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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pewarna Makanan 

Penggunaan pewarna makanan telah banyak memperoleh sorotan baik di 

luar negeri maupun di dalam negeri sehubungan dengan segi-segi keamanannya. 

Tidak dapat disangkal bahwa pewarna makanan tidak berperan dalam 

memperbaiki nilai gizi makanan kecuali beta-karoten, apo-karotenal dan 

riboflavin; dan juga sama sekali tidak diperlukan untuk “survival”, akan tetapi 

ditinjau dari sudut estetika bahan pewarna ini amat penting. Pertama-tama karena 

keberhasilan dalam pemasaran suatu produk sangat ditentukan oleh 

penampakkannya, sehubungan dengan kenyataan bahwa konsumen pada 

umumnya menilai kualitas dan flavour dari warna produk tersebut. Kedua, produk 

yang memiliki warna yang menarik akan memiliki peluang yang lebih besar untuk 

dibeli konsumen dan dikonsumsi, dan hal ini selanjutnya dapat menjamin diet 

yang lebih beraneka-ragam sehingga secara keseluruhan akan turut berperan 

dalam menciptakan masyarakat dengan tingkat gizi yang lebih baik (Koswara, 

2009). 

2.1.1 Macam-macam Pewarna Makanan 

 

Zat warna makanan secara umum dapat dibagi menjadi tiga golongan, 

yaitu : zat warna alami, zat warna yang identik dengan zat warna alami, dan zat  

warna sintetis. Zat warna alami adalah zat warna (pigmen) yang diperoleh dari 

tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Jenis zat warna alami yang 

sering digunakan untuk pewarna makanan antara lain karotenoid, antosianin, 
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kurkumin, biksin, dan karamel. Zat warna yang identik dengan zat warna alami ini 

masih satu golongan dengan kelompok zat warna alami, hanya zat warna ini 

dihasilkan dengan cara sintesis kimia, bukan dengan cara ekstraksi atau isolasi, 

yang termasuk golongan ini adalah karotenoid murni antara lain canthaxanthin 

(merah), apo-karoten (merah-oranye), beta-karoten (oranye-kuning). Semua 

pewarna-pewarna ini memiliki batas-batas konsentrasi maksimum penggunaan, 

terkecuali beta-karoten yang boleh digunakan dalam jumlah tidak terbatas. Zat 

warna sintetis dalam makanan menurut “Joint FAO/WHO Expert Committee on 

Food Additives” (JECFA) dapat digolongkan dalam beberapa kelas, yaitu : azo, 

triarilmetana, quinolin, xanten dan indigoid (Koswara, 2009). 

2.1.2 Bahan Pewarna Makanan Alami 

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

tentang Bahan Tambahan Makanan, Pewarna adalah bahan tambahan makanan 

yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. 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. 

Proses pengolahan pangan terdapat perubahan yang paling umum terjadi 

adalah penggantian atom magnesium oleh atom hidrogen yang membentuk 

feofitin. Hal itu ditandai dengan perubahan warna dari hijau menjadi coklat olive 

yang suram.  Mioglobin dan hemoglobin ialah zat warna merah pada daging yang  

tersusun oleh protein globin dan heme yang mempunyai inti berupa zat besi.  

Heme merupakan senyawa yang terdiri dari dua bagian, yaitu atom zat besi dan 



12 
 

suatu cincin plana yang besar yaitu porfirin.  Porfirin tersusun oleh empat cincin 

pirol yang dihubungkan satu dengan lainnya oleh  jembatan meten.  Heme juga 

disebut feroprotoporfirin. Baik hemoglobin maupun mioglobin memiliki manfaat 

serupa, yaitu berfungsi dalam transfor oksigen untuk keperluan metabolisme 

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

Karotenoid merupakan kelompok pigmen  berwarna kuning, oranye, dan 

merah oranye yang terlarut dalam lipida (minyak). Bahan tersebut berasal dari 

hewan maupun tanaman.  Misalnya fukoxanthin yang terdapat pada lumut;  lutein, 

violaxanthin, dan neoxanthin pada dedaunan;  likopen pada tomat;  kapsanthin 

pada cabe merah;  biksin pada annatto;  caroten pada wortel; dan astazanthin pada 

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

Antosianin dan anthoxanthin tergolong pigmen yang disebut flavonoid. 

