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II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Crackers  

Crackers adalah salah satu produk makanan yang terbuat dari tepung terigu.  

Crackers banyak ditemukan di pasar dalam bermacam-macam bentuk dan rasa. 

Seperti halnya biskuit sebagian crackers yang ada di pasar menggunakan bahan 

baku terigu dari gandum. Akan tetapi crackers dan biskuit memiliki beberapa 

perbedaan yaitu crackers tidak menggunakan telur sedangkan biskuit 

menggunakan telur sebagai bahan tambahan dan sebelum dicetak adonan crackers 

difermentasi sedangkan biskuit tidak difermentasi (Ferazuma, dkk. 2011).  

   Crackers merupakan produk yang tidak membutuhkan pengembangan, 

maka tepung yang digunakan adalah tepung protein rendah. Tujuannya agar 

produk yang dihasilkan renyah dan tidak keras (Matz, 1992). Kualitas crackers 

dapat diukur melalui sifat kimia yang menentukan zat gizi, sifat fisik meliputi 

tekstur dan warna, serta sifat organoleptik yang menentukan penerimaan crackers 

terhadap konsumen (Fridata, dkk., 2014). 

Menurut Manley dalam Junaenah (2007) bahan-bahan pembuat crackers 

terdiri atas 1) Bahan yang berfungsi sebagai bahan pembuat adonan yang kompak 

yaitu tepung, air dan garam; 2) Bahan-bahan yang berfungsi sebagai pelembut 

tekstur yaitu gula dan lemak; dan 3) bahan yang berfungsi sebagai agen 

pengembang (leaving agent) seperti baking soda. Selanjutnya menurut Faridi 

(1994) bahwa crackers dibuat dari campuran tepung dengan lemak yang cukup 

tetapi sedikit air dan gula bahkan kadang ladang tanpa penambahan gula. 
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Syarat mutu crackers telah ditetapkan oleh Departemen Perindustrian yang 

tercantum  dalam Standar Nasional Indonesia (SNI. 01-2973-1992). Adapun syarat 

mutu crackers dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:   

Tabel 1. Syarat Mutu Crackers Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI. 

012973-1992)  

No   Kriteria Uji Satuan   Persyaratan   

1   

  

  

  

  

2   

3   

4   

5   

  

  

6   

  

  

  

  

7  

8   

  

 

 

Keadaan   
a.Bentuk   
b.Rasa   

c.Warna   

d.Tekstur   
Air (% b/b)   
Protein (% b/b)   

Abu (% b/b)   

Bahan Tambahan Makanan   
a. Pewarna   
b. Pemanis   
Cemaran logam  
a.Tembaga(Cu),mg/kg   
b.Timbal (Pb), mg/kg   

c.Seng (Zn),mg/kg   

d.Raksa (Hg), mg/kg   
Arsen (As), mg/kg   
Cemaran mikroba   

a. Angka lempeng total   

b. Coliform   

c. E. Coli   

d. Kapang   

  

Normal   

Normal   

Normal   

Normal   

Maks.5   

Maks.9   

Maks.2   

  

Yang tidak diizinkan 

tidak boleh ada 

  

Maks 10,0   

Maks 1,0   

Maks 40,0   

Maks 0,05   

Maks 0,5   

  

Maks 1,0x10
6 
  

Maks 20   

< 3   

Maks 1,0x10
2 
  

Sumber: Standar Nasional Indonesia (1992)  

2.2 Bahan-bahan Pembuatan Crackers 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan crackers terdiri dari: tepung 

terigu, tepung gula, margarine, soda kue, ragi, garam, air, dan susu skim. 

2.2.1 Tepung Terigu  

Tepung terigu merupakan hasil ekstraksi dari proses penggilingan gandum 

(T. sativum) yang tersusun oleh 67-70 % karbohidrat, 10-14 % protein, dan 1-3 % 

lemak. Protein dari tepung terigu membentuk suatu jaringan yang saling berikatan 
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(continous) pada adonan dan bertanggung jawab sebagai komponen yang 

membentuk viskoelastik. Tepung yang digunakan pada pembuatan biskuit adalah 

tepung terigu yang mempunyai kandungan protein yang rendah (Fitasari, 2009).   

