermawati, 2015). 

Senyawa bioaktif seperti pigmen flavonoid, atau antosianin merupakan 

suatu molekul yang bersifat sebagai antioksidan, yaitu merupakan zat yang anti 

terhadap aktivitas zat lain yang bekerja sebagai oksidan. Hasil beberapa studi 

menunjukkan antosianin memiliki kemampuan menangkal radikal bebas dan 

aktifitas antioksidan (Saati, 2016). Menurut Saneto (2012) Kulit buah naga 

memiliki kandungan antioksidan sebanyak 138.000 mg/L. Sedangkan menurut 

Fathinatullabibah (2014) pada daun jati memiliki kandungan antioksidan sebanyak 

643.100 mg/L. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan antioksidan pada daun 

jati lebih tinggi dibandingkan pada kulit buah naga. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengkombinasikan kandungan pigmen dari kulit buah naga dan 

daun jati.  

Sari kedelai merupakan produk nabati berbentuk cair dan berwarna putih, 

sehingga penambahan pewarna alami dari kombinasi ekstrak kulit buah naga 

dengan daun jati akan menyebabkan produk memiliki warna yang lebih menarik 
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bagi konsumen untuk mengkonsumsi sari  kedelai. Penggunaan bahan pewarna 

alami dari kombinasi pigmen antosianin kulit buah naga dengan daun jati .dapat 

dijadikan alternatif pewarna alami yang berpotensi untuk mengatasi permasalah 

maraknya penggunaan bahan tambahan pangan, khususnya zat pewarna berbahaya 

serta guna meningkatkan olahan pangan fungsional yang sehat dan dapat mencegah 

beberapa macam penyakit. Dari permasalah tersebut maka  diadakannya penelitian 

tentang “ Pengaruh Pemberian Kombinasi  Pigmen Antosianin dari Kulit Buah 

Naga dan Daun Jati sebagai Pewarna Alami pada Pembuatan Sari Kedelai 

varietas Lokal (Argomulyo)”. Penelitian ini juga penting dalam mengembangkan 

sumber belajar pada siswa terutama materi pembelajaran IPA SMP kelas VIII 

khususnya pada KD 3.6 tentang Memahami berbagai zat aditif dalam makanan dan 

minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan  dari latar belakang diatas 

dalah sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi pigmen 

antosianin dari kulit buah naga dan daun jati terhadap intensitas warna 

(keceraha, kemerehan dan kekuningan) pada sari kedelai variatas lokal 

(Argomulyo)?  

2. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi pigmen 

antosianin dari kulit buah naga dan daun jati terhadap nilai pH sari kedelai? 
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3. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi pigmen 

antosianin kulit buah naga merah dan daun jati terhadap sifat organoleptik pada 

sari kedelai varietas lokal (Argomulyo)? (warna, rasa, aroma dan tekstur) 

4. Berapakah total antosiani pada sari kedelai dengan penambahan ekstrak 

kombinasi pigmen antosianin dari kulit buah naga dan daun jati? 

5. Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian kombinasi pigmen antosianin 

kulit buah naga dan daun jati sebagai pewarna alami pada pembuatan sari 

kedelai varietas lokal (Argomulyo) untuk sumber belajar IPA materi Zat Aditif 

pada makanan-minuman SMP kelas VIII? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian pengaruh pemberian berbagai konsentrasi 

kombinasi pigmen antosianin dari kulit buah naga dan daun jati terhadap sari 

kedelai variatas lokal (Argomulyo) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi 

pigmen antosianin dari kulit buah naga dan daun jati terhadap intensitas warna 

(kecerahan, kemerahan dan kekuningan) pada sari kedelai variatas lokal 

(Argomulyo). 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi 

pigmen antosianin dari kulit buah naga dan daun jati terhadap nilai pH pada 

sari kedelai. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi 

pigmen antosianin dari kulit buah naga dan daun jati terhadap sifat organoleptik 

(warna, rasa, aroma dan tekstur) pada sari kedelai varietas lokal (Argomulyo). 
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4. Untuk mengetahui total antosianin sari kedelai dengan penambahan ekstrak 

kombinasi pigmen antosianin dari kulit buah naga dan daun jati. 