Pigmen tersebut pada umumnya larut dalam air. Antosianin tersusun oleh sebuah 

aglikon   berupa anthosianidin yang teresterifikasi dengan molekul gula, bisa satu 

atau lebih.  Gula yang sering ditemukan adalah glukosa, ramnosa, galaktosa, 

xilosa dan arabinosa.  Anthosianin yang mengandung satu molekul gula disebut 

monosida, dua gula disebut diosida dan tiga gula disebut triosida (Peraturan 

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

2.1.2.1 Antosianin 

 

Antosianin berasal dari bahasa Yunani yaitu “anthos” yang berarti bunga 

dan “kyanos” yang berarti biru gelap dan termasuk senyawa flavonoid. Senyawa 

ini merupakan sekelompok zat warna berwarna kemerahan yang larut di dalam air 

dan tersebar sangat luas di dunia tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu dapat 
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digunakan sebagai pewarna alami yang tersebar luas dalam tumbuhan (bunga, 

buah-buahan, dan sayuran). Pigmen yang berwarna kuat dan larut dalam air 

adalah penyebab hampir semua warna merah, oranye, ungu, dan biru. Warna ini 

biasanya tidak dibentuk oleh satu pigmen, seringkali lebih dari satu kombinasi 

atau sistem dari pigmen. Sebagai contoh blueberries terdiri dari 10-15 pigmen 

yang berbeda. Umumnya buah-buahan dan sayur-sayuran terdiri dari 4-6 pigmen 

(Ferlina, 2009). 

Zat warna (pigmen) ini larut dalam air dan warnanya oranye, merah dan 

biru. Secara alami terdapat dalam anggur, strawberry, rasberry, apel, bunga ros, 

dan tumbuhan lainnya. Biasanya buah-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). 

Antosianin banyak menarik perhatian untuk dipakai sebagai pengganti zat 

warna sintesis amaranth (FD & C Red No. 2) yang dilarang di Amerika Serikat 

dan beberapa negara lainnya. Pada suasana asam antosianin sama dengan warna 

amaranth, tetapi jika pH bahan di atas 4 warna dapat cepat berubah. Antosianin 

juga tidak tahan terhadap asam askorbat, metal-metal dan cahaya. Tetapi untuk 

sirop, nektar dan esen buah-buahan, penambahan garam alumunium sampai 200 

ppm dapat membantu menstabilkan warnanya. (Koswara, 2009). 

Warna pigmen antosianin merah, biru, violet dan biasanya dijumpai pada 

bunga, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dalam tanaman terdapat dalam bentuk 

glikosida yaitu membentuk ester dengan monosakarida (glukosa, galaktosa, 



14 
 

ramnosa dan kadang-kadang pentosa). Sewaktu pemanasan dalam asam mineral 

pekat, antosianin pecah menjadi antosianidin dan gula. Pada pH rendah (asam) 

pigmen berwarna merah dan pada pH tinggi berubah menjadi violet dan kemudian 

menjadi biru. Pada konsentrasi yang encer antosianin berwarna biru, sebaliknya 

pada konsentrasi pekat berwarna merah, dan konsentrasi biasa berwarna ungu. 

Adanya tanin akan banyak mengubah warna antosianin (Koswara, 2009). 

Puryati, (2004) menyatakan bahwa antosianin merupakan sekelompok zat 

warna yang berwarna kemerah-merahan yang larut dalam air dan tersebar luas 

didunia tumbuh-tumbuhan. Zat warna ini banyak diisolasi untuk digunakan dalam 

beberapa bahan olahan, makanan maupun minuman. Pada kondisi asam antosianin 

akan lebih stabil dibandingkan dengan pada kondisi basa atau netral. Antosianin 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain pH, temperatur, oksigen, ion logam. 

Antosianin ditampakkan pada panjang gelombang absorbansi maksimal spektrum 

pada 525 nm. 

2.1.2.2 Betasianin 

 

Betasianin merupakan pigmen berwarna merah atau merah-violet dari 

kelompok pigmen betalain. Pigmen betalain hanya dapat dijumpai pada tanaman 

beberapa famili anggota ordo Caryophyllales, termasuk Amaranthaceae, dan 

bersifat mutual eksklusif dengan pigmen antosianin, sifat ini berarti bahwa 

pigmen betalain dan antosianin tidak pernah dijumpai bersama-sama pada satu 

tanaman (Grotewold, E. 2006 dalam Mastuti 2010). 

Coultate, (1996) dalam Setiwan, (2015) menyatakan bahwa betalain dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu betasianin dengan warna pigmen merah keunguan 
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(λmax 534-555 nm) dan betaxantin dengan warna pigmen kuning (λmax 480 nm). 

Peningkatan intensitas warna terjadi disertai dengan degradasi betasianin yang 

berkaitan dengan formasi warna kuning pada kerusakan produk (Herbach et al., 

2006). Betasianin adalah zat warna yang berfungsi memberikan warna merah dan 

berpotensi menjadi pewarna alami untuk bahan pangan yang lebih aman bagi 

kesehatan dibanding pewarna sintetik. 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 (Havlikova et al., 1983). 

Betasianin atau betanin pada bit memiliki stabilitas yang rendah jika 

terpapar oleh panas, logam dan cahaya. Pigmen ini mengasilkan warna merah 

muda atau pink atau merah pada kisaran pH 4-8 (Koswara, 2009). 

