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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.722/Menkes/Per/IX/1988 tentang 

Bahan Tambahan Makanan, menyebutkan bahwa pewarna adalah bahan tambahan 

makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Secara 

teknis, bahan pewarna adalah zat pewarna (dye), pigmen atau senyawa yang dapat 

menampilkan warna tertentu jika ditambahkan atau digunakan dalam makanan, 

obat, kosmetik atau tubuh manusia. Bahan pewarna yang diizinkan digunakan 

dalam makanan diklasifikasikan menjadi bahan pewarna alami dan bahan pewarna 

buatan. 

Bahan pewarna alami meliputi pigmen yang berasal dari bahan alami 

seperti tumbuhan, mineral dan hewan, serta  bahan yang diproses oleh manusia 

yang bahan bakunya berasal dari bahan alami, sedangkan bahan pewarna buatan 

perlu disertifikasi oleh pihak yang berwenang sebelum dapat digunakan. Bahan 

pewarna buatan digunakan secara luas karena kekuatan zat warnanya lebih kuat 

dibandingkan bahan pewarna alami. Karena itu,  bahan pewarna buatan dapat 

digunakan dalam konsentrasi yang kecil. Bahan pewarna buatan lebih stabil, 

penampilan warna lebih seragam, dan umumnya tidak mempengaruhi rasa 

makanan (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.722/Menkes/Per/IX/1988). 

 Antosianin merupakan zat warna (pigmen) yang larut dalam air dan 

warnanya oranye, merah dan biru. Secara alami terdapat dalam anggur, 

strawberry, rasberry, apel, bunga ros, dan tumbuhan lainnya. Biasanya buah-
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buahan dan sayuran warnanya tidak hanya ditimbulkan oleh satu macam pigmen 

antosianin saja, tetapi kadang-kadang sampai 15 macam pigmen seperti 

pelargonidin, sianidin, peonidin dan lain-lain yang tergolong glikosida-glikosida 

antosianidin (Koswara, 2009). 

Havlikova et al., (1983) dalam Khuluq, (2007) menyatakan bahwa  

betasianin adalah pigmen alami yang ditemukan dari suku Centroespermae 

termasuk famili Amarantaceae. Betasianin dapat digunakan sebagai pewarna 

alami dalam bentuk ekstrak, akan tetapi penggunaan pelarut air dalam proses 

pemekatan dengan panas dapat mengakibatkan kerusakan karena titik didih air 

cukup tinggi (100 
0
C) sedangkan stabilitas betasianin semakin menurun pada 

pemanasan suhu 70 dan 80 
0
C. Betalain atau betasianin adalah pigmen kelompok 

alkaloid yang larut air, pigmen bernitrogen, dan merupakan pengganti 

anthocyanin pada sebagian besar family tanaman ordo Caryophyllales, termasuk 

Amaranthaceae, dan bersifat mutual eksklusif dengan pigmen antosianin (Cai et 

al., 2005; Grotewold, 2006). 

Konsentasi merupakan parameter yang menyatakan komposisi atau 

perbandingan kuantitatif antara zat terlarut dan zat pelarut. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Ekawati, 2015 diketahui bahwa konsentrasi kulit buah naga merah 

40% dapat menghasilkan susu santan dengan warna yang stabil, sedangkan untuk 

organoleptik yang lebih disukai panelis pada konsentrasi kulit buah naga 20%. 

Masyarakat Indonesia belum memiliki budaya minum susu. Ini terlihat  

dari jumlah konsumsi susu di negara Indonesia relatif kecil dibanding negara-

negara Eropa, Amerika, dan Australia. Sebenarnya negara-negara Asia dan Afrika 
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termasuk Indonesia memang tergolong kecil konsumsi susunya (Wardana, 2012). 

Susu sapi pasteurisasi maupun produk olahan susu sapi yang lainnya, meskipun 

tanpa diberi pewarna tambahan tetap saja dapat dinikmati karena rasanya dan bau 

nya yang khas. Akan tetapi susu sapi murni maupun produk olahan susu sapi yang 

lainnya apabila diberi tambahan pewarna, akan lebih menarik minat konsumen 

khususnya anak-anak. Hal ini dikarenakan dengan adanya penambahan pewarna 

ini, akan mengubah tampilan  dari susu maupun produk olahan susu sapi itu 

sendiri. Misalnya saja susu sapi yang diberi warna merah akan memberikan efek 

seakan-akan susu tersebut memiliki rasa strawberry, susu yang diberi warna ungu 

yang seakan akan memiliki rasa anggur dan sebagainya. 

