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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Yoghurt 

Kata yoghurt berasal dari bahasa Turki, yaitu “jugurt” yang berarti susu 

asam. Yoghurt adalah hasil fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang mempunyai cita 

rasa khas karena mengandung komponen flavor seperti diasetil, asetaldehid, dan 

karbondioksida (Wahyudi dan Samsundari, 2008). Bakteri asam laktat yang 

digunakan mampu memproduksi asam laktat, sehingga produk yang terbentuk 

berupa susu yang mengalami penggumpalan atau koagulasi protein yang memiliki 

rasa asam dan aroma khas. Selama proses fermentasi yoghurt berlangsung terjadi 

proses biokimia yang akan memecah laktosa susu menjadi asam laktat oleh bakteri 

asam laktat, pemecahan laktosa menjadi asam laktat oleh aktivitas bakteri asam 

laktat akan meningkatkan keasaman susu (Jannah et al., 2014). Kualitas yoghurt 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kualitas susu, lama penyimpanan, suhu 

inkubasi dan jenis starter yang digunakan (Sirait, 2008). 

Susu yang difermentasi oleh bakteri asam laktat mudah dicerna lebih lanjut 

oleh manusia khususnya bagi penderita lactose intolerant. Susu fermentasi juga 

berperan menstabilkan asam lambung, jika asam lambung terlalu tinggi mereka 

menurunkannya dan sebaliknya jika asam lambung terlalu rendah, mereka 

menaikkannya (Wahyudi dan Samsundari, 2008). Yogurt yang dikonsumsi dapat 

melawan pertumbuhan bakteri patogen yang menginfeksi saluran pencernaan 

(Legowo, 2009). Yoghurt yang baik mengandung kadar asam 0,5%-2,0% dan 

mengandung BAL minimal sebanyak 107 CFU/mL (BSN, 2009). Syarat mutu 
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yoghurt berdasarkan Standar Nasional Indonesia (BSN) 2981-2009 dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Yoghurt 

No. Kriteria Uji Satuan Baku Mutu 

Sifat Fisik     

1 Penampakan  - Cairan Kental 

2 Bau  - Normal/khas 

3 Rasa  - Normal/khas 

4 Konsistensi  - Homogen  

Sifat Kimia     

1 pH   4 – 5 

2 Kadar Lemak (b/b) % maks. 3,3 

3 Protein total (b/b) % min. 2,7 

4 Kadar Abu (b/b) % maks. 1,0 

5 Asam Laktat (b/b) % 0,5 - 2,0 

6 Cemaran Logam     

  Timbal (Pb)  mg/kg maks. 0,3 

  Tembaga (Cu) mg/kg maks. 20 

  Timah (Sn) mg/kg maks. 40 

  Raksa (Hg) mg/kg maks. 0,03 

  Arsen (As) mg/kg maks. 0,1 

Sifat Mikrobiologi     

 1 Coliform jumLah/ 100 mL maks. 10 

 2 E. coli jumLah/ 100 mL < 3 

 3 Salmonella   Negative 

4 JumLah Bakteri Starer Koloni/g Min. 107 

Sumber: SNI 2981:2009 

2.2 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri Asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri gram positif, katalase 

negatif yang dapat memproduksi asam laktat dengan cara memfermentasi 

karbohidrat, anaerob fakultatif, selnya berbentuk kokus, berbentuk rantai atau 

tersusun berpasangan, tidak bergerak, tidak berspora, bersifat non motil dan mesofil 

(Ray & Bhunia, 2008). 
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Bakteri Asam Laktat yang menghasilkan dua molekul asam laktat dari 

fermentasi glukosa termasuk didalam kelompok bakteri asam laktat bersifat 

homofermentatif, sedangkan bakteri asam laktat yang menghasilkan satu molekul 

asam laktat dan satu molekul etanol serta satu molekul karbondioksida dikenal 

dalam kelompok bakteri asam laktat bersifat heterofermentative (Reddy, 2008). 

2.2.1 Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri gram positif berbentuk batang dan 

tidak membentuk endospora. Dalam susu, Lactobacillus bulgaricus akan mengubah 

laktosa menjadi asam laktat. Bakteri ini bersifat thermophilic dan homofermentatif, 

dengan suhu optimum untuk pertumbuhannya sekitar 45ºC. Kondisi optimum untuk 

pertumbuhannya adalah sedikit asam atau sekitar pH 5,5 (Wahyudi, 2006). 

