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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kolang-Kaling 

Kolang-kaling merupakan hasil produk olahan yang berasal dari perebusan 

endosperm (makanan cadangan yang terdapat di dalam biji tumbuhan) biji buah 

aren yang masih muda (Fatah dan Yusuf, 2004). Buah aren terdiri atas bagian kulit 

luar, daging buah, kulit biji, dan endosperm. Kolang-kaling disebut juga sebagai 

endosperm dari biji buah aren yang berumur setengah masak melalui proses 

pengolahan. Kolang-kaling yang telah diolah, maka warnanya akan berubah 

menjadi putih kekuningan, menjadi lunak dan kenyal (Saragih, 2012). 

Kolang-kaling disukai banyak orang di Indonesia, terutama di pulau Jawa. 

Kolang-kaling ini banyak digunakan untuk membuat beberapa macam minuman 

atau makanan misalnya untuk campuran es buah dalam sirup, sekoteng, dibuat 

kolak, manisan atau campuran makanan lain yang manis . Kolang kaling memiliki 

kadar air sangat tinggi mencapai 93,6% disamping juga mengandung protein 

2,344%, karbohidrat 56,571% serat kasar 10,524% (Muchtadi, 2009; Tarigan dan 

Kaban, 2009). 

Gambar 1. Kolang-Kaling (Novayanti, 2017) 
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Kolang-kaling kaya akan serat dan mineral. Setiap 100 gram kolang-kaling 

mengandung energi 27 kkal, protein 0,4 g, lemak 0,2 g, karbohidrat 6 g, serat 1,6 g, 

kalsium 91 mg, fosfor 243 mg dan zat besi 0,5 mg. Kandungan gizi kolang kaling 

tersebut bermanfaat bagi kesehatan dan bisa memulihkan stamina serta kebugaran 

badan. Kolang-kaling memiliki kandungan mineral seperti potasium, iron, kalsium 

yang bisa menyegarkan tubuh, serta memperlancar metabolisme tubuh. Selain itu, 

juga mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin C (Julianto, 2014). 

Analisa terhadap kolang-kaling menunjukkan bahwa komposisi yang 

dikandung kolang-kaling berdasarkan berat per 100 gram bahan dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Kimia Kolang-Kaling Tiap 100 g 

Komposisi  Jumlah 

Energi (kkal) 27 

Karbohidrat (g) 6 

Serat (g) 1,6 

Protein (g) 0,4 

Lemak (g) 0,2 

Fosfor (ppm) 24,3 

Kalsium (ppm) 9,1 

Zat Besi (ppm) 0,05 

Sumber: Ratima (2014) 

 Selama ini kolang-kaling biasanya diaplikasikan sebagai manisan. Hal ini 

bertujuan untuk memperpanjang masa simpannya. Ada dua jenis manisan kolang-

kaling yaitu manisan basah dan manisan kering. Manisan kolang-kaling dapat 

disimpan lama karena mempunyai kadar gula tinggi, pH rendah, serta dilakukannya 

pengemasan yang baik. Manisan yang dikemas dengan baik akan terhindar dari 

kontaminasi lingkungan, sehingga produk tetap terjaga dan lebih tahan lama. 

Manisan kolang-kaling basah yang dikemas diperkirakan dapat bertahan 2-3 
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minggu pada temperatur rendah dan jika disimpan di dalam lemari pendingin daya 

tahannya diperkirakan 3-4 minggu (Halimah, 2010 dalam Safriani dkk, 2014). 

2.2 Manisan Buah 

Manisan adalah salah satu bentuk makanan olahan yang banyak disukai oleh 

masyarakat. Rasanya yang manis bercampur dengan rasa khas buah sangat cocok 

untuk dinikmati diberbagai kesempatan. Manisan kering adalah produk olahan yang 

berasal dari buah-buahan dimana pemasakannya dengan menggunakan gula 

kemudian dikeringkan. Produk ini mempunyai beberapa keuntungan diantaranya: 

bentuknya lebih menarik, lebih awet volume serta bobotnya menjadi lebih kecil 

sehingga mempermudah pengangkutan (Hidayat, 2009). 

Membuat buah-buahan menjadi manisan adalah salah satu cara untuk 

mengawetkan bahan makanan dan hal ini sudah dilakukan sejak zaman dulu kala. 

