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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Tanaman Turi 

Turi (Sesbania grandiflora) merupakan tanaman yang dibudidayakan di 

Afrika selama kurang lebih 140 tahun. Kini turi telah tersebar ke berbagai daerah 

tropis di dunia seperti Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tanaman turi dikenal 

dengan berbagai nama seperti turi (Jawa), toroy (Madura), tuli turi (Sumatera), kaju 

jawa (Sulawesi), tuwi (Nusa Tenggara) (Yuniarti,2008). 

   

Gambar 1. Tanaman Turi Merah (Diambil, 8 Maret 2019) 

Tumbuhan ini merupakan pohon kecil dengan tingginya mulai dari 8-15 

meter dan memiliki diameter 25-30 cm. Turi memiliki ranting yang kerap kali 

menggantung. Kulit luar berwarna kelabu hingga kecoklatan, tidak rata, dengan alur 

membujur dan melintang tidak beraturan,lapisan gabus yang mudah terkelupas. Di 

bagian dalam berair dan sedikit berlendir. Percabangan baru akan keluar setelah 

tinggi tanaman mencapai sekitar 5 m. Berdaun majemuk yang letaknya tersebar, 

dengan daun penumpu yang panjangnya 0,5-1 cm. Panjang daun 15-30 cm, 

menyirip genap dan 12-20 pasang anak daun yang bertangkai pendek. Helaian anak 

daun berbentuk jorong memanjang, tepi rata, panjang 3-4 cm dan lebar 1 cm. 

Bunganya besar dalam tandan yang keluar dari ketiak daun, letaknya menggantung 



 

 
 

dengan 2-5 bunga yang bertangkai, kuncupnya berbentuk sabit, panjangnya 5-10 

cm, ada yang berwarna merah muda dan putih. Bila mekar, bunganya berbentuk 

kupu-kupu. Buah bentuk polong yang menggantung, berbentuk pita dengan sekat 

antara, panjang 30-50 cm, lebar 7-8 mm. Biji 15-40, letak melintang di dalam 

polong (Orwa et al., 2009).  Turi terdiri dari 2 varietas, yaitu turi berbunga putih 

dan turi berbunga merah. Secara empiris turi merah digunakan sebagai obat karena 

kandungan kimia seperti tannin, saponin, glikosida, peroksidase, vitamin A dan B, 

egatin, zantoegatin, basorin, resin, calsium oksalat, sulfur, zat besi dan zat gula 

lebih banyak daripada turi putih. Salah satu kegunaannya sebagai analgetik 

(penurun rasa nyeri) dengan menggunakan kortex batang dan daunnya (Steenis 

dkk., 2013). 

Menurut Bahera et.al. (2012),  klasifikasi tanaman turi adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Subkelas : Rosidae 

Ordo : Fabales 

Famili : Leguminosae 

Genus : Sesbania 

Spesies : Sesbania grandiflora L. 

Kandungan kimia dalam tanaman turi seperti pada kulit batang terdapat 

adanya tanin, egatin, zantoagetin, basorin, resin, kalsium oksalat, sulfur, 



 

 
 

perioksidase dan zat warna. Pada daun terdapat kandungan tanin, saponin, 

perioksidae, glikoside, vitamin A dan vitamin B. Sedangkan pada bunga terdapat 

kandungan kalsium, zat gula, zat besi, vitamin A dan vitamin B (Arland, 2007).  