2.2 Sumber Pewarna Alami 

2.2.1 Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus coataricensis) 

2.2.1.1 Sistematika Buah Naga Merah (Hylocereus coataricensis) 

Buah naga termasuk dalam kelompok tanaman kaktus atau family 

Cactaceae dan Subfamili Hylocereanea. Adapun klasifikasi buah naga tersebut 

adalah : 

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Subdivisi : Agiospermae (berbiji tertutup)  

Kelas : Dicotyledonae (berkeping dua)  

Ordo : Cactales  

Famili : Cactaceae  
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Subfamily : Hylocereanea  

Genus : Hylocereus  

Species : Hylocereus coataricensis (Plantamor, 2016) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Buah Naga Merah, (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

2.2.1.2 Morfologi Buah Naga Merah (Hylocereus coataricensis) 

Tanaman buah naga merah (Hylocereus coataricensis) merupakan jenis 

tanaman memanjat. Di habitat aslinya tanaman ini memanjat tanaman lainnya 

untuk menopang dan bersifat epifit. Secara morfologis tanaman ini termasuk 

tanaman tidak lengkap karena tidak memiliki daun.Perakaran buah naga bersifat 

epifit, merambat dan menempel pada tanaman lain. Perakarannya dangkal, sekitar 

kedalaman 50-60 cm, mengikuti perpanjangan batang berwarna coklat yang 

didalam tanah (Soetopo, 2008). 

Batang dan Cabang Batang buah naga berwarna hijau tua. Batang tersebut 

berbentuk siku atau segitiga dan mengandung air dalam bentuk lendir dan 

berlapiskan lilin bila sudah dewasa. Dari batang ini tumbuh cabang, duri-duri 

yang keras dan pendek. Letak duri pada tepi siku-siku batang maupun cabang dan 

terdiri 4-5 buah duri disetiap titik tumbuh.yang keras dan pendek. Letak duri pada 
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tepi siku-siku batang maupun cabang dan terdiri 4-5 buah duri disetiap titik 

tumbuh (Soetopo, 2008). 

Soetopo, (2008) menyatakan bahwa bunga buah naga berbentuk corong 

memanjang berukuran sekitar 30 cm dan akan mulai mekar di sore hari dan akan 

mekar sempurna pada malam hari. Setelah mekar warna mahkota bunga bagian 

dalam putih bersih dan didalamnya terdapat benangsari berwarna kuning. Buah 

berbentuk bulat panjang dan biasanya terletak mendekati ujung cabang atau 

batang. Pada cabang atau batang bisa tumbuh lebih dari satu dan terkadang 

berdekatan. Kulit buah tebal sekitar 1-2 cm dan pada permukaan kulit buah 

terdapat sirip atau jumbai berukuran sekitar 2 cm. Biji berbentuk bulat berukuran 

kecil dan tipis tetapi sangat keras. Biji dapat digunakan perbanyakan tanaman 

secara generatif, Setiap buah mengandung lebih dari 1000 biji ( Soetopo, 2008). 

2.2.1.3 Kandungan Buah Naga Merah (Hylocereus coataricensis) 

 

Kulit buah naga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkaloid, 

terpenoid, flavonoid, tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, dan 

fitoalbumin (Jaafar,et al.,2009). Menurut penelitian Wu et al., (2006) keunggulan 

dari kulit buah naga yaitu kaya polifenol dan merupakan sumber antioksidan. 

Selain itu aktivitas antioksidan pada kulit buah naga lebih besar dibandingkan 

aktivitas antioksidan pada daging buahnya, sehingga berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi sumber antioksidan alami. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nurliyana et al., (2010) yang menyatakan bahwa 

di dalam 1 mg/ml kulit buah naga merah mampu menghambat 83,48 1,02% 

radikal bebas, sedangkan pada daging buah naga hanya mampu menghambat 
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radikal bebas sebesar 27,45 5,03 %. Selain itu aktivitas antioksidan kulit buah 

naga juga didukung dengan penelitian oleh Mitasari,(2012) yang menyatakan 

bahwa ekstrak kloroform kulit buah naga merah memiliki aktivitas antioksidan 

dengan nilai IC50 sebesar 43,836 µg/mL. 

Penelitian yang dilakukan Fajriani, (2013) bahwa kulit buah naga super 

merah memiliki persentase peredaman radikal bebas DPPH sebesar 79,24%, 

namun pada penelitian tersebut belum menentukan nilai IC50 dari ekstrak kulit 

buah naga tersebut sehingga pada penelitian ini dilakukan penentuan nilai IC50. 

Nilai IC50 umum digunakan untuk menyatakan aktivitas antioksidan suatu bahan 

uji dengan metode peredaman radikal bebas DPPH dimana IC50 yakni 

konsentrasi suatu larutan uji (sampel) memberikan peredaman DPPH sebesar 50% 

(Molyneux, 2004). 

2.2.2 Daun Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

2.2.2.1 Sistematika Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

Bayam merah termasuk dalam kelompok tanaman herba family 

Amaranthaceae. Adapun klasifikasi bayam merah tersebut adalah : 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliphyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Caryphyllaes 

Famili : Amaranthaceae 

Genus : Amaranthus 

Spesies : Amaranthus tricolor L (Plantamor, 2016). 
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Gambar 2.2 Bayam Merah (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

2.2.2.2 Morfologi Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

Keluarga Amaranthaceae biasanya adalah tanaman berumur pendek, 

ukuran tingginya bervariasi, ada yang mampu tumbuh sampai setinggi 3 m. 