Menurut Astawan (2002) berdasarkan kandungan glutein (protein), terigu 

dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

1. Hard flour, tepung ini berkualitas baik, kandungan proteinnya 12-13 

persen, tepung ini bisa digunakan untuk pembuatan roti dan mie 

berkualitas tinggi, contohnya: terigu cakra kembar.  

2. Medium hard, terigu ini mengandung protein 9,5-11 persen. Tepung ini 

banyak digunakan untuk pembuatan roti, mie dan macam-macam kue serta 

biskuit, contohnya: tepung segitiga biru  

3. Soft flour, terigu ini mengandung protein sebesar 7-8,5 persen. 

Penggunaanya cocok sebagai bahan pembuatan kue dan biskuit, contoh: 

terigu kunci biru. 

Tepung terigu adalah bahan utama dalam pembuatan biskuit dan 

mempengaruhi proses pembuatan adonan, fungsi tepung adalah sebagai struktur 

biskuit. Sebaiknya dalam pembuatan biskuit menggunakan tepung terigu protein 

rendah (8-9%). Hal ini akibat dari sifat tepung yang menyerap air sedikit dan 

adonan kurang elastis. Jika menggunakan tepung terigu jenis ini akan 

menghasilkan kue yang rapuh dan kering merata (Melisa, 2013). 

2.2.2 Gula  

Gula yang digunakan dalam pembuatan biskuit crackers adalah gula halus 

agar mudah larut dan hancur dalam adonan. Pembuatan produk biskuit crackers 

gula yang ditambahkan hanya sedikit berfungsi untuk menghasilkan warna 
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kecoklatan yang menarik pada permukaan produk. Gula dalam rate of 

fermentation (nilai peragian) dapat mempercepat proses 15 peragian adonan yaitu 

sebagai sumber energi bagi kegiatan ragi sehingga adonan akan cepat 

mengembang (Kartika, 2000).  

Fungsi gula dalam pembuatan kue kering sebagai bahan pemanis, jenis dan 

jumlah gula yang digunakan memberikan pengaruh terhadap tekstur dan warna 

kue kering. Kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan adonan keras dan regas 

(mudah patah), daya lekat adonan tinggi, adonan kuat dan setelah dipanggang 

bentuk kue kering menyebar (Winarno, 2004).  

2.2.3 Lemak Nabati (Margarin)  

Margarin merupakan emulsi air dalam minyak dengan persyaratan 

mengandung tidak kurang 80% lemak. Margarin harus bersifat plastis, padat pada 

suhu ruang, agak keras pada suhu rendah dan segera dapat mencair pada mulut 

(Winarno, 1993). 

Lemak merupakan komponen penting dalam pembuatan biscuit crackers, 

karena berfungsi sebagai bahan untuk menimbulkan rasa gurih, manambah aroma 

dan menghasilkan tekstur produk yang renyah. Dalam pembuatan kue yang 

dipanggang, margarin digunakan sebagai pengganti mentega dengan rupa, bau, 

konsistensi, rasa dan nilai gizi yang hampir sama (Hanny Wijaya, 2002).   

2.2.4 Soda kue  

Bahan pengembang adalah bahan tambahan pangan yang digunakan dalam 

pembuatan roti dan kue yang berfungsi untuk mengembangkan adonan supaya 

adonan menggelembung, bertambah volumenya, demikian juga pada saat adonan 

dipanggang dapat lebih mengembang. Jika bahan pengembang dicampurkan ke 
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dalam adonan maka akan terbentuk gas karbondioksida, gas inilah yang kemudian 

terperangkap di dalam gluten (komponen protein yang ada dalam tepung terigu) 

sehingga adonan menjadi mengembang karena gas yang dihasilkan semakin lama 

akan semakin banyak. Bahan yang biasa digunakan yang pertama disebut sebagai 

baking soda, yang disebut pula dengan nama soda kue, yang isi sebetulnya adalah 

bahan kimia yang bernama sodium bikarbonat (Salma, 2008). 