Menurut Andrianto (2008), mengatakan bahwa dalam kehidupan bakteri 

Lactobacillus bulgaricus memiliki beberapa manfaat, antara lain dapat 

meningkatkan kecernaan susu, merangsang produksi interferon dan tumor necrosis 

faktor, mengatur sistem kekebalan tubuh, membantu metabolisme lipid, dapat 

mengendalikan kadar kolesterol, menghasilkan zat pembunuh kuman (antibiotik) 

alami serta mampu menghambat perkembang biakan jasad renik yang tidak 

diinginkan.  

Lactobacillus bulgaricus melakukan fermentasi susu sehingga membentuk 

yoghurt. Bakteri ini sering disebut sebagai bakteri asam laktat karena dapat 

mengubah glukosa dalam susu menjadi asam laktat melalui proses fermentasi 

homolaktat. Dalam proses fermentasi tersebut, mula-mula bakteri ini akan 

merombak laktosa dalam susu menjadi menjadi dua molekul gula yang lebih 

sederhana yaitu glukosa dan galaktosa. Selanjutnya glukosa akan dirubah menjadi 
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asam piruvat melalui jalur glikolisis yang disebut Embden-Meyerhof-Parnas 

(EMP). Setelah itu dalam proses ini asam piruvat melalui piruvat dehidrogenase 

akan dirubah menjadi asam laktat. Fermentasi tersebut disebut fermentasi 

homolaktat karena hanya menghasilkan satu-satunya produk fermentasi yaitu asam 

laktat [Helferich dan Westhoff 1980, dalam (Malaka, 2007)]. 

2.2.2 Streptococcus thermophilus 

Streptococcus thermophilus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk 

bulat hingga oval , berdiameter 0,7 – 0,9 µm,  serta dapat berada dalam bentuk 

berpasangan sampai rantai panjang. Sel tumbuh baik pada suhu 37 - 40°C, tetapi 

juga dapat tumbuh pada suhu 52°C. Streptococcus thermophilus merupakan 

fakultatif anaerobik, dapat mereduksi pH media glukosa cair hingga 4,0 

memproduksi asam L(+)-laktat, serta dapat memfermentasi fruktosa, manosa, dan 

laktosa, tetapi secara umum tidak dapat memfermentasi galaktosa dan sukrosa. Sel 

dapat bertahan hidup pada suhu 60°C selama 30 menit (Ray & Bhunia, 2008). 

Dalam pembuatan yoghurt Lactobacillus bulgaricus akan bersimbiosis 

dengan Streptococcus thermophillus menghasilkan komponen aromatis yang khas 

pada yoghurt dan membebaskan asam laktat dan asam-asam amino yang baik untuk 

pencernaan (Helferich dan Westhoff 1980, dalam Malaka 2007). Jay (1987),  dalam 

Malaka (2007) mengemukakan bahwa pada saat fermentasi berlangsung 

Lactobacillus bulgaricus melepaskan asam-asam amino antara lain valin, histidin, 

dan glisin yang diperlukan oleh Streptococcus thermophillus untuk dapat 

menstimulir pertumbuhannya. Sebaliknya Streptococcus thermophillus membantu 

menurunkan pH dan menghasilkan asam formiat. Hal ini menciptakan kondisi yang 

menguntungkan untuk perumbuhan Lactobacillus bulgaricus yang mulai 
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berkembang bila pH telah menurun sampai kira-kira 4,5. (Tamime dan Robinso 

1985, dalam Malaka 2007).  

2.3 Pengertian Susu dan Sari Kedelai 

Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mammae 

(ambing) pada binatang mamalia betina, untuk bahan makanan dan sumber gizi 

bagi anaknya (Winarno, 2014). Susu memiliki kandungan gizi tinggi seperti 

protein, lemak, mineral dan beberapa vitamin. Susu merupakan sumber kalsium 

yang baik, karena di samping kadar kalsium yang tinggi, laktosa di dalam susu 

membantu absorpsi di dalam saluran cerna (Almatsier, 2002). 