Batangnya umumnya tegak, tetapi ada pula jenis bayam yang batangnya menjalar, 

sering berupa ternak (batang yang gemuk berdaging, succulent), ada yang 

batangnya bercabang-cabang adapula yang tidak bercabang. Warna kulit batang 

juga bermacam- macam, ada yang hijau, merah, kemerahan, kuning dan atau 

kombinasinya. Begitu pula dengan warna daun beragam, lonjong pendek caudatus 

ataupun lonjong panjang, ujung daun biasanya meruncing (misalnya A. caudatus). 

Bunganya kecil-kecil, sangat banyak dan tertata rapi sepanjang tandan 

bunga. Tandan bunga kebanyakan tumbuh dari ujung batang (misalnya A. 

cruentus, A. dubius, A. caudatus) tetapi adapula yang tumbuh baik di ujung 

batang maupun di ketiak daun (A. tricolor dan A. hybridus). Bijinya berbelah dua, 

warna kulit biji hitam atau coklat tua, ukuran biji kecil, bervariasi sekitar 1200-
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3000 biji per gram. Banyak sekali terjadi polinasi silang sehingga banyak ragam 

spesies atau subspesiesnya (Sahat, 1996). 

2.2.2.3 Kandungan Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.) 

 

Keunggulan nilai nutrisi bayam sayuran terutama pada kandungan vitamin 

A (beta-karoten), vitamin C; riboflavin dan asam amino thiamine dan niacin. 

Kandungan mineral terpenting yang terkandung dalam bayam sayur adalah 

kalsium dan zat besi, yang terakhir ini sangat penting untuk mengatasi anemia 

(kekurangan darah). Selain itu bayam sayur juga kaya akan mineral lain seperti 

(kekurangan darah). Selain itu bayam sayur juga kaya akan mineral lain seperti 

seng (zink), magnesium, fosfor dan kalium. Kandungan protein dalam bayam 

ssayur ternyata lebih unggul dibandingkan dengan kangkung, khususnya pada 

komposisi protein yang mudah dicerna. Kandungan hidrat arang bayam sayur 

cukup tinggi, dalam bentuk serat selulosa yang tidak tercerna. Serat tidak tercerna 

tersebut sangat penting peranannya dalam membantu proses pencernaan oleh 

lambung, sehingga dapat mencegah segala bentuk gangguan lambung khususnya 

kanker lambung dan usus (Sahat, 1996). 

2.2.3 Bit (Beta vulgaris) 

2.2.3.1 Sistematika Bit (Beta vulgaris) 

Bit termasuk dalam famili Chenopodiciae  merupakan tanamn semusim 

yang berbentuk rumput. Adapun klasifikasi bayam merah tersebut adalah : 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliphyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Caryophyllales 
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Famili : Chenopodiciae 

Genus : Beta 

Spesies : Beta vulgaris (Plantamor, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Buah Bit Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

2.2.3.2 Morfologi Buah Bit (Beta vulgaris) 

Bit (Beta vulgaris) merupakan tumbuhan yang banyak dijumpai di Eropa 

dan sebagian Asia serta Amerika Serikat. Daun tanamn bit banak dimanfaatkan 

sebagi sayur. Namun tanaman ini dibudidayakan terutama untuk produksi gula 

karena umbi bit mengandung gula sukrosa dalam kadar yang tinggi. Selan sebagai 

pemanis umbi bit saat ini juga dimanfaatkan sebagai sumber pewarna alami 

(Seafast Center, 2012). 

Buah bit merupakan sebutan atau penamaan bagi bagian akar yang 

menggembung yang dapat dimakan dari suatu tanaman yang mempunyai nama 

ilmiah Beta vulgaris. Batangnya sangat pendek sehingga hampir tidak kelihatan. 

Bagian tanaman yang dimakan adalah umbi yang berbentuk bulat hampir 

menyerupai gasing. Umbi ini merupakan perubaan bentuk dari akar tungang. 

Ujung umbinya masih terdapat akar (Lee, Chen-Hsein et al., 2005). 
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2.3.3.3 Kandungan Buah Bit (Beta vulgaris) 

 

Umbi bit kaya akan pigmen betalain. Betalain merupakn pigmen yang 

pada walnya dikategorikan sebagai antosianin bernitrogen karena terdapat 

nitrogen dalam struktur cincinya dan mengandung residu glikosida. Seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini betalain tidak digolongkan 

sebagai pigmen antosianin. Pigmen betalain berdiri sendiri sebagai sebuah jenis 

pigmen dan merupakan induk dari kelompok betasianin yan berwarna merah-

violet dan betaxanthin yang berwarna kuning (Koswara, 2009). 