2.2.5 Ragi   

Fungsi ragi dalam pembuatan biskuit crackers yaitu sebagai pembentuk gas 

dalam adonan sehingga adonan mengembang, memperkuat gluten, menambah rasa 

dan aroma. Jenis ragi yang digunakan pada pembuatan crackers adalah instan dry 

yeast/ragi kering yang mengandung kadar air sekitar 7,5% dengan bentuk bubuk 

sehingga mudah untuk dicampurkan (Munandar, 1995).  

2.2.6 Garam  

Garam memiliki beberapa fungsi yaitu dapat memodifikasi flavor, bersifat 

sebagai pengikat adonan sehingga mengurangi kelekatan (Figoni, 2004). Garam 

(natrium klorida) merupakan suatu zat asam basa yang digunakan dalam makanan 

sebagai pemberi rasa asin. Garam biasa terdapat secara alamiah dalam bahan 

makanan atau ditambahkan pada waktu pengolahan dan penyajian makanan. 

Penggunaan garam dianjurkan tidak terlalu banyak karena akan menyebabkan rasa 

produk terlalu asin (Winarno, 2004).  

2.2.7 Air  

Air memiliki peran penting yaitu ketika air ditambahkan pada adonan dan 

bereaksi dengan gluten menghasilkan adonan yang kalis. Gluten dan pati menyatu 

dari hidrasi air yang bersenyawa dengan protein menjadi adonan. Air dapat 
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menentukan karakteristik reologi dan konsistensi adonan yang menentukan sifat 

adonan selama proses dan mempengaruhi hasil akhir produknya. Jumlah air yang 

ditambahkan tergantung dari kekuatan tepung dan proses yang digunakan. Air 

berfungsi melarutkan bahan seperti garam, gula, susu, sehingga akan terdispersi 

secara merata dalam adonan. Banyaknya air yang digunakan juga dapat 

menentukan mutu crackers yang dihasilkan (Koswara, 2009).   

2.2.8 Susu Skim  

Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya. 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 rendah di dalam 

makanannya, karena susu skim hanya mengandung 55% dari seluruh energi susu 

(Buckle et al., 2009). 

Susu skim berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, warna, menahan 

penyerapan air, sebagai bahan pengisi dan meningkatkan nilai gizi. Protein dalam 

susu dapat mengikat air sehingga membuat adonan menjadi lebih kuat dan 

lengket. Bahan tambahan yang sering digunakan dalam pembuatan kue kering 

adalah susu. Pemilihan susu tanpa lemak (susu skim) lebih disarankan karena 

jenis ini tidak mempengaruhi rasa kue (Nuraini, 2009). 

2.3 Aspek Pengolahan 

2.3.1 Fermentasi 

Tujuan fermentasi adalah untuk proses pematangan adonan, sehingga 

adonan mudah ditangani dan dapat menghasilkan  produk bermutu baik. Selain 

itu, fermentasi berperan dalam pembentukan cita rasa crackers. Hal yang 
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terpenting dalam melakukan fermentasi adalah membuat kondisi lingkungan suhu 

dan kelembapan ideal untuk berkembangnya ragi dalam adonan crackers. Adonan 

biasanya difermentasi pada suhu 27-30°C dengan kelembapan 75-80%. 

Fermentasi dapat dilakukan diatas meja dan ditutup dengan plastik yang terlebih 

dahulu diolesi margarine dan dimasukkan ruang terkontrol. Lama fermentasi 

biasanya 30 menit (Fardiaz, 1989) 

2.3.2 Pemanggangan 

Pemanggangan merupakan salah satu proses pengolahan pangan yang 

menggunakan media panas dalam upaya pemasakan dan pengeringan bahan 

pangan. Pemangganan juga memberikan efek pengawetan karena terjadi inaktivasi 

mikroba dan enzim serta penurunan Aw (aktivitas air). Proses pemanggangan 

menyebabkan perubahan warna, tekstur, aroma dan rasa dari bahan. Reaksi 

pencoklatan yang terjadi antara gula reduksi dengan asam amino disebut dengan 

reaksi Maillard. Reaksi tersebut menghasilkan perubahan warna dan aroma dan 

merupakan indikator untuk suatu proses pemanasan bahan pangan misalnya pada 

pemanggangan roti, penggorengan daging, penyangraian kopi dan kakao 

(Schwedt, 2005). 