Berdasarkan kenyataan di atas bahwa masyarakat Indonesia belum 

memiliki budaya minum susu, maka peneliti ingin menciptakan sebuah alternatif 

guna menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsi susu sapi, khususnya susu 

segar yaitu dengan cara adanya penambahan filtrat buah maupun sayur yang dapat 

memberikan warna yang menarik pada susu sapi. Filtrat buah dan sayur yang 

digunakan yaitu kulit buah naga merah, bit dan bayam merah. Penggunaan ketiga 

bahan tersebut dimaksudkan karena kandungan pigmen antosianin yang dapat 

memberi warna merah muda hingga keunguan, dari ketiga bahan tersebut 

mengandung antioksidan tinggi yang baik untuk menjaga stabilitas tubuh, selain 

itu poses pembuatan filtratnya yang mudah karena mengandung antosianin yang 

mudah larut dalam air. Seperti penelitian yang telah dilakukan Ekawati, (2015) 

yaitu penambahan dengan adanya penambahan ekstrak kulit buah naga merah 
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mampu menghasilkan susu kedelai bermutu dengan warna alami yang stabil yang 

disukai oleh panelis. 

 Salah satu masalah pangan yang masih memerlukan perhatian adalah 

penggunaan bahan tambahan pangan untuk berbagai keperluan. Penggunaan 

bahan tambahan pangan dilakukan pada industri  pengolahan pangan, maupun 

dalam pembuatan makanan jajanan yang umumnya dihasilkan oleh industri kecil 

atau rumah tangga. Keunggulan jajanan adalah murah, mudah didapat serta cita 

rasanya enak. Namun jajanan juga beresiko terhadap kesehatan karena dalam 

proses pengolahannya sering kali ditambahkan pewarna seperti rhodamin B, 

methanil yellow. Penggunaan rhodamin B dan methanol yellow dilarang karena 

bersifat karsinogenik kuat yang dapat menyebabkan kanker hati, kandung kemih 

dan saluran cerna (Nasution, 2014).     

Pramudito, (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu 

pewarna alami dapat diperoleh dari sayur-sayuran, salah satunya dengan 

menggunakan pewarna alami ekstrak daun bayam merah karena bayam merah 

mengandung pigmen antosianin dan kalsium yang tinggi. Kandungan antosianin 

menurut Lingga (2012) berperan sebagai antioksidan. Bayam merah bermanfaat 

dalam menjaga stabilitas tubuh manusia, karena kandungan antioksidan dan 

vitamin C di dalamnya. Kalsium digunakan dalam tubuh sebagai sumber untuk 

menjaga kestabilan tulang dalam pertumbuhan, sedangkan vitamin C merupakan 

unsur yang berperan dalam menjaga kekebalan tubuh manusia, kebutuhan vitamin 

C dalam tubuh manusia 60 mg/hari. 
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Berlatar belakang dari uraian di atas, maka peneliti ingin menciptakan 

sebuah alternatif pewarna alami yang dibuat dari bahan dasar buah dan sayur. 

Alternatif pewarna alami yang akan peneliti gunakan meliputi kulit buah naga 

merah, daun bayam merah serta bit. Peneliti ingin mengaplikasikan penelitiannya 

dalam bentuk penelitian “Pengaruh Berbagai Jenis dan Konsentrasi Filtrat 

Buah dan Sayur Sebagai Pewarna Alami terhadap Stabilitas Warna, Rasa 

dan Aroma Susu Sapi Pasteurisasi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, muncul 

beberapa pokok permasalahan diantaranya: 

1) Apakah pemberian berbagai jenis filtrat buah dan sayur berpengaruh 

terhadap stabilitas warna, aroma dan rasa susu sapi pasteurisasi? 

2) Apakah pemberian konsentrasi filtrat yang berbeda berpengaruh terhadap 

stabilitas warna, aroma dan rasa susu sapi pasteurisasi? 

3) Bagaimana hasil stabilitas warna optimum yang diperoleh dari berbagai 

macam penambahan jenis dan konsentrasi filtrat buah dan sayur? 

4) Bagaimana tingkat organoleptik susu sapi pasteurisasi hasil dari berbagai 

macam penambahan jenis dan konsentrasi filtrat buah dan sayur?  

5) Apakah adanya interaksi antara jenis filtrat dengan konsentrasi filtrat 

berpengaruh terhadap stabilitas warna, aroma dan rasa susu sapi 

pasteurisasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah di atas, antara 

lain: 

1) Menganalisis pengaruh penambahan jenis filtrat buah dan sayur terhadap 

stabilitas warna, aroma dan ras susu sapi pasteurisasi. 

2) Menganalisis pengaruh penambahan konsentrasi filtrat buah dan sayur 

terhadap stabilitas warna, aroma dan rasa susu sapi pasteurisasi. 

3) Membandingkan jenis dan konsentrasi filtrat optimum yang dapat dicapai 

filtrat buah dan sayur terhadap stabilitas warna susu sapi pasteurisasi. 

