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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tanaman Kedelai (Glycine max (L) Merill) 

Kedelai merupakan tanaman asli  daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh 

manusia sejak 2500 SM. Sejalan dengan semakin berkembangnya perdagangan 

antarnegara yang terjadi pada awal abad ke-19, menyebabkan tanaman kedalai juga 

ikut tersebar ke berbagai negara tujuan perdagangan tersebut, yaitu Jepang, Korea, 

Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak 

abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu di Pulau 

Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulau pulau lainnya 

(Irwan, 2006). Untuk memenuhi kebutuhan kedelai, diperlukan upaya peningkatan 

produksi dalam negeri melalui penggunaan varietas unggul yang berpotensi hasil 

tinggi dan sesuai mutu bijinya untuk produk olahan tertentu. Sejak 15 tahun 

terakhir, telah dilepas 37 varietas unggul kedelai dengan potensi hasil rata-rata > 2 

t/ha Namun, adopsi varietas unggul tersebut oleh petani relatif lambat karena 

rendahnya akses petani terhadap informasi varietas unggul dan kurang memadainya 

ketersediaan benih di lapangan, sehingga petani tetap menanam varietas yang telah 

lama mereka kenal (Ginting, dkk. 2002).  

Kedelai merupakan tanaman asli Daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh 

manusia sejak 2500 SM. Sejalan dengan makin berkembangnya perdagangan 

antarnegara yang terjadi pada awal abad ke-19, menyebabkan tanaman kedalai juga 

ikut tersebar ke berbagai negara tujuan perdagangan tersebut, yaitu Jepang, Korea, 
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Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak 

abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu di Pulau 

Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulaupulau lainnya. Pada 

awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu Glycine soja dan Soja 

max. Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa nama botani yang dapat 

diterima dalam istilah ilmiah, yaitu Glycine max (L.) Merill (Irwan, 2006). 

2.1.1.1 Klasifikasi Tanaman Kedelai (Glycine max (L) Merill) 

Kedudukan tanaman kedelai dalam sistematik tumbuhan (taksonomi) 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

      

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Biji Kedelai (Glycine max (L) Merill) 

(Sumber: a. Dokumentasi Pribadi;  b. Ginting, 2009) 

          

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Polypetales 

Famili  : Leguminose (Papilionaceae) 

Sub-famili : Papilionoidae 

Genus  : Glycine 

Spesies : Glycine max (L) Merill. Sinonim dengan G.soya (L.) Sieb & Zucc, 

atau Soya max atau S.hispida.  

Sumber  : Suhana dan Tim LIPI, 2010). 

 

 

a b 
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2.1.1.2 Morfologi dan Ekologi Tanaman Kedelai (Glycine max (L) Merill) 

Tanaman kedelai umumnya tumbuh tegak, berbentuk semak, dan 

merupakan tanaman semusim. Morfologi tanaman kedelai didukung oleh 

komponen utamanya, yaitu akar, daun, batang, polong, dan biji sehingga 

pertumbuhannya bisa optimal. Sistem perakaran kedelai terdiri dari dua macam, 

yaitu akar tunggang dan akar sekunder (serabut) yang tumbuh dari akar tunggang. 

Pertumbuhan batang kedelai dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe determinate dan 

indeterminate. Bentuk daun kedelai ada dua, yaitu bulat (oval) dan lancip 

(lanceolate). Kedua bentuk daun tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Polong 

kedelai pertama kali terbentuk sekitar 7-10 hari setelah munculnya bunga pertama. 

Panjang polong muda sekitar 1 cm. Jumlah polong yang terbentuk pada setiap 

ketiak tangkai daun sangat beragam, antara 1-10 buah dalam setiap kelompok 

(Irwan, 2006). 

Di Indonesia kedelai dapat tumbuh dan bereproduksi dengan baik di 

dataran rendah sampai ketinggian 900 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sentra 

penanaman kedelai di Indonesia pada kondisi iklim yang paling cocok adalah 

daerah bersuhu antara 250C- 270C, kelembapan udara (rH) rata-rata 65%, 

penyinaran matahari 12 jam/hari atau minimal 10 jam perhari,  dan curah hujan 

paling optimum antara 100-200 mm/bulan. Varietas kedelai yang unggul untuk 

suatu daerah belum tentu menunjukkan keunggulan yang sama di daerah lain karena 

faktor perbedaan iklim, topografi, dan cara tanam. Tanaman kedelai mempunyai 

adaptasi baik terhadap berbagai jenis tanah,  seperti pada tanah Aluvial, Regosol, 

Grumosol, Latosol dan Andosol (Rukmana, dan Yuniarsih, 2003). 
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2.1.1.3 Kandungan  Kimia Biji Kedelai  

Tanaman kedelai (Glycine max (L) Merill ) dikenal sebagai sumber protein 

nabati yang murah karena kadar protein dalam biji kedelai lebih dari 40% (Irwan, 

2006). Kedelai mengandung letichin yang dapat menghancurkan timbunan lemak 

dalam tubuh manusia sehingga secara tidak langsung dapat menekan penyakit darah 

tinggi dan diare (Sirait). Menurut Dwinaningsih (2010) Kandungan protein dalam 

kedelai kuning bervariasi antara 31-48% sedangkan kandungan lemaknya 

bervariasi antara 11-21%. Antosianin kulit kedelai mampu menghambat oksidasi 

LDL kolesterol merupakan awal terbentuknya plak dalam pembuluh darah yang 

akan memicu berkembangnya penyakit tekanan darah tinggi dan jantung koroner.  

Tabel 2.1. Komposisi Kimia/Gizi Pada Biji Kedelai varietas lokal 

Var/ Galur 

Bobot 100 

Biji 

(gram) 

Warna 

Kulit 

Biji 

Protein 

(% bk) 

Lemak 

(% bk) 

Protein 

Hasil 

(t/ha) 

Tahun 

Dilepas 

Argomulyo 18-19 Kuning 37-

40,20 

19,30-

20,80 

2 1998 

Grobogan 18 Kuning 43,90 18,40 3,40 2008 

Panderman 15-17 Kuning 36,90 17,70 2,40 2003 

Burangrang 14.90-17 Kuning 39-

41,60 

20 2,50 - 

Kedelai 

Impor 

14.80-

15.80 

Kuning 35-

36,80 

21,40-

21,70 

- 1999 

Bromo 14.40-

15.80 

Kuning 37,80-

42,60 

19,50 2,50 1998 

Anjasmoro 14.80-

15.30 

Kuning 41,80-

42,10 

17,20-

18,60 

2,30 2001 

Detam-1 14.80 Hitam 45,40 13,10 3,50 2008 

Detam-2 13.50 Hitam 45.60 14,80 3 2008 

Tampomas 10.90-11 Kuning 34-

41,20 

18-

19,60 

1,90 1992 

Cikuray 9.90 - 11 Hitam 35-

42,20 

17-19 1,70 1992 

Willis 8.90 - 11 Kuning 37-

40,50 

18-

8,80 

1,60 1983 

Kawi 10.10-

10.50 

Kuning 38,50-

44,10 

16,60-

17,50 

2 1998 
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Mallika 9 -10 Hitam 37 20 2,90 2007 