Reaksi-reaksi antara karbohidrat, khususnya gula    pereduksi dengan gugus 

amina primer, disebut reaksi Maillard. Hasil reaksi tersebut menghasilkan bahan 

pangan berwarna cokelat yang sering dikehendaki dalam pembuatan roti/kue agar 

menarik warnanya (Winarno, 2004). 

2.4 Pewarna Makanan dan Potensi Pengolahan  

Bahan pangan akan menjadi berwarna jika ditambahkan zat pewarna ke 

dalamnya. Pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat 
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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, 2002). 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). 

Berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam 

golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. 

Tanaman dan hewan memiliki warna menarik yang dapat digunakan sebagai 

pewarna alami pada makanan. Beberapa pewarna alami yang berasal dari kunyit, 

paprika, dan bit digunakan sebagai pewarna pada bahan pangan yang aman 

dikonsumsi. Pewarna dari hewan diperoleh dari warna merah yang ada pada 

daging (Cahyadi, 2009).  

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. 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 (Cahyadi, 2009). 
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Pada pengolahan makanan modern, bahan pewarna sering ditambahkan 

dengan tujuan memperbaiki warna dari bahan makanan atau untuk memperkuat 

warna asli dari bahan makanan tersebut. Suatu zat pewarna sintetik harus melalui 

berbagai prosedur pengujian sebelum digunakan untuk zat pewarna makanan yang 

dikenal dengan proses sertifikasi. Zat pewarna yang diizinkan penggunaanya 

dikenal sebagai permitted color atau certified color (Winarno, 2002). 

2.5 Stabilitas Pigmen Selama Pengolahan 

Zat pewarna alami yang berasal dari tanaman, seperti: antosianin, 

karotenoid, betalain, klorofil, dan kurkumin. Kelemahan dari penggunaan 

pewarna alami adalah warna yang kurang stabil yang bisa disebabkan oleh 

perubahan pH, proses oksidasi, pengaruh cahaya dan pemanasan pada saat 

pengolahan. Sehingga intensitas warnanya sering berkurang selama proses 

pembuatan makanan (Mutiara, 2012).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan betasianin adalah salah 

satunya pemanasan. Suhu tinggi dan waktu pemanasan yang lama dapat 

menyebabkan terjadinya dekomposisi dan perubahan struktur pigmen betasianin 

sehingga terjadi pemucatan (Sutrisno, 2007). 

  Stabilitas antosianin dipengaruhi oleh suhu, kenaikan suhu menyebabkan 

laju degradasi antosianin meningkat selama pengolahan dan penyimpanan. 

Pemanasan dapat membentuk senyawa hasil degradasi antosianin seperti karbinol 

dan turunannya yang tidak berwarna sehingga menyebabkan terjadinya penurunan 

nilai retensi warna selama pemanasan. Peningkatan suhu menyebabkan 

penguraian dari molekul antosianin yang menghasilkan struktur baru yang 

menyebabkan senyawa tidak berwarna (Rein dan Heinonen, 2004). Menurut 
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Rahmawati (2011),  proses pemanasan terbaik untuk mencegah kerusakan adalah 

pemanasan pada suhu tinggi dalam jangka waktu pendek (High Temperature 

Short Time).  

2.6 Umbi Bit (Beta vulgaris L.)  

Bit merah merupakan tanaman berbunga dari famili Chenopodiaceae, yang 

memiliki bentuk morfologis seperti umbi dan umumnya dijadikan sebagai 

sayuran. Ciri khas dari bit merah adalah warna akar bit yang berwarna merah 

pekat, rasa yang manis seperti gula, serta aroma bit yang dikenal sebagai bau tanah 

(earthy taste) (Widyaningrum, 2014). 

Bit merah 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).  