Susu bukan hanya makanan lengkap melainkan juga kaya nutrien. Sekitar 

50% kalori susu berasal dari lemak. Lemak merupakan bahan makanan paling 

penting dalam susu. Lemak susu tingkat paling dasar sangat penting untuk tumbuh 

kembang bayi dan mencerna protein, vitamin A dan D yang larut dalam lemak. 

Lemak omega-3 susu sangat esensial untuk membanun perkembangan sel otak 

manusia (Wahyudi dan Samsundari, 2008). Susu dan produk olahannya merupakan 

sumber utama kalsium serta protein dan mineral yang berkualitas tinggi. Susu 

menyediakan 75% kebutuhan kalsium. Susu beserta produk-produk olahan lainnya 

merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi negara-negara maju. Semakin tinggi 

tingkat kehidupan dan kesejahteraan bangsa, akan semakin besar pula tingkat 

konsumsi susu dan produk olahannya (Kasmiati, 2002). 

Susu segar dan susu murni memiliki definisi yang berbeda, yaitu susu murni 

adalah cairan yang berasal dari ambing hewan yang sehat dan bersih, yang 

diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak 

dikurangi atau ditambahkan sesuatu apapun dan belum mendapatkan perlakuan 
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apapun, sedangkan susu segar adalah susu murni yang tidak mendapat perlakuan 

apapun kecuali proses pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniannya 

(Danasaputra, 2004). 

Tabel 2 Komposisi Susu Sapi dan Sari Kedelai per 100 gram 

Komposisi Susu Sapi Sari Kedelai 

Kalori (kkal) 61,00 41,00 

Protein (g) 3,20 3,50 

Lemak (g) 3,50 2,50 

Karbohidrat (g)  4,30 5,00 

Fosfor 60,00 45,00 

Vitamin A (SI) 130,00 200,00 

Vitamin B (mg) 0,03 0,08 

Air (g) 88,33 87,00 

Sumber: (Depkes RI, 2007) 

 
Gambar 1 Kacang Kedelai (Putri, 2017) 

Kedelai (Glycine max L.  Merr) adalah tanaman semusim yang diusahakan 

pada musim kemarau, karena tidak memerlukan air dalam jumLah besar.  Kedelai 

merupakan sumber protein, dan lemak, serta sebagai sumber vitamin A, E,K, dan 

beberapa jenis vitamin B dan mineral K, Fe, Zn, dan P.  Kadar protein 

kacangkacangan berkisar antara 20-25%, sedangkan pada kedelai mencapai 40%.  

Kadar protein dalam produk kedelai bervariasi misalnya, tepung kedelai 50%, 

konsentrat protein kedelai 70% dan isolat protein kedelai 90% (Winarsi, 2010). 

Sari kedelai merupakan cairan berwarna putih seperti susu sapi, tetapi dibuat 

dari ekstrak kedelai. Diproduksi dengan menggiling biji kedelai yang telah 

direndam dalam air. Hasilnya disaring hingga diperoleh cairan sari kedelai, dan di 
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pasteurisasi.  Sari kedelai mengandung serat kasar dan tidak mengandung kolesterol 

sehingga cukup baik bagi kesehatan. Selama proses pengolahan sari kedelai 

menjadi yoghurt, sari kedelai biasanya mengalami perubahan sifat kimia (Muchtadi 

& Sugiyono, 1992).  

2.4 Bahan Tambahan yang Digunakan dalam Pembuatan Yoghurt 

2.4.1 Gula 

Pada penelitian mengenai pembuatan soyghurt diketahui jika susu kedelai 

langsung diinokulai dengan kultur dan diinkubasi selama empat jam pada suhu 

45°C, maka tidak akan dihasilkan perubahan pH maupupn viskositasnya, dengan 

kata lain tidak dihasilkan soyghurt. Agar proses fermentasi dapat berjalan dengan 

baik, perlu ditambahkan sumber gula pada media susu kedelai sebelum diinokulasi. 

Sumber gula yang ditambah diantaranya sukrosa (gula pasri), glukosa, laktosa, 

fruktosa, atau susu skim (Koswara, 1995). 