Merapi 8-9.50 Hitam 41-

42,60 

7,50-

13 

1 1938 

krakatau 8-9.10 Kuning 36-

44,30 

16-17 1,90 1992 

(Sumber : Ginting, 2009) 

Kandungan vitamin kedelai cukup lengkap seperti tiamin, riboflavin, niasin, 

piridoksin, asam pantotenat, biotin, asam askorbat dan inositol, disamping itu 

kedelai juga mengandung provitamin A (karoten). Vitamin lain yang terkandung 

dalam jumlah cukup banyak adalah vitamin E dan K. sedangkan vitamin A dan D 

terkandung dalam jumlah yang sangat sedikit. Kedelai juga banyak mengandung 

kalsium dan fosfor sedangkan zat besi terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit 

(kurang dari 9%) (Koswara, 1992). 

Tabel 2. 2. Kandungan Vitamin Biji Kedelai 

(Sumber : Koswara, 1992) 

2.1.1.4 Pemanfaatan Kedelai sebagai Bahan Baku Pangan 

Produksi kedelai Indonesia hanya mampu memenuhi 38% kebutuhan 

untuk konsumsi, sedang sisanya harus diimpor. Dewasa ini kedelai tidak hanya 

digunakan sebagai sumber protein, tetapi juga sebagai pangan fungsional yang 

Vitamin Jumlah (µg/g) 

Vit.B1 (Thiamin) 11,0-17,5 

Vit.B2 (Riboflvin) 3,4-3,6 

Niasin 21,4-23,0 

Piridoksin 7,1-12,0 

Biotin 0.8 

Asam panthotenat 13,0-21,5 

Asam Folat 1,9 

Inositol 2300 

Kholin 3400 

Karotenoid (Pro Vit.A) 0,18-2,43 

Vit. E 1,4 

Vit.K 1,9 
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dapat mencegah timbulnya penyakit degeneratif seperti penuaan dini, jantung 

koroner, dan hipertensi. Senyawa isoflavon yang terdapat pada kedelai ternyata 

berfungsi sebagai antioksidan. Beragamnya penggunaan kedelai tersebut menjadi 

pemicu peningkatan konsumsi kedelai (Ginting, 2009).  

Penggunaan varietas unggul berpotensi hasil tinggi (> 2 t/ha) merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan produksi kedelai. Selama 15 tahun terakhir 

telah dilepas 37 varietas unggul kedelai, namun adopsinya di tingkat petani masih 

lambat. Selain itu, pengrajin tempe dan tahu cenderung memilih kedelai impor 

karena terjamin pasokan bahan bakunya, lebih bersih, dan lebih besar ukuran 

bijinya dibanding kedelai lokal. Varietas unggul baru seperti Burangrang, Bromo, 

dan Argomulyo dapat menghasilkan tempe yang kualitasnya sama dengan kedelai 

impor, bahkan kandungan proteinnya lebih tinggi. Demikian pula untuk tahu, 

varietas-varietas unggul baru yang kadar protein bijinya > 40% basis kering (bk), 

menghasilkan bobot dan tekstur yang lebih baik dibanding kedelai impor yang 

kadar proteinnya 35−37% bk. Kadar protein biji berkorelasi positif dengan bobot 

dan tekstur tahu, terutama dipengaruhi oleh fraksi globulin. Biji kedelai varietas 

Lokal Ponorogo, dan varietas unggul Wilis, Bromo, Argomulyo serta Anjasmoro 

yang berwarna kuning dengan kadar protein tinggi (37−43% bk) dan intensitas 

langu rendah, sesuai untuk bahan baku susu kedelai (Ginting, 2009). Sebagai bahan 

baku membuat minuman tambahan  yang dianjurkan, setiap 100 gram kedelai 

mengandung berbagai zat makanan yang penting sebagai berikut. 
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Tabel2. 3 Kandungan gizi kedelai dalam zat makanan 

 (Sumber : Amrin, 2005) 

Sari kedelai merupakan salah satu produk diversifikasi dari kedelai yang 

ditujukan untuk meningkatkan konsumsi protein. Pola konsumsi protein cenderung 

difokuskan pada konsumsi protein nabati, karena sumber protein tersebut relatif 

mudah diperoleh dan harganya relatif murah serta bergizi tinggi (Koswara, 1992). 

Menurut Edrasari dan Nugrahaeni (2012) masalah utama dalam pengolahan kedelai 

adalah terdapatnya senyawa anti gizi dan senyawa penyebab off flavor 

(menimbulkan bau dan rasa yang tidak dikehendaki). Kehadiran kedua kelompok 

senyawa tersebut dalam produk olahan kedelai menyebabkan mutu menjadi rendah. 

Namun dengan adanya berbagai teknologi pengolahan dapat mengurangi hal 

tersebut. 

2.1.2 Tanaman Buah Naga (Hylocereus undatus) 

Buah naga (Hylocereus undatus) merupakan jenis tumbuhan dikotil yang 

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

Hindia Barat. Buah naga merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah beriklim tropis 

kering. Pertumbuhan buah naga dipengaruhi oleh suhu, kelembaban udara, keadaan tanah dan 

curah hujan.Buahnya berwarna merah muda yang kini memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi sebagai tanaman industri. Buah naga dipercaya sebagai tanman obat dari 

berbagai macam penyakit dan memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi 

Zat makanan Kedelai Putih (%) 

Air 13,75 

Protein 41,00 

Lemak 15,80 

Karbohidrat 14,85 

Mineral 5,25 
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(Suhana dan Tim LIPI. 2010). Buah naga (Dragon Fruit) merupakan buah 

pendatang yang banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki khasiat dan 

manfaat serta nilai gizi cukup tinggi. Bagian dari buah naga 30-35% merupakan 

kulit buah namun seringkali hanya dibuang sebagai sampah. Kulit buah naga 

mengandung zat warna alami antosianin cukup tinggi (Handayani dan Rahmawati, 

2012). Menurut Winarsih (2007) jenis buah naga yang telah dibudidayakan ada 

empat, antara lain Buah Naga Daging Putih (Hylocereus undatus), Buah Naga 

Daging Merah (Hylocereus polyrhizus), Buah Naga Daging Super Merah 

(Hylocereus costaricensis), dan Buah Naga Kulit Kuning Daging Putih 

(Selenicereus megalanthus).  