Bit  saat  ini  juga  dimanfaatkan sebagai salah satu sumber zat pewarna 

alami.  Umbi  bit  memiliki  ciri  spesifik bewarna   merah. Rata-rata bit 

mengandung  pigmen  betalain  sebesar 1.000 mg/100 gr berat kering atau 120 

mg/100  gr  berat  basah  (Andarwulan, 2012). Semakin tua tanaman bit, semakin 

banyak kandungan gula sehingga rasanya bertambah manis. Begitu pula dengan 

kadar vitamin C yang semakin tinggi, tetapi jika terlalu tua umbinya menjadi agak 

keras atau mengayu (Sunarjono, 2004). 



14 

 

  

Gambar  1. Umbi Bit (Beta vulgaris L.) (Andarwulan, 2012) 

  

Menurut Widhiana (2000) dalam taksonomi tumbuhan, Beta vulgaris L.  

diklasifikasikan sebagai berikut:   

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)  

Divisi    : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas    : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)  

Sub Kelas   : Hamamelidae  

Ordo    : Caryophyllales  

Famili    : Chenopodiaceae  

Genus    : Beta  

Spesies  : Beta vulgaris L.  

2.6.1 Pigmen Bit Merah 

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

dari betasianin yang berwarna ungu kemerahan dan betaxhantin berwarna 

kekuningan. Betalain mempunyai sifat yang mudah larut dalam air, dan warna 

merah yang kuat. Betalain juga mempunyai sifat yang resistensi terhadap suhu dan 
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pH yang berubah. Selain itu pada bit merah juga terdapat zat anti mikroba dan 

antioksidan yang bermanfaat bagi manusia (Slavov, dkk., 2013).   

Kandungan antioksidan bit merah merupakan yang tertinggi dibandingkan 

sayuran lain. Antioksidan pada bit merah terdiri dari flavonoid (350-2760 mg/kg), 

betasianin (840-900 mg/kg), betanin (300-600 mg/kg), asam askorbat (50-868 

mg/kg), dan karotenoid (0,44 mg/kg) (Ananda, 2008).  

Pewarna merah bit adalah salah satu pewarna alami yang diizinkan dengan 

jumlah pemakaian berkategori Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik 

atau Good Manufacturing Practice, atau disebut dengan Batas Maksimum CPPB, 

yakni jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya 

yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan (BPOM RI, 2013).  

Warna merah bit dapat diperoleh dengan merebus bit. Pigmen betalain akan 

terekstrak ke air rebusan dan membuatnya berwarna merah sehingga dapat 

digunakan sebagai pewarna makanan. Selain itu, bit juga dapat diblender dengan 

penambahan air. Bubur bit dapat digunakan langsung sebagai campuran adonan 

atau terlebih dahulu disaring untuk mendapatkan air yang berwarna merah baru 

kemudian diaplikasikan ke bahan makanan. Pewarna bit yang dihasilkan dari cara 

sederhana tersebut memiliki umur simpan yang pendek sehingga hanya cocok 

diaplikasikan pada skala industri rumah tangga di mana produk ini langsung 

digunakan sebagai campuran di adonan (Wirakusumah, 2007).   
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Gambar  2. Struktur Kimia Senyawa Betalain (Widyaningrum, 2014) 

2.6.2 Kandungan Gizi Umbi Bit 

Umbi bit mengandung vitamin dan mineral yang memiliki banyak sekali 

manfaat. Bit mampu merangsang membangun, membersihkan dan memperkuat 

sistem peredaran darah dan sel darah merah sehingga darah dapat membawa zat 

tubuh dan dapat mencegah kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Di Eropa 

Timur umbi bit ini sudah cukup dikenal dan digunakan untuk pengobatan penyakit 

leukemia (Andarwulan, 2012). Secara umum bit memiliki kandungan gizi yang 

baik. Berikut adalah komposisi kimia pada bit segar.  