Bit merupakan salah satu bahan pangan yang sangat bermanfaat. Salah 

satu manfaatnya adalah memberikan warna alami dalam pembuatan produk 

pangan. Pigmen yang terdapat pada bit merah adalah betalain. Betalain 

merupakan golongan antioksidan. Pigmen betalain sangat jarang digunakan dalam 

produk pangan dibandingkan dengan antosianin dan betakaroten (Wirakusumah, 

2007 dalam Setiawan et.al, 2015).  

Kandungan vitamin dan mineral yang ada dalam bit merah seperti vitamin 

B dan kalsium, fosfor, nutrisi, besi merupakan nilai lebih dari penggunaan bit 

merah. Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk mene- 

tralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal 

bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang memiliki radikal bebas. Bit 

dengan warna yang sangat khas ini telah diteliti dan diketahui mengandung 

betalain, fitonutrien yang kaya antioksidan yang memberikan warna merah khas 

alami pada buah ini. Betalain terdiri dari betacyanins dan betaxanthins. Para 

peneliti mengemukakan zat ini memiliki efek anti mikroba dan anti virus serta 



23 
 

dapat membantu menghambat berkembangnya sel tumor manusia (Global Health, 

2015). 

2.3 Filtrat 

2.3.1 Pengertian Filtrat 

Filtrasi adalah suatu operasi pemisahan campuran antara padatan dan 

cairan dengan melewatkan umpan (padatan + cairan) melalui medium penyaring. 

Proses filtarsi banyak dilakukan di industri, misalnya pada pemurnian air minum, 

pemisahan kristal-kristal garam dari cairan induknya, pabrik-kertas dan lain-lain. 

Untuk semua proses filtrasi, umpan mengalir disebabkan adanya tenaga dorong 

berupa beda tekanan, sebagai contoh adalah akibat gravitasi atau tenaga putar. 

Secara umum filtrasi dilakukan bila jumlah padatan dalam suspensi relatif lebih 

kecil dibandingkan zat cairnya. Zat hasil penyaringan pada partikel-partikel hasil 

filtrasi disebut dengan filtrat, sedangkan partikel-partikel besar dan tertahan pada 

kertas disebut dengan residu (Anonim, 2008). 

Proses filtrasi umumnya terjadi pada beda tekanan tetap. Jika medium 

filter primer telah dilapisi cake dan filtrat telah jenuh maka tekanan akan 

bertambah sampai maksimum. Diperlukan waktu yang optimum untuk melakukan 

satu kali siklus. Waktu filtrasi optimum adalah waktu filtrasi yang diperlukan agar 

jumlah volume filtrat per satuan waktu maksimum, dalam filtrasi yang disebut 

waktu siklus adalah waktu keseluruhan yang diperlukan untuk melakukan proses 

filtrasi (Anonim, 2008). 

Sebaliknya, diperlukan perlakuan-perlakuan khusus sebelum dan sesudah 

proses filtrasi jika padatan yang akan dipisahkan berupa cairan yang mudah 

terdeformasi atau berukuran kecil dan relatif sulit diambil dari suspensi cair. 
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Filtrasi sering diterapkan pada proses-proses biologis seperti memisahkan ekstrak 

juice atau memisahkan mikroorganisme dari medium fermentasinya. Pada proses-

proses pemisahan yang sulit, proses filtrasi konvesional harus didukung dengan 

teknologi lain agar filtrasi lebih praktis, cepat, dan kualitas produk tidak 

terdegradasi (Departemen Teknik Kimia ITB). 

2.3.2 Langkah Pembuatan Filtrat 

 

Langkah pembuatan filtrat sari apel menurut Silalahi, 2014 dalam 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1) Memotong kecil-kecil bahan dan menghaluskannya menggunakan blender 

atau dengan cara ditumbuk. 

2) Setelah itu menyaring dengan kain penyaring. 

3) Filtrat tersebut kemudian dididihkan diatas kompor. 

4) Mendinginkan filtrat  dan menyaringnya kembali untuk menghilangkan 

endapan yang masih tersisa. 

5) Mengukur volume filtrat kemudian ditambah dengan gula sampai 

konsentrasi mencapai 15%. 

6) Membagi filtrat ke dalam erlenmeyer masing-masing 40 ml, selanjutnya 

tahap fermentasi. 

7) Memasukan inokulum ke dalam erlenmeyer yang berisi media fermentasi. 

Tutup dengan kapas dan kertas alumunium foil kemudian difermentasikan 

selama variabel waktu yang telah ditentukan. 

Menurut Koeswardhani, et. al, (2006) pengolahan bahan pangan dengan suhu 

tinggi (pemanasan) bertujuan untuk memperpanjang masa simpan atau untuk 
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mengawetkan bahan pangan yang disertai dengan penganekaragaman pangan 

serta mensterilkan suatu bahan pangan. Pemanasan bahan pangan dapat dilakukan 

dengan cara blanching, pasteurisasi, sterilisasi serta pemasakan. Pemanasan bahan 

pangan dengan cara pemasakan bertujuan untuk meningkatkan cita rasa atau 

kelezatan produk pangan. Pemasakan dapat dilakukan dengan cara 

pemanggangan, penggorengan, perebusan dan pengukusan. 