2.1.2.1 Klasifikasi Buah Naga (Hylocereus undatus)               

Menurut Suhana dan Tim LIPI (2010) dalam Ensiklopedia Flora 

klasifikasi Tanaman Jati iala sebagai berikut : 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Buah Naga (Hylocereus undatus) 

(Sumber: a. Dokumentasi Pribadi; b. Hermanto, 2013) 

 

 

 

 

a b 



19 

 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Viridaeplantae 

Divisio : Tracheophyta 

Subdivisio : Spermatophyta 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo  : Caryophyllales 

Familia : Cactaceae 

Genus : Hylocereus 

Spesies : Hylocereus undatus (Sumber : Suhana dan Tim LIPI, 2010) 

 

2.1.2.2 Morfologi dan Ekologi Buah Naga (Hylocereus undatus)               

Tanaman buah naga berakar serabut yang berkembang dalam tanah, batang 

bagian atas berfungsi sebagai akar gantung. Akar tumbuh di sepanjang batang pada 

bagian punggung sirip di sudut batang. Batang berbentuk segitiga, berduri sangat 

pendek dan tidak mencolok, sehingga dujuluki sebagai “kaktus tak berduri”. Pada 

bagian duri, tumbuh bunga yang mirip dengan bunga Wijayakusuma. Bunga mekar 

pada awal senja jika kuncup bunga sudah berukuran sekitar 30 cm. Buah naga 

berbentuk bulat agak lonjong seukuran buah alpukat. Kulit buah berwarna merah 

menyala untuk jenis buah naga putih dan merah, berwarna merah gelap untuk jenis 

buah naga hitam, dan berwarna kuning untuk jenis buah naga kuning. Sekujur kulit 

dipenuhi oleh jumbai jumbai yang di analogikan sebagai sisik naga sehingga 

disebut buah naga (Hermanto, dkk. 2013). 

Di Indonesia, buah naga tumbuh mulai dari daerah pantai sampai 

ketinggian 800 meter diatas permuakaan laut. Habitat yang paling baik adalah 

daerah pantai. Tanah pasir berhumus dengan drainase yang baik serta sinar matahari 

langsung yang cocok bagi tumbuhan ini (Suhana dan Tim LIPI. 2010). 
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2.1.2.3 Kandungan Kimia Kulit  Buah Naga (Hylocereus undatus)               

Pengujian fitokimia digunakan untuk mengetahui kandungan 

antioksidan dari ekstrak kulit buah naga merah. Dari hasil penelitian, menunjukkan 

bahwa ada beberapa senyawa yang positif terindikasi pada ekstra kulit buah naga 

merah berdasaran perubahan warna setelah diberikan reagen, beberapa senyawa 

tersebut adalah senyawa alkaloid, streroid, saponin dan tanin sedangkan senyawa 

penoid dan fenolik menunjuan hasil negatif (Ilham, 2016). Menurut Wisesa, dkk 

(2014) kandungan Antioksidan pada kulit buah naga dengan waktu dan suhu 

ekstraksi yang berbeda diperoleh hasil sebagai berikut  

Tabel 2.4. Hasil Uji Kandungan Antioksidan 

 (Sumber : Wisesa, 2014) 

Kandungan fitokimia  yang dimiliki kulit buah naga selain antioksidan, 

dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :  

 

 

 

 

 

Waktu Ekstaksi 

(Menit) 

Suhu Ekstraksi (oC) Aktivitas Antioksidan (%) 

15 45 10,26 

15 55 11,49 

25 45 11,33 

25 55 16,37 

20 50 12,91 

20 50 12,12 

20 50 12,65 

20 50 11,96 

20 50 11,65 
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Tabel 2.5. Komposisi Fitokimia pada Kulit Buah Naga 

(Sumber : Saneto (2012) dan Putri dkk (2015)  

Hasil pengamatan pada uji pendahuluan dari hasil ekstraksi kulit buah 

naga   antosianin ditampakkan oleh panjang gelombang dari absorbansi maksimal 

pada 519-520 nm. Setiap jenis antosianin memiliki absorbansi maksimal yang 

berbeda-beda seperti pada  panjang gelombang jenis pelargonidin 520 nm (merah 

tua atau merah hati), sianidin 535 nm (merah tua), dan delphidin 546 nm (biru 

lembayung muda) (Saati, 2010).  

2.1.2.4  Pemanfaatan Kulit Buah Naga sebagai Bahan Pangan 

Indonesia mempunyai banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan, salah 

satunya kulit buah naga merah yang berpotensi sebagai pewarna makanan, karena 

mempunyai pigmen antosianin warna merah yang dapat memberikan warna pada 

makanan (Ingrath, 2015). Menurut Wisesa (2014)  Kulit dari buah naga merah 

merupakan limbah yang jarang dimanfaatkan. Dari buah naga utuh, kulit hanya 

dibuang sebagai sampah saja. Padahal, kulit masih mengandung antioksidan yang 

cukup tinggi. Pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengekstraknya 

sehingga akan diperoleh ekstrak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

beragam pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Sejauh ini penelitian 

Komposisi Jumlah 

Protein (%) 3,2   ±  0,2 

Lemak (%) 0,7   ±  0,2 

Abu  (%) 19,3 ±  0,2 

Karbohidrat  (%) 72,1 ±  0,2 

Betasianin (mg/100 g) 5,7   ±  0,3 

Phenol (GAE/100 g) 22,7 ±  1,3 

Flavonoid (katechin/100 g) 9,1   ±  0,2 

Antosianin (mg/L) 58,0720   ± 0,0001 

Antioksidan (mg/L) 138.000 ± 1,3 
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tentang ekstraksi kulit buah naga telah beberapa kali dilakukan, diantaranya 

ekstraksi betasianin dengan hasil maksimum pada suhu 500C - 550C selama 25 

menit, ekstraksi betasianin dengan hasil terbaik pemanasan hingga 1000C selama 5 

menit, dan ekstraksi kulit buah naga dengan hasil terbaik pada suhu 600C selama 4 

jam. Selain itu menurut Handayani dan Rahmawati (2012) pewarna dari kulit buah 

naga dapat diaplikasikan sebagai pewarna alami bahan makanan pengganti pewarna 

sintetis. 

Kulit buah naga dapat bermanfaat dalam produksi pangan maupun industri 

seperti pewarna alami pada makanan dan minuman. Selain itu, dalam bidang 

industri kulit buah naga dapat dijadikan bahan dasar pembuatan kosmetik. Pada  

bidang farmakologi kulit buah naga juga dapat dijadikan sebagai obat herbal alami 

yang dapat bermanfaat sebagai antioksidan (Putri, dkk. 2015). Pewarna alami 

menggunakan ekstrak kulit buah naga sebagai bahan pangan telah banyak diteliti 

dan aman dikonsumsi karena dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan tidak 

adanya kandungan toksik bagi tubuh yang membahayakan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Handayani dan Rahmawati (2012) yang menyebutkan pewarna alami 

buah naga telah diujikan pada tikus putih, menunjukan bahwa pewarna kulit buah 

naga daging merah dan pewarna alami kulit buah naga daging putih dapat 

digunakan sebagai pewarna pada makanan. 