Tabel 2. Komposisi Kimia Umbi Bit Merah  (per 100 g)  

Komposisi Kimia  Jumlah   

Energi (kkal)   42,00   

Karbohidrat   9,6   

Protein (g)   1,6   

Lemak (g) 0,1   

Kalsium, Ca (mg)   27   

Fosfor (mg)   43   

Besi (mg)   1,0   

Serat (g)   2,5 

Vitamin A (mg)   20   

Vitamin C (mg)   43   

Vitamin B (mg)   0,01   

Sumber: Daftar Komposisi Bahan Makanan DEPKES RI (2005) 
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Beberapa nutrisi yang terkandung dalam umbi bit yaitu, vitamin A, B, dan C 

dengan kadar air yang tinggi. Selain vitamin, umbi bit juga mengandung 

karbohidrat, protein, dan lemak yang berguna untuk kesehatan tubuh. Disamping 

itu juga ada beberapa mineral yang terkandung dalam umbi bit seperti zat besi, 

kalsium dan fosfor. Dalam hal ini, bit bekerja dengan cara yang menakjubkan 

untuk merangsang sistem peredaran darah dan membantu membangun sel darah 

merah. Bit juga membersihkan dan memperkuat darah sehingga darah dapat 

membawa zat gizi ke seluruh tubuh sehingga jumlah sel darah merah tidak akan 

berkurang (Wirakusumah, 2007). 

Bit merupakan sumber yang potensial akan serat pangan serta berbagai 

vitamin dan mineral yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan yang 

potensial dan membantu mencegah infeksi. Kandungan pigmen yang terdapat 

pada bit, diyakini sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker, terutama 

kanker kolon (usus besar) (Santiago dan Yahlia, 2008). 

2.7 Bunga Telang (Clitoria ternatea L.)  

Kembang telang merupakan tanaman yang memiliki nama latin Clitoria 

ternatea L. yang mengandung antosianin sebagai pemberi warna ungu kebiruan 

pada mahkota bunganya (Hariana, 2011 : 41). Tanaman kembang telang (Clitoria 

ternatea) berasal dari Amerika Selatan bagian tengah yang menyebar ke daerah 

tropik sejak abad 19, terutama ke Asia 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).  

Tanaman kembang telang merupakan tanaman leguminosa yang cepat 

pertumbuhannya, dapat menutupi tanah dalam waktu 30-40 hari setelah tanam dan 
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menghasilkan biji pada umur 110-150 hari serta persistensi sangat tinggi terhadap 

perubahan musim, kondisi lahan dan sangat cocok berasosiasi dengan tanaman 

lain, seperti rumput-rumputan ataupun dengan jenis leguminosa lainnya. Tanaman 

kembang telang (Clitoria ternatea L.) tahan terhadap kekeringan 5-6 bulan di 

daerah tropis (Sutedi, 2013).  

Bunga telang merupakan bunga majemuk, terbentuk pada ketiak daun, 

memiliki tangkai silindris, panjangnya kurang lebih 1,5 cm, memiliki kelopak 

berbentuk corong, mahkota berbentuk kupu-kupu dan berwarna biru, tangkai 

benang sari berlekatan membentuk tabung, kepala sari bulat, tangkai putik 

silindris, kepala putik bulat (Gambar 3). Buah berbentuk polong, panjang 7-14 cm, 

bertangkai pendek, buah yang masih muda berwarna hijau setelah tua berubah 

warna menjadi hitam (Hanum, 2000).  

  

Gambar  3. Bunga Telang (Rashid, 2012) 

 

2.7.1 Morfologi Tanaman 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 yang 

tersembunyi atau tidak nampak dari luar.  Pada mahkota bunganya ada beberapa 
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mahkota bunga yang terletak di tengah mengalami modifikasi sehingga menjadi 

sebuah mahkota pelindung, dan apabila mahkota tersebut kita buka maka di 

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

membengkok di dalam mahkota pelindung dan apabila diluruskan maka akan 

terlihat benang-benang sari yang menempel pada stilus tersebut dan di puncak 

stilus terdapat satu buah kepala putik. Pada bunga ini benang sarinya berjumlah 10 

buah, tersusun atas dua berkas, berkas pertama tersusun dari 7 benang sari 

sedangkan berkas kedua tersusun atas 3 benang sari. Putik pada bunga ini 

berbentuk lembaran pipih seperti daun. Kelopak bunga berjumlah 5 buah yang 

berdekatan dengan dua lingkaran sedangka mahkota bunga berjumlah 3 buah dan 

berlekatan (Gembong, 2001).  