Pendinginan bahan pangan merupakan salah satu cara penyimpanan yang 

dilakukan pada suhu diatas titik beku bahan, yaitu -2
0
C sampai 10

0
C. Pendinginan 

yang dilakukan dilingkungan rumah tangga, yaitu dalam lemari es, pada 

umumnya menggunakan suhu 5
0
C – 8

0
C. Pendinginan dapat mengawetkan bahan 

pangan selama beberapa hari atau minggu (Koeswardhani, et al., 2006). 

Filtrat yang dihasilkan dari beberapa bahan kemudian dipanaskan dengan tujuan 

untuk meningkatkan cita rasa produk pangan serta mensterilkan filtrat yang 

dihasilakan. Sedangkan pendinginan bertujuan untuk mengawetkan filtrat yang 

dihasilkan setelah dilakukan proses sterilisasi. 

Menurut Departemen Pertanian dan BTP, proses pembuatan sari buah 

mangga meliputi: 

1) Buah mangga dicuci, dikupas dan daging buah dipotong-potong sesuai 

selera. Daging buah dihaluskan dengan blender.  

2) Menyiapkan air matang sebagai pengencer sebanyak 2 kali berat hancuran 

buah kemudian dimasukkan kedalam mangga yang telah dihancurkan 

sebelumnya, kemudian disaring dengan kain saring.  Proses ini dilakukan 

hingga air pengencer habis. 
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3) Menambahkan Natrium  benzoat dan gula pasir serta CMC  kemudian 

diaduk rata.  

4) Sari buah kemudian dipanaskan pada suhu 800 C selama 10 menit. 

5) Selanjutnya sari buah dimasukkan kedalam botol yang sudah disterilkan, 

kemudian di exhausting (pembuangan uap) dan ditutup rapat.  

6) Botol dipanaskan dalam air mendidih selama 15 menit. Selanjutnya botol 

didinginkan dan siap disimpan. 

2.4 Stabilitas Pigmen Alami 

 

Stabilitas warna dari zat pewarna dipengaruhi oleh cahaya, pH, oksidator, 

reduktor, dan surfaktan. Pada percobaan stabilitas klorofil hasil ekstrasi daun suji 

diketahui pengaruh sinar ultraviolet 366 nm menunjukkan bahwa reaksi klorofil a, 

b dan pigmen hijau mengikuti reaksi tingkat satu pada pH 4, 7, dan 10 setelah 

penyinaran selama 172 dan 408 jam yang disertai dengan peningkatan kecepatan 

reaksi. Jika pH ekstrak pH klorofil diturunkan dari pH 10 tanpa penyinaran, 

intensitas warnanya akan menurun. Kayu secang pada pH 2-4 berwarna kuning 

hingga kuning kemerahan, pada pH 6 atau lebih berwarna merah hingga merah 

keunguan. Kayu secang stabil pada suhu rendah dan pada suhu 10 
0
C lebih baik 

daripada suhu lingkungan 30 
0
C. Kayu secang mempunyai stabilitas yang rendah 

terhadap sinar ultraviolet (Pratama, et.al, 2007 dalam Ayu Rahayu, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin adalah oksigen, 

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

antosianin dipengaruhi oleh pH dan panas sensitif. Kecepatan kerusakan 
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antosianin pada pH yang lebih tinggi dan juga reaksi ini lebih cepat pada suhu 

yang lebih tinggi (Kumalaningsih, 2006). 

2.5 Susu Sapi 

2.5.1 Deskripsi Umum Susu Sapi 

Susu merupakan sumber protein dengan mutu yang sangat tinggi, dengan 

kadar protein dalam susu segar 3.5 %, dan mengandung lemak yang kira-kira 

sama banyaknya dengan protein. Karena itu, kadar lemak sering dijadikan sebagai 

tolak ukur mutu susu, karena secara tidak langsung menggambarkan juga kadar 

proteinnya. Beberapa jenis sapi perah, khususnya dari Bos Taurus misalnya Jersey 

dan Guernsey mampu memproduksi susu dengan kadar lemak mendekati 5 % 

(Koswara, 2009). 

Gula dalam susu disebut laktosa atau gula susu, kadarnya sekitar 5 - 8 %. 

Laktosa memiliki daya kemanisan sangat rendah, yaitu hanya 16 % daya 

kemanisan sukrosa. Laktosa merupakan senyawa yang banyak digunakan dalam 

pembentukan sel otak, khusunya bagi anak-anak usia di bawah 7 tahun, agar 

jumlah maupun perkembangan sel otaknya berlangsung dengan normal dan 

lancar. Mineral yang banyak terdapat dalam susu adalah kalsium dan posfor. 