2.1.3 Tanaman Jati (Tectona grandis Linn.f.) 

Jati merupakan sumber kayu merupakan sumber kayu yang sangat 

berharga dari hutan dan perkebunan di Indonesia. Selama berabad abad hingga kini, 

kayu jati tetap bernilai tinggi bagi masyarakat Indonesia. Bukti bahwa kayu jati 
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sangat kuat dan awet dapat dilihat, misalnya pada bedug besar berbahan kayu jati 

yang sampai saat ini masih terdapat di Jawa Tengah, juga rumah rumah besar di 

Yogjakarta berbahan kayu jati berumur ratusam tahun pun masih kokoh (Suhana 

dan Tim LIPI, 2010).  Jati (Tectona grandis Linn.f.) merupakan salah satu jenis 

tanaman yang sudah banyak dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat luas dalam 

bentuk hutan tanaman maupun hutan rakyat. Usaha-usaha peningkatan 

produktivitas hutan dalam pengelolaan hutan Jati sudah lama dilakukan, tetapi 

penggunaan bibit dari sumber benih bergenetik unggul/level terbaik masih perlu 

digalakkan. Benih merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan 

pembangunan hutan. Dengan penerapan silvikultur intensif yang diantaranya 

penggunaan benih unggul akan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas 

tegakan (Suhana dan Tim LIPI, 2010). 

2.1.3.1 Klasifikasi Tanaman Tanaman Jati (Tectona grandis Linn.f.) 

Menurut Suhana dan Tim LIPI ( 2010) dalam Ensiklopedia Flora 

klasifikasi Tanaman Jati sebagai berikut : 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tanaman Jati (Tectona grandis L.f) 

(Sumber: a. Dokumentasi Pribadi; b. Praja, 2015) 

 

a b 
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Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Viridaeplantae 

Divisio : Tracheophyta 

Subdivisio : Spermatophyta 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo  : Lamiales 

Familia : Lamiaceae 

Genus : Tectona 

Spesies : Tectona grandis L.f      (Sumber : Suhana dan Tim LIPI, 2010) 

2.1.3.2 Morfologi dan Ekologi Tanaman jati (Tectona grandis Linn.f.) 

Pohon Jati memiliki tinggi batang hingga 45 m. Batang berdiameter 

sampai 1,5 m. Daun jati berwarna hijau namun daun yang masih muda berwarna 

merah. Panjang daun jati dapat mencapai 1m dan lebar 60-90 cm, sedangkan daun 

yang kecil berukuran 40x21 cm. Bentuk daun melebar dengan permukaan daun 

yang kasar. Pada musim kemarau jati sering menggugurkan daunnya. Bunga jati 

berbentuk lonceng dan berwarna putih atau keunguan. Rangkaian bunga keluar 

pada ujung dahan atau batang. Mahkota bunga terdiri dari atas 6-7 cuping. Buah 

berwarna coklat dengan permukaan kulit yang kasar dan bentuk yang membulat 

mirip gasing (Suhana dan Tim LIPI, 2010). Di Indonesia, jati dapat tumbuh dari 

daerah pantai sampai pegunungan, yaitu pada ketinggian 0-1800 mdpl. Tanah 

gembur berhumus dengan sinar matahari langsung dan beriklim agak kering 

merupakan habitat tanaman jati yang sesungguhnya. Di Indonesia, Jati tumbuh di 

perkebunanan atau terlihat tumbuh liar dilereng lereng pegunungan atau hutan 

sekunder (Suhana dan Tim LIPI,  2010). 
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2.1.3.3 Kandungan  Kimia Daun Jati  (Tectona grandis Linn.f.) 

Daun jati mengandung pigmen antosianin yang dapat memberikan warna 

merah. Pemanfaatan daun jati sebagai pewarna makanan masih sedikit. Padahal 

banyak penelitian yang menyebutkan bahwa daun jati memiliki khasiat seperti 

antibakteri, antitoksik, dan antioksida (Fathinatullabibah, dkk. 2014). Menurut Ati 

(2006) daun jati muda memiliki kandungan pigmen alami yang terdiri dari 

anthosianin, pheophiptin, β- karoten, pelargonidin 3-glukosida, pelargonidin 3,7-

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

memiliki kandungan senyawa flavanoid dan sembilan senyawa asam fenolat atau tanin. 

Daun Tectona grandis, Linn. f. juga dilaporkan mengandung karbohidrat, alkaloid, tanin, 

sterol, saponin, protein, kalsium, fosfor, serat kasar dan juga mengandung zat warna kuning 

cokelat atau kemerahan (Aradhana, et all., 2010). Daun jati muda sering digunakan sebagai 

pewarna makanan alami pada makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg. Selain sebagai 

pewarna, antosianin juga bersifat antioksidan karena termasuk golongan flavonoid yang 

efektif untuk inaktivasi radikal bebas dan peroksil. Rata – rata perlakuan pemberian 14% 

asam sitrat dalam air sebagai pelarut ekstrasi pigmen antosianin daun jati mempunyai kadar 

pigmen paling tinggi, yaitu sebesar 443,36 ml/L sedangkan rata-rata perlakuan tanpa 

pemberian asam sitrat dalam air (0%) adalah perlakuan terendah yaitu sebesar 295,99 ml/L 

(Hermawati, 2015). Hasil identifikasi senyawa bioaktif daun jati dengan ekstrak metanol 

menunjukkan bahwa ditemui beberapa senyawa diantaranya saponin, flavonoid, tannin, 

dan kuinon ( Iswantini et all. 2013 dalam Ichsani, 2016). Selain pigmen antosianin dalam 

daun jati muda juga mengandung karetonoid yang berperan penting dalam pewarnaan 

(Hidayat dan Saati.2006).  
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Tabel 2.6 Hasil Uji Ukalitatif Senyawa Fenolik pada Daun Jati (Tectona 

grandis) 

 Alkaloid Terpenoid Steroid Flavonoid Fenolik Saponin 

Daun 

Muda 
++ + + ++ ++ 

- 

Daun 

Tua 
+ + + + + 

- 

(Sumber : Astiti, 2015) 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Astiti (2015) berdasarkan uji 

kualitatif daun muda pada daun jati banyak mengandung alkaloid, fenolik, dan 

flavonoid dibandingakan dengan daun tua. Selain itu kandungan tannin pada daun 

muda juga lebih tinggi, hal ini dapat dilihat dari warna crude extract (ekstrak kasar)  

yang menunjukkan coklat kemerahan. Daun tua menunjukkan warna coklat 

kehijauan. Tanin merupakan salah satu metabolit sekunder yang mempunyai 

aktivitas antifungi. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa daun jati 

mengandung beberapa senyawa fenolik diantaranya adalah asam vanilat, asam 

salisilat, asam ferulat, asam kumarat, asam galat, asam benzoate dan asam kafeat, 

dimana kandungan senyawa – senyawa tersebut lebih banyak pada ekstrak daun Jati 

muda dibandingkan pada ekstrak daun jati tua . 