Clitoria ternatea merupakan keluarga Fabaceae, biasa disebut sebagai Blue 

Pea Flower atau Bunga Telang. Bunga telang merupakan tumbuhan merambat, 

tumbuhan ini biasa ditemukan di pekarangan rumah, tepi hutan, atau pinggiran 

sawah. Tingginya dapat mencapai 6 m, rantingnya halus, dan berjenis daun 

majemuk. Cara pembudidayaan tanaman ini adalah dengan menggunakan biji nya. 

Biji yang dapat ditanam adalah biji yang berwarna coklat/ hitam yang menandakan 

biji tersebut sudah tua dan siap tanam, cara menanamnya cukup ditebar di atas 

tanah atau polibag plastik, biji ini mulai berkecambah setelah 2-3 hari ditanam dan 

akan tumbuh memanjang setelah 3-6 hari ditanam. Tanaman ini tumbuh baik pada 

suhu lingkungan yang panas dan lembab dan tidak membutuhkan perawatan 

khusus karena pada dasarnya tanaman ini adalah tanaman perdu (liar) (Tanaka et 

al., 2006).   
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2.7.2 Klasifikasi Bunga Telang 

Menurut Cronquist (1981), klasifikasi bunga telang:  

Kingdom : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta  

Class  : Magnoliopsida  

Sub class : Rosidae  

Ordo  : Fabales  

Familia  : Fabaceae  

Genus  : Clitoria  

Species  : Clitoria ternatea L.  

2.7.3 Senyawa Aktif Bunga Telang 

Menurut Kazuma dkk (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 

Kaempferol glikosida 12,71 ± 0,46 

Quersetin glikosida 1,92 ± 0,12 

Mirisetin glikosida 0,04 ± 0,01 

Sumber: Kazuma dkk (2003)  

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

telang menunjukkan keberadaan dari antosianin.Ekstrak kasar dari bunga telang 

dapat digunakan sebagai alternatif pewarna untuk pewarnaan preparat sel darah 

hewan. Melihat manfaat, sifat dari bunga telang yang mudah tumbuh di Indonesia, 

dan aman untuk dikonsumsi maka antosianin dari bunga telang berpotensi untuk 

dijadikan pewarna alami pada bahan pangan. Warna biru dari bunga telang telah 
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dimanfaatkan sebagai pewarna biru pada ketan di Malaysia. Bunga telang juga 

dimakan sebagai sayuran di Kerala (India) dan di Filipina (Lee dkk., 2011).  

2.7.4 Manfaat Bunga Telang 

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

telang menunjukkan keberadaan dari antosianin. Ekstrak kasar dari bunga telang 

dapat digunakan sebagai alternatif pewarna untuk pewarnaan preparat sel darah 

hewan. Melihat manfaat, sifat dari bunga telang yang mudah tumbuh di Indonesia, 

dan aman untuk dikonsumsi maka antosianin dari bunga telang berpotensi untuk 

dijadikan pewarna alami pada bahan pangan. Warna biru dari bunga telang telah 

dimanfaatkan sebagai pewarna biru pada ketan di Malaysia. Bunga telang juga 

dimakan sebagai sayuran di Kerala (India) dan di Filipina (Lee dkk, 2011).  

Clitoria ternatea telah diamati aktivitas anti oksidannya melalui metode 

DPPH. Clitoria ternatea yang mengandung sejmulah fenol dan flavonoid 

menunjukkan penghambatan yang signifikan dibanding standar asam galat dan 

quercetin. Hal ini menunjukan bahwa daun dan bunga telang memiliki aktivitas 

antioksidan melawan radikal bebas seperti DPPH, radikal hidroksil, dan hidrogen 

peroksida. Hasil ini merupakan potensi sebagai sumber antioksidan dari bahan 

hayati (Laksmi et al., 2014).  

Bunganya yang berwarna biru dapat digunakan untuk pewarna makanan. 