Kedua mineral tersebut penting bagi pertumbuhan tulang. Sehingga bagi bayi dan 

anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, susu merupakan sumber mineral 

yang penting (Koswara, 2009). 

Mineral lain seperti klorida, kalsium, magnesium dan natrium terlarut 

dalam air. Sedangkan sebagian kalsium posfat dan protein tidak berada dalam 

larutan murni, tetapi dalam bentuk dispersi koloid (kalsium posfat kaseinat) yang 

menyebabkan susu terkesan berwarna putih opaque. Vitamin yang tinggi terdapat 
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dalam susu adalah niasin dan riboflavin. Karena tingginya kandungan riboflavin, 

susu tanpak berwarna kehijau-hijauan.  Jika terkena sinar matahari langsung, 

riboflavin dalam susu cepat rusak (Koswara, 2009). 

Susu segar merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena 

mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, 

karbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nilai 

gizinya yang tinggi juga menyebabkan susu merupakan medium yang sangat 

disukai oleh mikrooganisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya sehingga 

dalam waktu yang sangat singkat susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak 

ditangani secara benar (Saleh, 2004). 

Mikroorganisme yang berkembang didalam susu selain menyebabkan susu 

menjadi rusak juga membahayakan kesehatan masyarakat sebagai konsumen 

akhir. Disamping itu penanganan susu yang benar juga dapat menyebabkan daya 

simpan susu menjadi singkat, harga jual murah yang pada akhirnya juga akan 

mempengaruhi pendapatan peternak sebagai produsen susu. Kerusakan pada susu 

disebabkan oleh terbentuknya asam laktat sebagai hasil fermentasi laktosa oleh 

koli. Fermentasi oleh bakteri ini  akan menyebabkan aroma susu menjadi berubah 

dan tidak disukai oleh konsumen. Untuk meminimalkan kontaminasi oleh 

mikroorganisme dan menghambat pertumbuhan bakteri pada susu agar dapat 

disimpan lebih lama maka penanganan sesudah pemerahan hendaknya  menjadi 

perhatian utama peternak (Saleh, 2004). 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah kerusakan pada susu 

adalah dengan cara pemanasan (pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi maupun 
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suhu rendah yang dapat diterapkan pada peternak. Dengan pemanasan ini 

diharapkan akan dapat membunuh bakteri patogen yang membahayakan 

kesehatan manusia dan meminimalisasi perkembangan bakteri lain, baik selama 

pemanasan maupun pada saat penyimpanan (Saleh, 2004). 

2.5.2 Pasteurisasi Susu 

 

Pada umumnya proses pasteurisasi dilakukan dengan mamanaskan susu 

pada suhu 62 
0
C selama 30 menit. Bila ingin lebih cepat dapat digunakan suhu 72  

0
C selama 15 detik. Meskipun bakteri patogen sudah dimusnahkan, tetapi bakteri 

non patogen, terutama bakteri pembusuk masih hidup. Jadi susu pasteurisasi, 

bukan merupakan susu awet. Dalam penyimpanannya, biasanya susu pasteurisasi 

digabungkan dengan metode pendinginan. Untuk memperpanjang daya 

simpannya, susu pasteurisasi disimpan pada suhu maksimal 10 
0
C, lebih dingin 

lebih baik. Pada suhu tersebut mikroba pembusuk meskipun tidak mati, tetapi 

tidak dapat tumbuh dan berkembang (Koswara, 2009). 

Pada saat pasteurisasi, bukan hanya bakteri patogen yang mati, tetapi 

beberapa jenis enzim juga dimatikan. Enzim yang terpenting adalah posfatase. 

Enzim tersebut memiliki daya tahan panas yang sedikit lebih tinggi daripada 

bakteri patogen penyebab tbc. Karena itu, untuk mendeteksi apakah proses 

pasteurisasi sudah cukup atau belum, dilakukan tes atau uji posfatase. Bila uji 

posfatase negatif, proses pasteurisasi sudah baik atau cukup.  Pada umumnya di 

Industri pengolahan susu, proses pasteurisasi terdiri atas tahap-tahap sebagai 

berikut : penerimaan susu segar, pencampuran dan pemanasan, penyaringan, 

homogenisasi, pasterurisasi, pendinginan dan pengemasan (Koswara, 2009). 
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2.5.3 Pemanasan dan Pencampuran 

 

Tahap ini diperlukan untuk menyeragamkan susu dan dapat dicampur 

bahan lain seperti gula atau perasa/pewarna makanan, dengan cara dimasukkan ke 

dalam tangki yang berpengaduk (agotator) dan dapat diatur suhunya. Susu dalam 

tangki mula-mula dipanaskan selama 15 menit dengan suhu 50 – 60 
0
C dengan 

tujuan untuk menginaktifkan enzim lipase yang menyebabkan susu menjadi 

tengik. Selanjutnya susu dialirkan ke tangki penyaring (filter tank), untuk 

menisahkan padatan dan kotoran yang mungkin masih terdapat dalam susu 

(Koswara, 2009). 