Menurut Winarno (2014) menambahkan bahwa dari hasil penelitian dan 

pengembangan ternyata  yoghurt dapat dibuat dari susu kedelai dengan hasil baik 

bila kadar protein susu kedelai berkisar antara 3,60 sampai 4,50% dengan 

penambahan sukrosa sebanyak 5%. Sterilisasi susu kedelai yang dibuat dapat 

dilakukan pada suhu 100°C selama 20 menit, sedangkan penambahan gelatin 

sebesar 0,50 sampai 1,50% pada soyghurt bertujuan untuk menjaga agar soyghurt 

stabil dan memiliki tekstur yang baik. Daya tahan soyghurt dapat mencapai 19 hari 

pada suhu 5°C tanpa adanya penurunan cita rasa. 

2.4.2 Susu Skim 

Susu rendah lemak atau susu skim merupakan susu yang telah diambil 

lemaknya (BSN, 2006). Susu tanpa lemak atau yang disebut dengan susu skim 
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merupakan produk susu cair yang sebagian besar lemaknya telah dihilangkan dan 

dipasteurisasi atau disterilisasi atau diproses secara Ultra High Temperature 

(UHT). Susu skim mengandung semua zat makanan dari susu kecuali lemak dan 

vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim dapat digunakan oleh orang 

yang menginginkan nilai kalori yang rendah dalam makanannya karena hanya 

mengandung 55% dari seluruh energi susu dan skim juga dapat digunakan dalam 

pembuatan keju rendah lemak dan yogurt (Buckle et al., 1987). 

Fungsi penambahan susu skim pada pembuatan yoghurt ini yaitu untuk 

memicu pertumbuhan dari S. Thermophillus. Dalam pembuatan yoghurt berbahan 

dasar dari susu sapi yang disubtitusi dengan sari kedelai, susu skim juga digunakan 

untuk meningkatkan total padatan bukan lemak, memperbaiki konsistensi dan 

viskositas serta berperan dalam pembentukan koagulan (Gulo, 2008). 

2.5 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 

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 
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terlihat lebih menarik (Winarno, 2014). 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). 

2.6 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 (Winarti & Firdaus, 2010). 

 Hasil penelitian menunjukkan, bunga telang 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). 

2.7 Bunga Telang (Clitoria ternatea) 

Tanaman kembang telang (Clitoria ternatea) berasal dari Amerika Selatan 

bagian tengah yang menyebar ke daerah tropik sejak abad 19, terutama ke Asia 
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Tenggara termasuk Indonesia. Tanaman ini secara alami ditemukan pada padang 

rumput, hutan terbuka, semak, pinggiran sungai, dan tempat-tempat terbuka 

lainnya, serta merupakan tanaman merambat pada tanaman pohon ataupun pagar 

pekarangan (Sutedi, 2013). 

2.7.1 Morfologi Bunga Telang 

Bunga telang merupakan tipe bunga majemuk berbatas dengan bentuk 

bunga majemuknya yaitu anak payung menggarpu. Pada bunga telang mahkotanya 

berwarna ungu yang mempunyai ciri khas yaitu putik dan benang sari yanng 

tersembunyi atau tidak nampak dari luar. Pada mahkota bunganya ada beberapa 

mahkota bunga yang terletak ditengah mengalami modifikasi sehingga menjadi 

sebuah mahkota pelindung, dan apabila mahkota tersebut kita buka maka 

didalamnya terdapat semacam tangkai atau yang disebut stilus, stilus ini terdapat 

membengkok didalam mahkota pelindung dan apabila diluruskan maka akan 

terlihat benang-benang sari yang menempel pada stilus tersebut dan dipuncak stilus 

terdapat satu buah kepala putik (Tjitrosoepomo, 2007). 

 
Gambar 2 Bunga Telang (Budiasih, 2017) 

Clitoria ternatea merupakan tanaman dari keluarga Fabaceae, yang biasa 

disebut kembang telang. Bunga telang merupakan tumbuhan merambat yang biasa 

ditemukan di pekarangan rumah, tepi hutan, atau pinggiran sawah. Tingginya dapat 
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mencapai 6 meter, rantingnya halus, dan berjenis daun majemuk. Cara 

membudidayakan bunga ini adalah menggunakan bijinya. Pigmen pada bunga 

secara garis besar dibedakan menjadi tiga, yaitu flavonois, carotenois, dan betalain 

(Tanaka, 2006). 