Bunganya direndam dalam air panas dan diminum seperti teh untuk mengurangi 

sakit akibat ulcer mulut dan perawatan insomnia. Air rendaman bunganya dapat 

digunakan untuk obat tetes mata pada penderita konjungtivitis (Herman, 2005).   
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2.8 Antosianin 

Antosianin adalah zat warna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang 

terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Lebih dari 300 struktur antosianin yang 

ditemukan telah diidentifikasi secara alami (Wrolstad, 2001). Antosianin adalah 

pigmen dari kelompok flavonoid yang larut dalam air, berwarna merah sampai 

biru dan tersebar luas pada tanaman. Terutama terdapat pada buah dan bunga, 

namun juga terdapat pada daun. Kadar antosianin cukup tinggi terdapat pada 

berbagai tumbuh-tumbuhan. Struktur antosianin dapat dilihat pada gambar 4.  

  

Gambar  4. Struktur antiosianin (Wrolstad, 2001) 

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 adalah pigmen penyumbang warna merah, merah muda, ungu 

dan biru, dapat diperoleh dari mahkota bunga yang berwarna merah, pink, ungu 

dan biru. Pigmen antosianin yang umumnya diinginkan pada beberapa produk 

pangan seperti sirup, sari buah, jelly, yoghurt, tepung, susu, makanan bayi, aneka 

kue, cake, dan lain-lain (Saati, dkk., 2016). 
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Pigmen antosianin yang merupakan flavonoid merupakan pigmen paling 

luas dan penting karena banyak tersebar pada berbagai organ tanaman, terutama 

pada bunga. Pelarut yang sering digunakan untuk mengekstrak antosianin adalah 

alkohol, etanol, metanol, isopropanol, aseton atau dengan air (akuades) yang 

dikombinasikan dengan asam (Saati, 2006). 

2.9 Antioksidan  

Antioksidan merupakan suatu zat yang mampu menetralisir atau meredam 

dampak negatif dari adanya radikal bebas.Radikal bebas sendiri merupakan suatu 

molekul yang mempunyai kumpulan elektron yang tidak berpasangan pada suatu 

lingkaran luarnya. Manfaat dari antioksidan untuk menangkal radikal bebas ini 

yang menjadikan antioksidan sangat banyak diteliti oleh para peneliti. Berbagai 

hasil penelitian, antioksidan dilaporkan dapat memperlambat proses yang dapat 

diakibatkan oleh radikal bebas seperti adanya tokoferol, askorbat, flavonoid, dan 

adanya likopen (Andriani, 2007). 

Radikal bebas secara umum timbul akibat berbagai proses biokimiawi dalam 

tubuh, berupa hasil samping dari proses oksidasi yang berlangsung pada saat 

bernafas, metabolisme sel, olahraga yang berlebihan, peradangan, atau saat tubuh 

terpapar polusi lingkungan seperti asap kendaraan, asap rokok, bahan pencemar 

dan radiasi matahari (Loretha, dkk., 2010).  

Antioksidan alami yang terdapat dalam bahan pangan dapat dikategorikan 

menjadi 2 golongan, yaitu (1) yang tergolong sebagai zat gizi, yaitu vitamin A dan 

karetenoid, vitamin E, vitamin C, vitamin B2, seng (Zn), tembaga (Cu), selenium (Se), 

dan protein; (2) yang tergolong sebagai zat non-gizi, yaitu biogenik amin, senyawa 

fenol, antosianin, zat  sulforaphane, senyawa polifenol, dan tannin (Muchtadi, 2001). 
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Fungsi antosianin sebagai antioksidan di dalam tubuh sehingga dapat 

mencegah terjadinya aterosklerosis, penyakit penyumbatan pembuluh darah. 

Antosianin bekerja menghambat proses aterogenesis dengan mengoksidasi lemak 

jahat dalam tubuh, yaitu lipoprotein densitas rendah. Kemudian antosianin juga 

melindungi integritas sel endotel yang melapisi dinding pembuluh darah sehingga 

tidak terjadi kerusakan (Ginting, 2011).  