2.6 Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan.  Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis, yaitu 

kesadaran atau pengenalan alat indra akan sifat-sifat benda karena adanya 

rangsangan yang diterima alat indra yang berasal dari benda tersebut. Pengindraan 

dapat juga berarti reaksi mental (sensation) jika alat indra mendapat rangsangan 

(stimulus). Reaksi atau kesan yang ditimbulkan karena adanya rangsangan dapat 

berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, menyukai atau tidak menyukai akan 

benda penyebab rangsangan. Kesadaran, kesan dan sikap terhadap rangsangan 

adalah reaksi psikologis atau reaksi subyektif. Pengukuran terhadap nilai / tingkat 

kesan, kesadaran dan sikap disebut pengukuran subyektif atau penilaian subyektif. 

Disebut penilaian subyektif karena hasil penilaian atau pengukuran sangat 

ditentukan oleh pelaku atau yang melakukan pengukuran (Anonim, 2013). 
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Jenis penilaian atau pengukuran yang lain adalah pengukuran atau 

penilaian suatu dengan menggunakan alat ukur dan disebut penilaian atau 

pengukuran instrumental atau pengukuran obyektif. Pengukuran obyektif hasilnya 

sangat ditentukan oleh kondisi obyek atau sesuatu yang diukur. Demikian pula 

karena pengukuran atau penilaian dilakukan dengan memberikan rangsangan atau 

benda rangsang pada alat atau organ tubuh (indra), maka pengukuran ini disebut 

juga pengukuran atau penilaian subyketif atau penilaian organoleptik atau 

penilaian indrawi. Yang diukur atau dinilai sebenarnya adalah reaksi psikologis 

(reaksi mental) berupa kesadaran seseorang setelah diberi rangsangan, maka 

disebut juga penilaian sensorik (Anonim, 2013). 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foods additives pada makanan 

Alami: bahan yang 

berasal dari bahan alami 

(Permenkes RI, 1988) 

Pewarna 

Sintetis  

Memperbaiki kualitas makanan 

Kulit buah 

naga merah Daun bayam merah 
Bit 

Pengambilan filtrat masing-masing bahan 

Dapat diperoleh dari bunga, buah, 

sayur dan umbi yang berwarna 

merah maupun ungu (Koswara, 

2009). 

 

Konsentrasi: semakin tinggi konsentrasi akan menyebabkan 

kadar glukosa tinggi (Pramudito, 2014) 

Stabilitas 

warna : 

konsentrasi 

32% 

(Lestari, 

2012) 

Rasa: konsentrasi 

50%  

mempengaruhi 

rasa tertinggi 

(Lestari, 2012) 

 

Aroma: 13,5%, 

32% dan 50% 

tidak 

mempengaruhi 

aroma (Lestari, 

2012) 

Konsentrasi 1%, 3% dan 

5% 

Mempengaruhi stabilitas 

warna, aroma dan rasa 

Memperbaiki 

kenampakan susu dan 

meningkatkan daya tarik 

konsumen 

Informasi buah dan sayur 

sebagai pewarna alami 

makanan dan minuman 

Bagan 2.1 Kerangka Konsep Pengaruh Pemberian Konsentrasi filtrat buah dan sayur 

pada susu sapi pasteurisasi 

Antosianin: pigmen berwarna 

biru, violet, merah (Koswara, 

2009) 

Betasianin: Pigmen berwarna 

merah atau merah-violet 

(Grotewold, E. 2006) 
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2.8 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian 

Terdahulu 

Persamaan Perbedaan 

Heni Tri Utami 

(2015) 

Pengaruh 

pemberian 

konsentrasi filtrat 

pigmen antosianin 

kulit buah naga 

suer merah 

(Hylocereus 

cstaricencis) pada 

produk minuman 

yoghurt 

Penggunaan filtrat 

pewarna alami 

1. Filtrat pewarna 

alami yang 

digunakan ada 4, 

yakni kulit buah 

naga merah, buah 

murbei, bayam 

merah dan kubis 

merah. 

2. filtrat 

diaplikasikan pada 

susu sapi 

pasteurisasi 

Rizki Dwi S 

(2015) 

Kajian 

Karakteristik dan 

Sensori Serta 

Aktivitas 

Antioksidan dari 

Granul 

Effervescent Buah 

Bit (Beta vulgaris) 

dengan Perbedaan 

Metode Granulasi 

dan Kombinasi 

Sumber Asam 

Penggunaan filtrat 

pewarna alami 

Pembuatan tablet 

dari buah bit 

Sidiq Pramudito 

(2014) 

Pemanfaatan umbi 

ganyong (Canna 

edulis Kerr) 

sebagai bahan 

dasar yoghurt 

dengan 

penambahan 

ekstrak daun 

bayam merah 

(Alternahera 

amena Voss) 

sebagai pewarna 

alami 

Penggunaan 

pewarna alami 

bayam merah 

Pembuatan 

pewarna alami 

Pengaplikasian 

pewarna alami 

pada yoghurt 

 