Perendaman seperti ini mengakibatkan perendaman kadar gula dalam buah 

meningkat dan kadar air berkurang. Keadaan ini dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba perusak. Hasilnya buah menjadi lebih tahan lama. Buah yang digunakan 

sebaiknya baik kualitasnya. Jika kurang baik mutunya, pada saat pengawetan nanti 

permukaan buah menjadi keriput (Hindah, 2003). 

Manisan buah basah dinilai lebih menarik dari pada manisan buah kering. 

Manisan buah basah tampil seperti buah aslinya, segar, dan tidak berubah warna. 

Manisan buah ini dikemas dalam toples atau botol-botol besar dan tetap direndam 

dalam air gula. Selain itu bisa juga dikemas dalam plastik polietilen dengan sedikit 

atau tanpa air rendaman (Muaris, 2003). 
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Manisan basah kolang-kaling menggunakan SNI manisan semi basah. 

Standar mutu dari manisan semi basah menurut SNI No.1718:1996 dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Manisan Semi Basah SNI No.1718:1996 

No. Jenis Uji Persyaratan 

1. Keadaan (kenampakan, bau, rasa, 

dan jamur) 
Normal tidak berjamur 

2. Kadar Air, (b/b) Min. 25% (b/b) 

3. 
Jumlah Gula (dihitung sebagai 

sukrosa), (b/b) 
Min. 40% 

4. Pemanis Buatan Tidak ada 

5. Zat Warna 

 
Yang diizinkan untuk makanan 

6. 
Benda Asing (daun, tangkai, pasir, 

dan lain-lain) 
Tidak ada 

7. Bahan Pengawet (dihitung sebagai 

SO2) 
Maks. 50 mg/kg 

8. 

Cemaran Logam: 

- Tembaga (Cu) 

- Timbal (Pb) 

- Seng (Zn) 

- Timah (Sn) 

Maks. 50 mg/kg 

Maks. 2,5 mg/kg 

Maks. 40 mg/kg 

Maks. 150 mg/kg (*) 

9. Arsen Maks. 1,0 mg/kg 

10. 

Pemeriksaan Mikrobiologi 

- Golongan Bentuk coli 

- Bakteri Escherrichia coli 

 

Tidak ada 

Tidak ada 

Sumber: BSN (1996). 

2.3 Pewarna Makanan 

Zat warna merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki 

penampilan makanan. Penambahan bahan pewarna makanan mempunyai beberapa 

tujuan, di antaranya adalah memberi kesan menarik bagi konsumen, 

menyeragamkan, dan menstabilkan warna, serta menutupi perubahan warna akibat 

proses pengolahan dan penyimpanan. Zat pewarna makanan terbagi tiga bagian 
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yaitu pewarna alami, pewarna identik alami, dan pewaena sintetis (Mudjajanto, 

2006). 

Bahan pangan akan menjadi berwarna jika ditambahkan zat pewarna 

kedalamnya. Pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat 

memperbaiki warna makanan yang berubah atau menjadi pucat selama proses 

pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar 

terlihat lebih menarik (Winarno, 2008). Berbagai jenis pangan dan minuman yang 

beredar di Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah diwarnai 

dengan pewarna tekstil atau pewarna yang bukan food grade, yang tidak diijinkan 

digunakan dalam bahan pangan (Cahyadi, 2009). 

2.3.1 Pewarna Alami 

Kosumen dewasa ini banyak menginginkan bahan alami yang masuk dalam 

daftar diet mereka. Banyak pewarna olahan yang tadinya menggunakan pewarna 

sintetik beralih ke pewarna alami. Beberapa pewarna alami yang berasal dari 

tanaman dan hewan, di antaranya adalah klorofil, mioglobin dan hemoglobin, 

anthosianin, flavonoid, tannin, betalain, quinon dan xanthon, dan karotenoid 

(Cahyadi, 2009). 