Tabel 2.7. Rerata Karakteristik Ekstrak Daun Jati 

(Sumber :  Fathinatullabibah, dkk. 2014) 

 

Berdasarkan hasil penelitian (Fathinatullabibah, dkk. 2014) menunjukkan 

kandungan karakteristik ekstrak daun jati terdapat kandungan Antosianin, 

Antioksidan, Tanin pada daun Jati.  

No. Parameter Ekstrak Daun Jati  

1. Antosianin (mg/L) 284,72 ± 15,33 

2. Antioksidan (mg/L) 643.100 ± 2,28 

3. Tanin (mg/L) 129,79 
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2.1.3.4 Pemanfaatan Daun Jati sebagai Bahan Baku Pangan 

Pemanfaatan daun jati sebagai pewarna alami pada makanan maupun 

minuman merupakan terobosan baru. Berkembangnya industri pengolahan pangan 

menyebabkan pemakaian pewarna semakin meningkat. Penggunaan pewarna 

sintetis disinyalir dapat bersifat karsinogenik dan toksik karena adanya kandungan 

logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Beberpa penelitian menyebutkan 

bahwa daun jati (Tectona grandis. Linn ) dipilih sebagai bahan pewarna lami karena 

memiliki kemampuan melekatkan warna yang kuat. Pewarna yang terdapat pada 

daun jati telah di teliti kandungannya dan tidak terdapat senyawa yang 

membahayakan maupun beracun jika di konsumsi oleh manusia. Daun jati dapat 

dijadikan sebagai bahan baku pangan karena kelimpahan serta keberadaan tanaman 

jati (Tectona grandis. Linn)  yang melimpah dan mudah di dapat.  

2.1.4 Pewarna Makanan 

Pewarna telah lama digunakan pada makanan untuk meningkatkan cita 

rasa. Pada mulanya zat warna yang digunakan adalah zat warna alami dari 

tumbuhan maupun hewan. Namun dengan berkembanganya teknologi, kini zat 

warna sintetik lebih banyak digunakan. Hal ini disebabkan bahan warna sintetik 

lebih murah dan memberikan warna yang lebih stabil dibandingkan dengan 

pewarna alami (Hidayat dan Saati, 2006). Menurut Tranggono, dkk (1990)  dalam 

bukunya Bahan Tambahan Pangan menyebutkan bahwa salah satu unsur kualitas 

sensori yang paling penting untuk makanan ialah warna. Meskipun bau, rasa dan 

teksturnya menarik namun warnanya tidak sesuai dengan warna bahan makanan 
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yang baik, makanan tersebut menjadi tidak menarik. Dalam beberapa hal makanan 

dinilai berdasarkan kenampakan terutama warna. 

Penggunaan pewarna sintetik sebenarnya bukanlah hal yang dilarang. 

Namun demikian, ketika harga pewarna sistetik dianggapa cukup mahal bagi para 

produsen kecil, dan beralih ke pewarna tekstil yang lebih murah dan lebih cerah 

untuk menghasilkan warna. Tetapi penggunanaan bahan tambahan pangan seperti 

pewarna tekstil tidak diperuntukkan penggunaanya bagi makanan yang dikonsumsi 

oleh manusia seperti penggunaan Rhodamin B untuk warna merah dan Metanil 

Yellow untuk warna kuning. Menurut Hidayat dan Saati (2006) penelitian 

menggunakan tikus yang diberi Rhodamin B selama seminggu berturut-turut, 

menunjukkan adanya pembesarana pada organ hati, ginjal, dan limpa. Pembesaran 

tersebut akan lebih cepat   apabila pemberian Rhodamin B dibarengi dengan 

pemberian Metanil Yellow, sehingga pada akhirnya memicu timbulnya kanker. 

Pewarna makanan harus memiliki syarat aman dikonsumsi artinya 

kandungan pada bahan pewarna tersebut tidak mengakibatkan gangguan 

pencernaan maupun kesehatan saat dikonsumsi dalam jumlah sedikit ataupun 

banyak serta tidak menunjukkan bahaya apabila dikonsumsi secara terus menerus. 

Bahan pewarna makanan yang diedarkan, pada kemasaanya harus menunjukkan 

adanya tanda yang telah ditentukan oleh  pemerintah melalui  Keputusan Dirjen 

POM No.01415/B/SK/IV/1991 tentang tanda khusus Pewarna Makanan. 

Sedangkan menurut PerKBOM.No 37 Tahun 2013 Batas maksimum BTP (Bahan 

tambahan Pangan) pewarna pada pasal 3 ayat 1 : 
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Golongan BTP pewarna yang diizinkan  digunakan dalam pangan terdiri atas 

Pewarna alami (Natural colour) dan pewarna sintetis (Synthetic ciolour) (BPOM 

RI. 2013). 

2.1.4.1 Pewarna Buatan (Sintetik) 

Pewarna sintetik adalah bahan kimia yang sengaja ditambahakan pada 

makanan untuk memberikan warna yang diinginkan karena warna semula hilang 

selama proses pengolahan atau karena diinginkan adanya warna tertentu. Umumnya 

warna yang ditambahkan disesuaikan dengan citarasa produk yang akan dibuat 

(Hidayat dan saati, 2006). Di Amerika perkembangan penggunaan warna sintetik 

sudah dimulai sejak 1929, dari 695 yang pernah di ajukan , hanya 11 jenis bahan 

pewarna yang lolos sebagai bahan tambahan makanan maupun minuman. Dari 

kesebalas bahan tambahan pewarna yang diijinkan, penggunaan tiga diantaranya 

meliputi 85% pewarna yang ditambahan ke dalam olahan pangan. Ketiga pewarna 

tersebut adalah Amaranth (FD&C merah no.2), Tetrazine (FD&C kuning no.5) dan 

kuning terbenam (FD&C kuning no.6), namun untuk Amaranth (FD&C merah 

no.2) telah dicabut peredaran penggunaanya. Ketiga warna tersebut sering 

digunakan karena memiliki warna primer sehingga dapat digunakan untk 

membentuk warna sekunder lainnya. 
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Tabel 2 .8 Beberapa Produk Pewarna Sintetik untuk Makanan 

 (Sumber : Hidayat dan Saati (2006) dan Trenggono, dkk (1990)) 

Semuanya harus mempunyai sertifikat FDA untuk penentuan bahan asing, serta 

pewarna diatas bisa digunakan dalam bentuk garam alumunia atau calcium untuk 

suspesnsi di dalam minyak. 