4) Membandingkan organoleptik susu sapi yang telah ditambahkan berbagai 

jenis dan konsentrasi filtrat buah dan sayur yang lebih disukai panelis. 

5) Menganalisis interaksi antara jenis filtrat dengan konsentrasi filtrat 

terhadap stabilitas warna, aroma dan rasa susu sapi pasteurisasi? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Secara umum penelitian ini untuk menambah wawasan serta 

pengetahuan akan manfaat buah dan sayur yang tidak hanya baik 

jika dikonsumsi, akan tetapi dapat pula digunakan sebagai  

alternatif peewarna alami.  

2) Sedangkan secara khusus, penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh penambahan beberapa filtrat buah, sayur dan umbi 

terhadap stabilitas warna susu pasteurisasi. 

 



7 
 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

1) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini meningkatkan pengetahuan masyarakat akan 

pemanfaatan sayur dan limbah kulit buah serta umbi sebagai pewarna 

alami. 

2) Bagi Peneliti 

Menambah wawasan terkait pemanfaatan limbah kulit buah dan 

sumber alternatif pewarna alami. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Batasan Penelitian 

 

Batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

1) Filtrat merupakan sari yang diperoleh dari proses penghancuran buah dan 

sayur dengan menggunakan mesin blender dan juicer, dimana dalam 

proses penghancuran tersebut ditambahkan air sebagai pelarut yang 

kemudian disaring menggunakan saringan. 

2) Filtrat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi filtrat kulit buah naga 

merah (Hylocereus coataricensis), daun bayam merah (Amaranthus 

tricolor L.) dan bit (Beta vulgaris). 

3) Konsentrasi filtrat bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1%, 

3% dan 5%. 



8 
 

4) Indikator untuk mengetahui stabilitas warna pada susu sapi tergantung 

pada tingkat kestabilan warna yang dapat dicapai oleh suatu bahan 

pewarna terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan alat color 

reader. 

5) Organoleptik susu sapi merupakan analisis kenampakan luar yang meliputi 

sifat aroma dan rasa susu sapi pasteurisasi yang dilakukan oleh para 

panelis dengan cara memberikan penilaian sensori pada angket mutu fisik 

organeptik susu sapi. 

1.6 Definisi Istilah 

 

Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: 

1) Filtrat merupakan hasil penyaringan pada partikel-partikel hasil filtrasi, 

sedangkan partikel-partikel besar dan tertahan pada kertas disebut dengan 

residu. Filtrasi adalah suatu operasi pemisahan campuran antara padatan 

dan cairan dengan melewatkan umpan (padatan + cairan) melalui medium 

penyaring (Anonim, 2008). 

2) Buah dan sayur merupakan kelompok bahan makanan dari bahan nabati 

(tumbuh-tumbuhan). Buah adalah bagian dari tanaman yang strukturnya 

mengelilingi biji dimana struktur tersebut berasal dari indung telur atau 

sebagai fundamen (bagian) dari bunga itu sendiri, sedangkan sayur adalah 

bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat 

dibuat sayur antara lain daun (sebagian besar sayur adalah daun), batang 

(wortel adalah umbi batang), bunga (jantung pisang), buah (labu), 
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sehingga dapat dikatakan bahwa semua bagian tumbuhan dapat dijadikan 

bahan makanan sayur (Sediaoetomo, 2004 dalam Ida Farida, 2010). 

3) Umbi-umbian merupakan satu organ dari tumbuhan yang merupakan 

moodifikasi dari organ lain dan berfungsi sebagai penyimpan zat tertentu 

(Nugroho, 2015). 

4) Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas anthosianin adalah oksigen, 

pH, temperatur, cahaya, ion logam, enzim, dan asam askorbat. Stabilitas 

antosianin dipengaruhi oleh pH dan panas sensitif. Kecepatan kerusakan 

anthosianin pada pH yang lebih tinggi dan juga reaksi ini lebih cepat pada 

suhu yang lebih tinggi (Kumalaningsih, 2006 dalam Ayu Rahayu, 2010). 

5) Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Rangsangan yang dapat diindra dapat bersifat mekanis 

(tekanan dan tusukan), bersifat fisis (dingin, panas, sinar dan warna), sifat 

kimia (bau, aroma dan rasa) (Anonim, 2013). 

6) Susu pasteurisasi adalah susu yang telah mengalami proses pasteurisasi. 

Proses pasteurisasi termasuk proses pemanasan yang dapat didefenisikan 

sebagai proses pemanasan setiap komponen (partikel) dalam susu pada 

suhu 62 
0
C selama 30 menit, atau pemanasan pada suhu 72 

0
C selama 15 

detik, yang segera diikuti dengan proses pendinginan (Eniza Saleh, 2004). 

 