 Zat warna alam (pigmen) adalah zat warna yang secara alami terdapat dalam 

tanaman maupun hewan. Zat warna alam dapat dikelompokkan sebagai warna 

hijau, kuning, dan merah. Penggunaan pigmen untuk makanan dan minuman tidak 

memberikan kerugian bagi kesehatan, seperti halnya zat warna sintetik yang 

semakin banyak digunakan (Firdaus dan Sri, 2010) 

 Pigmen alami dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan ketahanan 

dan kualitas pangan karena pigmen alami merupakan salah satu zat non gizi yang 
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mampu memberikan nutrisi bagi tubuh. Selain itu, pigmen alami ditemukan sangat 

melimpah pada sebagian besar sumber daya alam lokal Indonesia. Pigmen alami 

juga 2 terbukti aman, baik sebagai makanan maupun pewarna makanan 

dibandingkan pewarna sintetik. Bahkan penggunaan pigmen alami sebagai pewarna 

makanan saat ini sedang menjadi perhatian para konsumen dan juga industriawan. 

Kenyataan ini karena penggunaan pewarna alami lebih menguntungkan 

dibandingkan pewarna sintetis, yaitu aman karena terbuat dari bahan alam yang 

tidak menimbulkan efek negatif bagi tubuh, mudah didapat, serta dapat 

menimbulkan rasa dan aroma khas. Sedang pewarna sintetik dapat berdampak 

negatif yaitu menyebabkan toksik dan karsinogenik (Nugraheni, 2014). 

 Hasil penelitian menunjukkan, bunga mawar merah dan buah naga memiliki 

zat antosianin yang berpotensi untuk dijadikan pewarna alami. Antosianin ini 

merupakan zat warna yang berperan memberikan warna merah, berpotensi menjadi 

pewarna alami untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna 

sintesis yang lebih aman bagi kesehatan (Citramukti, 2008). Selain itu, pigmen 

alami yang juga umum digunakan dalam industri makanan adalah beta karoten yang 

diperoleh dari beberapa mikroalga dan cyanobacteria (Malik dkk, 2012). Anato 

(biji dari tanaman belukar tropik bixo orallena) telah digunakan sebagai pewarna 

makanan untuk mewarnai berbagai produk makanan dan produk susu terutama keju 

(Aberoumand, 2011 dan Rymbai dkk, 2011). Canthaxanthin merupakan pigmen 

berwarna oranye-pink sampai merah gelap (Malik dkk, 2012) termasuk karotenoid 

digunakan untuk mewarnai keju (dairy product), kembang gula atau permen, ikan 

dan produk daging, produk buah-buahan, minuman, dan snack atau makanan 

ringan. 
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2.3.2 Pewarna Sintetik dan Bahayanya 

Pewarna sintetis merupakan zat warna yang dibuat melalui perlakuan 

pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering terkontaminasi oleh arsen atau 

logam berat lain yang bersifat racun. Sebelum mencapai produk akhir, pembuatan 

zat pewarna organik harus melalui senyawa antara yang cukup berbahaya dan 

senyawa tersebut sering tertinggal dalam produk akhir atau terbentuk senyawa-

senyawa baru yang berbahaya (Cahyadi, 2009). 

 Zat warna sintetis lebih stabil dan murah dibanding zat warna alami, namun 

kebanyakan pewarna sintetis ini bersifat karsinogenik dan berbahaya untuk 

dikonsumsi. Saat ini banyak industri pangan yang menggunakan zat warna sintetis 

karena lebih praktis, ekonomis, sifat pewarnaannya yang stabil, seragam dan lebih 

menarik perhatian konsumen. Salah satu pewarna sintetis yang memberikan efek 

warna menarik pada produk pangan adalah pewarna sintetis yang banyak 

mengandung azodyes (aromatic amines, benzidine) (Kasmudjiastuti, 2000). 

 Pewarna sintetik yang tidak direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan 

Food and Drug Association (FDA) dapat mempengaruhi kesehatan (Saparinto dan 

Hidayarti, 2006). Di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang 

diizinkan dan dilarang untuk pangan diatur melalui SK Menteri Kesehatan RI 

Nomor 722/Menkes/Per/IX/1998. Akan tetapi, seringkali terjadi penyalahgunaan 

pemakaian zat pewarna untuk sembarangan pangan, misalnya zat pewarna untuk 

tekstil dipakai untuk mewarnai bahan pangan. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi 

kesehatan karena adanya residu logam berat pada zat pewarna tersebut (Cahyadi, 

2009). 
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2.4 Bunga Mawar 

Menurut Windi (2014), klasifikasi lengkap dari bunga mawar adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Rosanales 

Family   : Rosaceae 

Genus   : Rosa 

Spesies  : Rosa damascena Mill. 