Nama Pewarna 
Warna yang 

dihasilkan 
Aplikasi Penggunaan 

Brilliant Blue Fcf Kebiruan 
Snack, Permen, 

Sirup Dan Kue 
 

Carmoisine (C.I FOOD 

RED 3 atau Azorubine 

AS Acid Red 14) 

Merah 

Maron 
 

85% dalam bentuk 

garam 

FD & Blue No.2 

(Indigotine, Indigo 

Carmine, C.I Food Blue 

1, Acid Blue 74) 

Biru 
Sereal, Es Krim, 

dan snack 
Secukupnya 

FD & C Green No.3 

(Fast Green FCF) 
Kehijauan 

Minuman, 

Pudding, Es 

Krim, Permen 

dan Coklat 

 

FD & C Red No. 3 

(Erythtrosine, C.I. Food 

Red 14, FD & C Red 3, 

Acid Red 3) 

Merah Ceri 
Snack, Permen 

dan Coklat 
 

FD & C Red No. 40 

(Allura Red AC ) 

Oranye-

Kemerahan 

Puding, Permen, 

Coklat, dan 

Produk 

Minuman 

 

FD & C Yellow No 5 

(Tartrazine) 

Kuninngn 

Lemon 

Mie, Sereal, 

Minuman, Es 

Krim dan 

Permen 

Senyawa organik 

lain tidak boleh 

lebih dari 0,5% 

FD & C Yellow No 6 

(Sunset Yellow FCF) 
Oranye 

Sereal, Snack, 

Es Krim, 

Permen dan 

Produk 

Minuman 

Garam sebagai 

komponen non 

warna 

Ponceau 4R (C.I.FOOD 

RED 7 *New Coccine* 

Acid Red 18) 

FD & C Red No. 4 

 

Kemerahan  
Toleransi dibawah 

150 ppm 
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2.1.4.2 Pewarna Alami 

Banyak warna cemerlang yang dipunyai oleh tanaman dan hewan bisa 

digunakan sebagai pewarna tambahana untuk makanan. Beberapa warna alami ikut 

menyumbangkan nilai nutrisi (karetonoid, riboflavin, dan cobalamin), merupakan 

bumbu (kunir dan paprika) atau pemberi rasa (karamel) pada olahan makanan. 

Dewasa ini konsumen menginginkan bahan alami yang masuk dalam daftar 

konsumsi diet. Banyak pewarna olahan yang tadinya menggunakan pewarna 

sintetik menjadi pewarna alami. Sebagai contoh serbuk Beet yang digunakan untuk 

menggantikan warna merah FD & C No.2. Namun, penggantian dengan warna 

alami masih menunggu hasil dari para ahli untuk menghilangkan rasa beet, 

mencegah penggumpalan dalam penyimpanan, dan menjaga kestabilan 

penggunanaan (Trenggono, dkk. 1990). 

Menurut Hidayat dan Saati (2006) terdapat beberapa jenis pewarna alami 

yang biasa digunakan untuk mewarnai makanan. 

- Karoten : Menghasilkan warna jingga sampai merah. Biasanya, digunakan 

untuk mewarnai produk-produk minyak dan lemak seperti minyak goreng dan 

margarin. Dapat diperoleh dari wortel, pepaya dan sebagainya. 

- Biksin : Memberikan  warana kuning, seperti mentega. Biksin diperoleh 

dari biji pohon  Bixa orellana yang terdapat didaerah tropis dan biasa 

digunakan untuk mewarnai margarin. 

- Karamel  : Menghasilkan warna coklat gelap dan merupakan hasil hidrolisis 

(pemecahan) karbohidrat, gula pasir, laktosa dan sirup malt. Karame; terdiri 
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dari 3 jenis meliputi karamel tahan asam untuk makanan berkarbonat, karamel 

cair untuk roti serta karamel kering. 

- Klorofil : Memberikan warna hijau, yang diperoleh dari daun.pigmen 

klorofil banyak terdapat pada dedaunan seperti daun suji, pandan, katuk dan 

sebagainya. Saat ini juga mulai digunakan pada produk kesehatan. 

- Antosianin : Penyebab warna merah, oranye, ungu dan birubanyak terdapat 

pada bunga serta buah-buahan seperti bunga mawar, pacar air, kembang sepatu, 

bunga tasbih atau kana, krisan, pelargonium, aster cina, pada buah apel, chery, 

anggur, stroberi, buah manggis serta umbi jalar. Penggunaan zat pewarna alami 

, misalnya antosianin masih terabatas pada beberapa produk makanan maupun 

minuman (sari buah, jus dan susu). 

- Kurkumin : Berasal dari kunyit sebagai bumbu dapur sekaligus memberikan 

warna kuning pada makanan. 

- Karoten   : Pigmen yang memberikan warna jingga. Pigmen karoten 

cenderung memiliki stabilitas yang rendah dalam pengeringan dengan suhu 

tinggi. Β-karoten adalah salah satu dari sekitar 400 jenis gugus karetonoid yang 

telah ditemukan di alam dan memberikan warna jingga, kuning atau oranye 

pada wortel, ubi, labu kuning, jagung dan sebagainya. 

2.1.5 Pigmen Antosianin 

Anthosianin (Anthocyanin) merupakan sekelompok zat warna yang 

berwarna kemerahan yang larut didalam air dan tersebar sangat luas didunia 

tumbuh-tumbuhan. Beberapa buah-buahan, sayuran dan bunga. Zat warna ini 

banyak diisolasi untuk digunakan dalam beberapa bahan olahan, makanan maupun 



33 

 

minuman. Zat warna antosianin tersusun oleh sebuah glikon yang berupa 

anthisianidin yang teresterifikasi dengan molekul gula yang bisa satu atau lebih. 

Gula yang sering ditemui ialah glukosa, ramnosam galaktosa, xilosa dan arabinosa. 

Anthosianin yang mengandung satu molekul gula disebut monosida, dua gula 

diopsida dan tiga disebut triosida. Jarang ditemukannya anthosianin yang 

mengandung lebih dari 3 gula (Trenggono, 1990). 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 (Saati,dkk. 2011).  Pigmen sebagai senyawa biokatif sangat bermanfaat 

bagi kesehatan manusia, tidak hanya sebagai zat pewarna alami produk makanan 

minuman namun juga sangat potensial dikembangkan menjadi obat herbal maupun 

suplemen seperti tablet effervescent, yang akhir-akhir makin marak diminati 

masyarakat sebagai penyumbang komponen aktif tertentu guna meningkatkan 

kesehatan. Pigmen antosianin bunga kana dan mawar merah mempunyai sifat 

sinergis dengan asam sitrat, yang terbukti berfungsi sebagai antioksidan. 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. 