2.7.2 Klasifikasi Bunga Telang 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Magnoliophyta 

Classis : Magnoliopsida 

Sub classis : Rosidae 

Ordo : Fabales 

Familia : Fabaceae 

Genus : Clitoria 

Spesies : Clitoria ternatea L. 

(Cronquist, 1981) 

2.7.3 Senyawa Aktif Bunga Telang 

Menurut Kazuma (2003), kadar senyawa kimia aktif yang terdapat pada 

mahkota bunga telang :  

Tabel 3 Kadar Senyawa Aktif Mahkota Bunga Telang 

Senyawa Konsentrasi (nmol/mg bunga) 

Flavonoid 20,07 ± 0,55 

Antosianin 5,40 ± 0,23 

Flavonol Glikosida 14,66 ± 0,33 

Kaemprefol Glikosida 12,71 ± 0,46 

Quersetin Glikosida 1,92 ± 0,12 

Mirisetin Glikosida 0,04 ± 0,01 

Sumber: Kazuma (2003) 

Menurut Suebkhampet dan Sotthibandhu (2011), warna biru dari bunga 

telang menunjukkan keberadaan dari antosianin. Pigmen antosianin lebih stabil 
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pada larutan yang bersifat asam daripada larutan yang bersifat netral atau basa 

karena pada suasana asam antosianin akan berada dalam bentuk kation flavilium 

hingga basa kuinodal sehingga tidak terjadi degradasi warna (Harborne, 1996). 

Antosianin dari bunga dapat diekstraksi dengan cara maserasi (Jackman dan Smith, 

1996). 

2.8 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). 

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). 

Antioksidan primer merupakan zat atau senyawa yang dapat menghentikan 

reaksi berantai pembentukan radikal bebas yang melepaskan hidrogen. Antioksidan 
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primer dapat berasal dari alam atau sintetis. Contoh antioksidan primer adalah 

Butylated hidroxytoluene (BHT) (Winarsih, 2007). Reaksi antioksidan primer 

terjadi pemutusan rantai radikal bebas yang sangat reaktif, kemudian diubah 

menjadi senyawa stabil atau tidak reaktif. Antioksidan ini dapat berperan sebagai 

donor hidrogen atau CB-D (Chain breaking donor) dan dapat berperan sebagai 

akseptor elektron atau CB-A (Chain breaking acceptor) (Triyem, 2010). 

Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah  

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A (betakaroten), 

vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia (Kartikawati, 1999). Prinsip kerja 

sistem antioksidan non enzimatis yaitu dengan cara memotong reaksi oksidasi 

berantai dari radikal bebas atau dengan menangkap radikal tersebut, sehingga 

radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler.9 Antioksidan sekunder 

di antaranya adalah vitamin E, vitamin C, beta karoten, flavonoid, asam lipoat, asam 

urat, bilirubin, melatonin dan sebagainya (Muchtadi, 2013). 

Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. Enzim-

enzim ini berperan dalam perbaikan biomolekuler yang rusak akibat reaktivitas 

radikal bebas. Kerusakan DNA yang terinduksi senyawa radikal bebas dicirikan 

oleh rusaknya Single dan Double strand (Winarsih, 2007). 

2.9 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 metanol. Pigmen 
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antosianin dapat larut dalam ethanol karena antosianin merupakan senyawa polar 

dan ethanol merupakan pelarut yang bersifat polar juga . Komponen antosianin ubi 

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

dan sianidin (Suda, 2003). Senyawa antosianin berfungsi sebagai antioksidan dan 

penangkap radikal bebas, sehingga berperan untuk mencegah terjadi penuaan, 

kanker, dan penyakit degeneratif. 

 
Gambar 3 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 flavilium. 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 flavilium (AH+) yang stabil berwarna merah.  

Pada pH netral berubah menjadi basa karbinol berwarna kebiruan dan 

akhirnya menjadi calkon 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, 2000).  

Antosianin adalah kelompok besar pigmen tanaman yang berwarna merah 

biru. Antosianin terdapat pada semua tumbuhan tingkat tinggi, terutama di bunga 
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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, 2007). 

Pigmen antosianin tersebut banyak ditemukan dari mahkota bunga, seperti 

bunga mawar, kana, kembang sepatu, rosella, gladiol, turi dan lain-lain yang 

menampilkan warna merah muda - tua, keunguan hingga biru. 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).  

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, 2009). 