Mawar (Rosa damascena Mill.) 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-acara telah usai atau bunga mawar disimpam atau 

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). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bunga Mawar Tabur (Poerwanto, 2012) 
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Kandungan kimia bunga mawar cukup beragam, yaitu tannin, geraniol, 

nerol, citronellol, asam geranik, terpene, flavonoid, pectin polyphenol, vanillin, 

karotenoid, stearopten, farnesol, eugenol, feniletilakohol, vitamin B, C, E, dan K. 

Banyaknya kandungan pada bunga mawar merah menjadi alasan bunga ini dapat 

dijadikan sebagai bahan baku obat, antara lain sebagai pengobatan aroma terapi, 

anti kejang, pengatur haid, menyembuhkan sekresi empedu, dan menurunkan panas 

badan (daun dan kelopak bunga mawar). Aroma wangi pada bunga mawar 

disebabkan kandungan minyak atsiri di dalamnya, minyak atsiri pada mawar 

mengandung senyawa phenyl ethyl alcohol, geraniol, nerol, dan citronellol. 

Kandungan senyawa tersebut merupakan bahan parfum yang harum. Mawar merah 

dapat digunakan sebagai antiseptik, antispasmodik, antiviral dan antibakteri 

(Windi, 2014). 

 Mahkota bunga mawar mengandung antioksidan yang berfungsi untuk 

menangkal radikal bebas. Mahkota bunga mawar juga diketahui mengandung 

pigmen antosianin yang tergolong flavonoid dan jenis antosianinnya adalah 

pelargonidin dan sianidin, dapat berfungsi sebagai bahan penangkap radikal bebas 

atau zat antioksidan. Bunga mawar merah tua mengandung pigmen sianidin dan 

bunga mawar merah muda mengandung pigmen pelargonidin (Saati, 2006). 

 Dibalik keelokan warna bunga mawar, pigmen antosianin yang 

dikandungnya diharapkan 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, 
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makanan, obat-obatan, suplemen diet, kosmetik, barang kerajinan maupun pakan 

ternak (Wu dkk, 2009 dalam Saati dkk, 2011). 

 Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bunga mawar dapat 

diaplikasikan pada beberapa produk industri yang dipilih mempunyai nilai pH yang 

masuk dalam kisaran nilai pH bersifat stabil (Saati dkk., 2009) dan dapat 

menyumbangkan warna alaminya yaitu kemerahan (redness) dan kekuningan 

(yellowness), bahkan merah-keunguan, yang dalam produk tersebut tidak begitu 

tampak. Pigmen antosianin lebih stabil pada suasana pH asam yaitu pada kisaran 

pH 1-5, seperti yang dimiliki oleh produk sari buah (3,10), yoghurt (4,17) dan 

minuman berkarbonat (2,92) (Shi dkk, 1992 dalam Saati dkk, 2011). Beberapa 

produk seperti jelly (pH 6,50) dan body lotion (pH 7,20) tetap dipilih akan dicoba 

untuk diaplikasikan karena menurut hasil uji karakterisasi Saati, dkk. (2009) bahwa 

dengan pengenceran pigmen 30 kali atau setara dengan penggunaan pigmen 

antosianin 3,3% pada bahan media (larutan buffer) dengan nilai pH 1-11 masih 

menampakkan sumbangan warna merah, merah-kekuningan dan pink keunguan 

pada bahan atau media bahan yang ditambahkan. 

2.5 Buah Naga 

Menurut Mello dkk. (2015), buah naga termasuk kelompok tanaman kaktus 

atau famili Cacteceae dan subfamily Hylocereanea, genus Hylocereus. Genus ini 

pun terdiri dari 16 spesies. Dua diantaranya memiliki buah yang komersial, yaitu 

H. undatus (berdagin putih) dan H. costaricensis (daging merah). Berikut 

klasifikasi buah naga: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 
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Subdivisi  : Angiospermae (berbiji terutup) 

Kelas  : Dicotyledonae (berkeping dua) 

Ordo   : Cactales 

Family  : Cactaceae 

Subfamily  : Hylocereanea 

Genus  : Hylocereus 

Spesies  : Hylocereus undatus (buah naga daging putih), 

  Hylocereus polyrhizus (buah naga daging merah), 

  Hylocereus costaricensis (buah naga daging super merah), 

  Selenicereus megalanthus (buah naga kulit kuning daging putih). 