Warna yang diberikan oleh Anthosianin berkat ikatan rangkap tergonjugasi 

yang panjang, sehingga mampu menyerap  cahaya pada rentang cahaya yanng 

tampak . sistem ikatan rangkap terkonjugasi ini mampu menjadikan Antosianin 

sebagai antioksidan dengan mekanisme penangkapan radikal. Antosianin 
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merupakan sub-tipe senyawa organik dari keluarga flavonoid, dan merupakan 

anggota kelompok kelompok senyawa yang lebih besar yaitu polifenol. Beberapa 

senyawa Antosianin  yang paling banyak ditemukan adalah pelargonidin, peonidin, 

sianidin, malvidin, petunidin,  dan delfinidin (Praja, 2015). 

 

Gambar 2.4. Struktur Kimia Antosianin 

 

 

 

 

(Sumber: Praja, 2015) 

Hasil penelitian terdahulu banyak disebutkan bahwa pigmen anthosianin 

dapat stabil dalam kondisi pH yang asam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Shi, et 

all dalam Saati 2011 yaitu Salah satu pigmen utama yang terdapat dalam jaringan 

tanaman adalah antosianin, bersifat stabil pada kondisi (pH) yang lebih asam yaitu 

pada kisaran pH 1-4 atau dengan menggunakan pelarut asam.  Anthocyanidins 

termasuk kedalam flavonoids yang sangat berwarna. Anthocyanin adalah glikosida 

dari antosianidin merupakan kelas fenolik memberikan warna biru-merah-oranye-

ungu. Sampai saat ini, lebih dari 540 pigmen antosianin telah diidentifikasi, 

sebagian besar merupakan variasi struktural dari glikosidiksubstitusi pada posisi 3 

dan 5 dan kemungkinan asilasi residu gula dengan asam organik (Rymbai et al., 

2011). Sedangkan menurut Fathinatulabibah, dkk (2014) dalam pengolahannya, 

makanan sering kali melalui proses pemanasan dan perubahan pH, dimana kedua 

faktor tersebut akan mempengaruhi stabilitas antosianin. Pada suasana asam 
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antosianin berada dalam bentuk garam flavilium yang lebih stabil sedangkan pada 

pH semakin besar warna ekstrak menjadi memudar dan berubah menjadi biru. 

Adanya perlakuan suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya penurunan stabilitas 

atau pemucatan warna pada zat antosianin. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

stabilitas antosianin yaitu  pH, enzim, cahaya, oksigen, suhu, oksidator, 

penyimpanan. Pelarut yang digunakan adalah air dan asam sitrat, dimana senyawa 

antosianin dan pelarut aquades memiliki sifat polar dan air mempunyai tingkat 

kepolaran yang tinggi. Serta penggunaan pelarut asam yang dapat merusak jaringan 

tanaman (Ingrath, dkk. 2015). Dalam Tranggono (1990) metoda identifikasi 

anthosianin biasanya meliputi : 

1. Data RF yang menggunakan beberapa pelarut, 

2. Puncak absorbansi pada kisaran sinar yang tampak dan sinar UV 

3. Identifikasi gula dan aglikonnya setelah dilakukan hidrolisa 

menggunakan asam. 

4. Identifikasi gula setelah oksidasi menggunakan peroksida, dan 

5. Identifikasi zat warna antara pada hidrolisa yag terkontrol. 

Biasanya bila anthosianin standart telah ada maka perbandingan nilai Rf 

menggunakan empat atau lima pelarut sudah dianggap cukup. Pelarangan 

mengunakan zat pewarna merah menyebabkan penggunaan anthosianin menjadi 

semakin populer. Beberapa derivat anthosianin diproduksi untuk menghasilkan 

warna yang lebih stabil. Derivatifisasi dikerjakan dengan melakukan substistusi 

pada posisi 3. Penambahan methil atau fenil pada posisi 4 pada flavilium 

menghasilkan warna yang sangat stabil. 



36 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan pengujian pemanfaatan 

pigmen anthosianin sebagai penghasil warna merah. Namun penggunaan pewarna 

sintetis masih marak digunakan di masyarakat.  Hasil penelitian dari Ekawati 

(2015) menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak kulit buah naga 40% mampu 

menghasilkan sari kedelai bermutu dengan warna alami yang stabil. Selanjutnya 

pada mutu organoleptik, konsentrasi ekstrak kulit buah naga 20% merupakan hasil 

terbaik. Pada produk santan menunjukkan bahwa konsentrasi 40% memberikan 

hasil terbaik. Pada mutu organoleptik santan, konsentrasi ekstrak kulit buah naga 

20% merupakan hasil terbaik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pemanfaatan 

kombinasi dari pigmen kulit buah naga dengan daun jati pada pewarnaan sari 

kedelai guna menciptakan inovasi olahan pangan fungsional bagi kesehatan (food 

functional). Hal ini berdasarkan dari sifat pigmen antosianin pada kulit buah naga 

dan daun jati yang mengandung antioksidan, flavonoid serta beberapa senyawa 

aktif lainnya. 

Ekstraksi kulit buah naga dengan menggunakan pelarut air dan asam sitrat 

menghasilkan filtrat berwarna merah, seperti yang dimiliki pigmen antosianin. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Harborne (1987) bahwa antosianin 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. Kulit buah naga merah (Hylocereus 

costaricensis) mengandung antosianin berjenis sianidin 3-ramnosil glukosida 5- 

glukosida (Saati, 2010). Pewarna sintetik memang dinilai bisa menghasilkan warna 
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yang lebih kuat dan jumlah yang digunakan hanya sedikit. Namun tidak sedikit dari 

pewarna sintetik terbuat dari bahan yang berbahaya dan non food-grade yang bisa 

menyebabkan kerusakan organ tubuh jika dikonsumsi terus menerus. Oleh karena 

itu, penggunaan pewarna alami sangat disarankan guna meminimalisir efek negatif 

yang ditimbulkan dari penggunaan pewarna sintetik. Hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukkan bahwa adanya perlakuan pH dan suhu mempengaruhi 

stabilitas ekstrak daun jati. Semakin tinggi nilai pH dan suhu, stabilitas ekstrak 

(ditinjau dari kadar total antosianin, aktivitas antioksidan dan kualitas warna) 

semakin menurun (Fathinatullabibah, 2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawati (2015) mengenai 

Karakteristik Ekstrak Antosianin Daun Jati Serta Uji Stabilitasnya Dalam Es Krim 

menunjukkan ada pengaruh konsentrasi asam sitrat terhadap karakteristik ekstrak 

antosianin dan penambahan konsentrasi antosianin daun jati terbaik mempengaruhi 

stabilitas warna merah es krim. Penambahan 14% asam sitrat menghasilkan pigmen 

dengan kadar 443,36 mg/l, rendemen 62,22%, ph 2,43, kecerahan 35,10, intensitas 

warna merah 52,84 dan intensitas warna kuning 18,51. Penambahan 3% antosianin 

terbaik menghasilkan es krim antosianin dengan ph 3.92, kecerahan 55,08, 

intensitas warna merah 45,13 dan intensitas warna kuning 19,58. 