5. Memanfaatkan hasil penelitian kombinasi pigmen antosianin kulit buah naga 

dan daun jati sebagai pewarna alami pada pembuatan sari kedelai varietas lokal 

(Argomulyo) untuk sumber belajar IPA materi Zat Aditif pada makanan-

minuman SMP kelas VIII. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian pengaruh pemberian berbagai konsentrasi 

kombinasi pigmen antosianin dari kulit buah naga dan daun jati terhadap sari 

kedelai variatas lokal (Argomulyo) adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar ataupun sumber informasi dalam bidang kajian mengenai bidang 

pangan, biologi terapan ataupun dalam bidang bioteknologi dalam 

pemanfaatan bahan alami  seperti kulit buah naga dan daun jati sebagai 

pewarna minuman yang memiliki nilai gizi dan menguntungkan bagi 

konsumen. 

b. Bagi Pendidikan 

Menambah khasanah keilmuan mengenai pemanfaatan kulit buah naga 

merah dan daun jati sebagai pewarna alami yang mudah di dapatkan dan 

juga dapat sebagai terapan keilmuan pada mata kuliah Biokimia, 

Mikrobiologi, Teknologi Pangan, Bioteknologi dan Agribisnis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Sebagai dasar bagi masyarakat, dalam pemanfaatan bahan alam sekitar 

seperti kulit buah naga dan daun jati yang mudah ditemukan serta memeiliki 

manfaat bagi kesehatan. Serta sebagai alternatif alami dalam olahan pangan 

yang memiliki nilai gizi tamabahan dan menguntungkan bagi konsumen. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk dasar penelitian lanjutan dan sebagai pertimbangan terhadap 

penelitian lain yang terkait dengan pengolahan pangan dari bahan alami 

serta pemanfaatan bahan-bahan alami ataupun campuran dalam teknologi 

pangan, maupun strategi pengembangan pengolahan pangan yang bernilai 

tinggi (baik bagi kesehatan maupun ekonomis).  

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian pengaruh pemberian 

berbagai konsentrasi kombinasi pigmen antosianin dari kulit buah naga dan daun 

jati terhadap sari kedelai variatas lokal (Argomulyo) adalah sebagai berikut: 

1. Pigmen Antosianin diperoleh dari kombinasi pigmen antosianin dari kulit buah 

naga dan daun jati. 

2. Kulit buah naga yang digunakan dalam penelitian ini  ialah hasil limbah dari 

pemanfaatan daging buah naga yang biasanya sering dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

3. Daun jati dapat dijadikan sebagai sumber pewarna alami karena pada daun 

mudanya banyak mengandung pigmen antosianin. Menurut Astiti (2015) Astiti 
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(2015) berdasarkan uji kualitatif daun muda pada daun jati banyak 

mengandung alkaloid, fenolik, dan flavonoid dibandingakan dengan daun tua. 

4. Bahan baku sari kedelai yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas 

unggul lokal yaitu varietas Argomulyo. 

1.6  Definisi Istilah  

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian pengaruh 

pemberian berbagai konsentrasi kombinasi pigmen antosianin dari kulit buah naga 

dan daun jati terhadap sari kedelai variatas lokal (Argomulyo) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pigmen antosianin adalah merupakan pigmen dengan warna yang kuat dan 

dapat larut dalam air serta penyebab hampir semua warna merah jambu, merah 

marak, merah, merah senduduk, ungu dan biru dalam bunga, daun, dan buah 

pada tumbuhan tinggi (Saati, 2010). 

2. Pewarnaan Alami dalah zat warna alam (pigmen) yang secara alami terdapat 

dalam tanaman maupu hewan. Zat warna alam dapat dikelompokkan sebagai 

warna hijau, kuning dan merah (Nasution, 2014).  

3. Buah naga (Hylocereus undatus) merupakan jenis tumbuhan dikotil yang 

memanjat baik terestrial maupun epifit. Buah naga berasal dari Amerika tropis 

dan Hindia Barat. Buahnya berwarna merah muda yang kini memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi sebagai tanaman industri (Suhana dan Tim LIPI. 2010). 

4. Tanaman jati adalah penghasil kayu berkualitas, namun daunya juga bisa 

dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan maupun pewarna makanan 

Hermawati (2015). 
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5. Sari kedelai adalah produk  olahan minuman nabati yang berasal dari ekstrak 

kedelai yang berbentuk cair dan berwarna putih seperti susu. Banyak 

dikonsumsi sebagai pengganti susu sapi (Koswara, 1992). 

  

 

 

 

 

 

 

 