 

Gambar 3. Buah Naga (Hernandez & Salazar, 2012) 

Umumnya buah naga dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai penghilang 

dahaga. Selain itu, buah naga juga sebagai salah satu jenis buah-buahan yang 

berkhasiat menurunkan kadar kolesterol darah yang tinggi, pencegah penyakit 

tumor, kanker, melindungi kesehatan mulut, pencegah pendarahan, pencegahan dan 

mengobati keputihan, meningkatkan daya tahan tubuh, menormalkan sistem 

peredaran darah, menurunkan tekanan emosi, menetralkan toksin (racun) dalam 

tubuh, menurunkan kadar lemak, menguatkan fungsi otak, melancarkan proses 
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pencernaan, menyehatkan mata, menguatkan tulang dan pertumbuhan badan, 

menjaga kesehatan jantung, memperhalus kulit wajah, dan mengobati sembelit 

(Cahyono, 2009). 

Secara keseluruhan, buah ini baik untuk kesehatan dan dapat memenuhi 

kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari. Hasil analisis laboratorium Taiwan Food 

Industry Develop and Research Authoritis Tahun 2007 dalam Patwary dkk. (2013), 

menunjukkan bahwa komposisi yang dikandung buah naga berdasarkan berat per 

100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Nilai Gizi per 100 gram Buah Naga Merah 
 

Sumber: Patwary dkk. (2013) 

 Selain daging buah, kulit buah naga juga tidak kalah pentingnya sebab kulit 

buah naga mengandung pigmen antosianin yang bersifat antioksidan. Antosianin 

merupakan zat warna yang berperan memberikan warna ungu, berpotensi menjadi 

pewarna alami untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna 

sintetis yang lebih aman bagi kesehatan (Citramukti, 2008). Handayani dan 

Zat Satuan Kandungan Gizi 

Air g 82,5 – 83 

Protein g 0,159  – 0,229 

Lemak g 0,21 – 0,61 

Serat Kasar g 0,7 – 0,9 

Karoten g 0,005 – 0,012 

Kalsium g 6,3 – 8,8 

Fosfor g 30,2 – 36,1 

Iron g 0,55 – 0,65 

Vitamin B1 g 0,28 – 0,043 

Vitamin B2 g 0,043 – 0,045 

Vitamin B3 g 0,297 – 0,43 

Vitamin C g 8 – 9 

Thiamin g 0,28 – 0,030 

Riboflavin g 0,043 – 0,044 

Niacin g 1,297 – 1,300  

Abu g 0,28  
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Rahmawati (2012) juga menyatakan bahwa kulit buah naga dapat diaplikasikan 

sebagai pewarna alami bahan makanan pengganti pewarna sintetik. 

Sumber pigmen alami seperti buah naga dan kulit buah naga ini dapat 

diaplikasikan pada produk makanan. Kulit buah naga berpotensi sebagai pewarna 

alami makanan karena menghasilkan warna merah yang dihasilkan oleh pigmen 

antosianin seperti cyanidin-3-sophoroside dan cyaniding-3-glucoside (Giusti dan 

Wrolstad, 2001). Berdasarkan penelitian sebelumnya kulit buah naga dapat 

diaplikasikan sebagai pewarna alami pada pembuatan jelly (Wahyuni, 2011). 

Pigmen ini juga dapat diaplikasikan pada produk susu kedelai dan santan, selain 

dapat menghambat kerusakan yang disebabkan oleh mikroba, ekstrak kulit buah 

naga juga dapat menghambat proses oksidasi lemak yang menyebabkan bau tengik 

pada santan. Mitasari (2012) menyatakan bahwa ekstrak kloroform kulit buah naga 

merah memiliki aktivitas antioksi dan dengan nilai Inhibitor Concentration (IC50) 

sebesar 43,836 µg/mL7 . Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat 

reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif 

sehingga kerusakan sel dapat terhambat (Winarsi, 2008). 