Pemanfaatan kombinasi pigmen antosianin dari kulit buah naga dengan 

daun jati bertujuan untuk mendapatkan pigmen warna merah yang lebih baik dari 

penelitian terdahulu, selain itu kandungan senyawa aktif dari masing-masing bahan 

pembuatan sari kedelai juga menunjang pemanfaatan sumber hayati lokal sebagai 

bahan pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Mutu organoleptik juga menjadi 
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pertimbangan dari penelitian ini. Disamping manfaat fungsional yang diperoleh 

dari kombinasi pigmen antosianin kulit buah naga dan daun jati serta kandungan 

gizi pada sari kedelai, mutu organoleptik seperti warna, rasa, aroma dan tekstur 

menjadi pertimbangan utama. Penggunaan bahan baku biji kedelai varietas lokal 

Argomulyo didasarkan sifat biji kedelai Argomulyo yang cocok digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan sari kedelai dan masih jarang digunakan, selain varietas 

lokal Bromo dan varietas Willis yang sudah umum digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan sari kedelai. 

2.3 Pemanfaatan Sebagai Sumber Belajar 

Sumber Belajar adalah segla sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang secra fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya 

dari hasil belajar (output)namun juga dilihat dari proses beupa interaksi siswa 

dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan 

mempercepat  siswa untuk belajar dan mempercepat pemahan dan penguasaan 

bidang ilmu yang dipelajarinya. Implementasi pemanfaatan sumber belajar di 

dalam proses pembelajaran tercantum dalam kurikulum saat ini bahwa dalam 

proses pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang menggunakan 

berbagai ragam sumber belajar (Sanjaya, 2010). 

Pada hakikatnya, alam semesta ini merupakan sumber belajar bagi 

manusia sepanjang masa. Jadi, konsep sumber belajar memiliki makna yang sangat 

luas, meliputi segala yang ada di jagad raya ini. Menurut Assosiasi Teknologi 

Komunikasi Pendidikan/ AECT, sumber belajar adalah meliputi semua sumber baik 
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berupa data, orang atau benda yang dapat digunkan untuk memeberi fasilitas 

(kemudahan) belajar bagi peserta didik. Oleh karena itu sumber belajar adalah 

semua komponen sistem instruksional baik yang secara khusus dirancang maupun 

yang menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran (Warsita, 2008). Sumber belajar itu meliputi beberapa jenis, meliputi 

pesan (message), orang (people), bahan (material/software), alat 

(devices/hardware), teknik (technique), dan lingkungan (setting). 

Dalam pemilihan sumber belajar ada beberapa kriteria, yaitu : 

a. Harus dapat tersedia dengan cepat 

b. Harus memungkinkan peserta didik untuk memacu diri sendiri 

c. Dan harus memiliki sifat individual dalam belajar mandiri 

Ditinjau dari tipe atau asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu sumber 

belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya modul, buku pelajaran, 

program VCD, programmed instruction dll. 

b. Sumber belajar yang sudah trsedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yaitu sumber belajar yang secara tidak khusus 

dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetap dapat 

dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya surat 

kabar, Tv, pasar, sawah, waduk, pabrik, museum dsbg. 
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Dari hasil penelitian kombinasi pigmen antosianin kulit buah naga dan 

daun jati yang di aplikasikan pada sari kedelai dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi, khususnya pada materi IPA (biologi) SMP tentang Zat Tambahan 

Pada Bahan Pangan. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini merupakan 

salah satu jenis sumber belajar yang dirancang hingga pemanfaatanya dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran guna mendukung kegiatan belajar para 

peserta didik. 
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2.4 Kerangka Konsp 

  
Pewarnaan Makanan-Minuman 

Pewarna Buatan 
(Sintetis) 

Pewarna Alami 
(Organik) 

Antosianin 

Senyawa organik dari keluarga flavonoid, 
dan kelompok senyawa polifenol (Praja, 
2015). 

Memberikan warna biru, merah, 
orange,ungu (Puji Lestrai, 2015) 

Kulit Buah Naga 
 

Daun Jati  
 

Alkaloid Flavonoid 
 

Pentacyclic 
triyepene 
dan 
taraxast 

mengatasi 
penyakit 
darah 
tinggi 

 

Fenolik 
 

Flavonoid 
 

Tanin 
 

Vitamin C 
 

Sebagai 
antibakteri 
dan 
menghamb
at 
pertumbuh
an jamur. 

Antosianin 
 

Melindungi 
kelenturan 
pembuluh 
darah serta 
memperla
ncar aliran 
darah 

Fosfor

 
 

 Fosfor 
 

Antosianin 
 

Bersifat 
antioksidan 
karena 
termasuk 
golongan 
flavonoid, 
serta 
berfungsi 
sebagai 
anti kanker 

 

Bersifat 
antioksidan 
karena 
termasuk 
golongan 
flavonoid 
yang efektif 
untuk 
inaktivasi 
radikal 
bebas dan 

peroksil 

 

Mengham
bat 
kinerja 
bakteri 
tuberkulo
sis 
penyebab 
penyakit 
TBC 

 

Pelindung 
Kerusakan 
hati, 
antibakteri
, anti 
jamur. 

 

Meningkat
kan daya 
tahan 
tubuh. 

Pelargonidin 3-glukosida, pelargonidin 3,7-diglukosida 

 
Sianindin 3-ramnosil glukosida-5 

 

Kombinasi ekstrak pigmen antosianin Kulit 
Buah Naga dengan Daun Jati 

 

Bersifat polar dan efektif dilarutkan dalam 
pelarut polar; etanol, methanol, dan air 

 

Untuk 
menstabilkan 
pigmen 
digunakan 
air+asam sitrat 

 

Senyawa hidrofilik 

Sari Kedelai  

Sari kedelai diperoleh dari pengekstrakkan 
yang dilarutkan dengan pelarut polar (air)  

kecenderungan kuat bagi senyawa polar larut kedalam pelarut polar 

interaksi antar zat terlarut dan pelarut tetap stabil 

Munculnya warna merah pada sari kedelai oleh pigmen antosianin 

Sumber Belajar Biologi   
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2.5 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat di rumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi pigmen 

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

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

(Argomulyo). 

2. Ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi  pigmen antosianin 

dari kulit buah naga merah dan daun jati terhadap sifat organoleptik(warna, 

rasa, aroma dan tekstur) pada sari kedelai varietas lokal (Argomulyo). 

3. Ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi  pigmen antosianin 

dari kulit buah naga merah dan daun jati terhadap nilai pH  pada sari kedelai 

varietas lokal (Argomulyo). 

4. Terdapat pengaruh pemberian berbagai konsentrasi kombinasi pigmen 

antosianin kulit buah naga merah dengan daun jati terhadap total antosianin  

pada sari kedelai variatas lokal (Argomulyo). 

 

 

 

 

 

 