2.6 Antioksidan 

Antioksidan berfungsi sebagai senyawa yang dapat menghambat reaksi 

radikal bebas penyebab penyakit karsinogenis, kardiovaskuler dan penuaan dalam 

tubuh manusia. Antioksidan diperlukan karena tubuh manusia tidak memiliki 

sistem pertahanan antioksidan yang cukup, sehingga apabila terjadi paparan radikal 

berlebihan, maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen (berasal dari luar) 

(Muchtadi, 2013). 
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 Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron tidak 

berpasangan dalam orbital terluarnya sehingga sangat reaktif. Radikal ini 

cenderung mengadakan reaksi berantai yang apabila terjadi di dalam tubuh akan 

dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang berlanjut dan terus menerus. Tubuh 

manusia memiliki sistem pertahanan endogen terhadap serangan radikal bebas 

terutama terjadi melalui peristiwa metabolisme sel normal dan peradangan. Jumlah 

radikal bebas dapat mengalami peningkatan yang diakibatkan faktor stress, radiasi, 

asap rokok dan polusi lingkungan menyebabkan sistem pertahanan tubuh yang ada 

tidak memadai, sehingga tubuh memerlukan tambahan antioksidan dari luar yang 

dapat melindungi dari serangan radikal bebas (Wahdaningsih dkk, 2011). 

 

2.7 Antosianin 

Antosianin merupakan senyawa polar, sehingga dapat diekstraksi dengan 

pelarut yang bersifat polar seperti air, ethanol dan methanol. Metode ekstraksi 

antosianin yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan etanol. 

Namun, yang paling efektif adalah dengan menggunakan methanol. Pigmen 

antosianin dapat larut dalam ethanol karena antosianin merupakan senyawa polar 

dan ethanol merupakan pelarut yang bersifat polar juga (Farida, 2014). Komponen 

antosianin ubi jalar adalah turunan mono atau diasetil 3-(2-glukosil) glukosil-5-

glukosil peonidin dan sianidin (Suda, dkk., 2003). Senyawa antosianin berfungsi 

sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas, sehingga berperan untuk 

mencegah terjadi penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif. 
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Gambar 4. Struktur Kimia Antosianin (Fennema, 1996) 

Antosianin adalah kelompok pigmen yang berwarna merah sampai biru 

yang tersebar luas pada tanaman. Seluruh senyawa antosianin merupakan senyawa 

turunan kation flavylium. Inti kation flavylium dari pewarna antosianin yang 

kekurangan electron sangat reaktif. Reaksi-reaksi yang terjadi pada umumnya 

mengakibatkan terjadinya degradasi warna. Degradasi warna dari antosianin 

disebabkan oleh berubahnya kation flavylium (AH+) yang stabil berwarna merah. 

Pada pH netral berubah menjadi basa karbinol berwarna kebiruan dan akhirnya 

menjadi kalkon yang tak berwarna. Dua puluh senyawa antosianin telah ditemukan, 

tetapi hanya enam yang berperan penting dalam bahan pangan yaitu pelargonidin, 

sianidin, delpinidin, petunidin, dan malvidin (Francis, 1985 dalam Francis, 2000). 

Antosianin adalah kelompok besar pigmen tanaman yang berwarna 

merahbiru. Antosianin terdapat pada semua tumbuhan tingkat tinggi, terutama di 

bunga dan buah-buahan tetapi juga di daun, batang, dan akar. Warna anthocyanin 

tergantung pada struktur, dan juga pada keasaman buah. Antosianin banyak 

berwarna merah pada kondisi asam dan membiru pada kondisi asam sedikit. Lebih 

dari 500 antosianin yang berbeda telah diisolasi dari tanaman (Ghosh dkk, 2007). 

Pigmen antosianin tersebut banyak ditemukan dari mahkota bunga, seperti 

bunga mawar, kana, kembang sepatu, rosella, gladiol, turi dan lain-lain yang 
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menampilkan warna merah muda - tua, keunguan hingga biru. Namun pigmen ini 

juga dapat diambil dari beberapa organ tanaman dari umbi, daun hingga buah, 

seperti ubi jalar ungu, lobak, beet, kol merah atau ungu, daun bayam merah 

keunguan, buah arbei, strawberry, anggur, duwet, dan kulit buah naga (Saati dkk, 

2016). 

 