Tabel 1. Kandungan Gizi Turi Merah 

Kandungan Gizi Jumlah Gizi 

Energi (kkal) 44 

Karbohidrat (g) 9,6 

Protein (g) 1,8 

Lemak (g) 0,6 

P (mg) 29 

Fe (mg) 1 

Ca (mg) 23 

Vitamin A (IU) 105 

Vitamin B1 (mg) 0,13 

Vitamin C (mg) 41 

Sumber: *)Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 2008 

Manfaat turi khususnya dalam daun dan bunganya dapat memperlancar 

peningkatan produksi air susu ibu (ASI). Masyarakat sebagian besar mengolah 

bunga turi dengan cara dikukus dan dilalap. Sifat turi yang tidak beracun maka turi 

juga dapat digunakan sebagai obat. Turi dapat mengobati penyakit diare, pusing, 

radang tenggorokan, demam, sakit kepala, hidung berlender dan rematik (Arland, 

2007). Bagian tanaman turi sebagian besar dapat dimanfaatkan oleh manusia. 

Bunganya banyak mengandung vitamin dan dapat digunakan sebagai sayur. Daun 

muda dan polong muda dapat digunakan sebagai sayur (Dhyan, 2008).  

2.2.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. Berbagai hasil penelitian, antioksidan dilaporkan dapat 

memperlambat proses yang dapat diakibatkan oleh radikal bebas seperti adanya 



 

 
 

tokoferol, askorbat, flavonoid, dan adanya likopen (Andriani, 2007). Adanya 

senyawa fenolik atau polifenolik yang merupakan golongan flavonoid memiliki 

kemampuan untuk merubah atau mereduksi resiko yang dapat ditimbulkan oleh 

radikal bebas dan juga dapat dimanfaatkan sebagai anti-radikal bebas (Munisa, 

dkk., 2012). Tumbuhan pada umumya merupakan sumber senyawa antioksidan 

alami yang berupa senyawa fenolik yang terletak pada hampir seluruh bagian 

tumbuhan yaitu pada kayu, biji, daun, buah, akar, bunga ataupun serbuk sari 

(Sarastani, dkk., 2002).  

Menurut Winarno (2004) antioksidan dikelompokan menjadi dua, yaitu 

antioksidan primer dan sekunder. Antioksidan primer adalah suatu zat yang dapat 

menghentikan reaksi berantai pembentukan radikal yang melepaskan hidrogen. zat-

zat yang termasuk golongan antioksidan primer dapat berasal dari alam maupun 

buatan. Antioksidan sekunder adalah suatu zat yang dapat mencegah kerja 

peroksidan. Beberapa sumber utama antioksidan di antaranya enzim, molekul besar 

(albumin, seruloplasmin, feritin), molekul kecil (asam askorbat, tokoferol, 

karotenoid, fenol), dan beberapa hormon seperti estrogen dan lain-lain (Prior et. al. 

2005). 

2.3.Antosianin 

Antosianin merupakan salah satu jenis pewarna alami yang berwarna merah, 

ungu ataupun biru yang banyak terkandung dalam bunga dan buah-buahan (Hidayat 

dan Saati, 2006). Antosianin adalah senyawa flavonoid yang memiliki kemampuan 

sebagai antioksidan. Antosianin terdapat dalam bentuk aglikon sebagai antosianidin 

dan glikon sebagai sebagai gula yang diikat secara glikosidik, namun lebih aktif 

dalam bentuk aglikon daripada bentuk glikosidanya (Santoso, 2006). Bersifat stabil 



 

 
 

pada pH asam (1-4), dan menampakkan warna oranye, merah muda, merah, ungu 

hingga biru (Li, 2009). Antosianin tergolong dalam turunan benzopiran yang 

ditandai dengan adanya benzena (C6H6) yang dihubungkan dengan tiga atom 

karbon yang membentuk cincin (Moss, 2002). 

 

Gambar 2. Struktur kimia antosianin (Giusti dan Wrolstad, 2003) 

Menurut Hastuti (2007), bunga turi merah mengandung antosianin dengan 

jenis Sianidin 3-glokosida dan pelargonidin 3 (p-umarilglukosida) 5-glukosida, 

sedangkan bunga turi putih mengandung pigmen flavonoid dengan jenis apigenin 

(flavon) dan kuersetin (flavonol). 

Antosianin dapat diekstrak dengan pelarut yang sifatnya polar. Menurut Saati 

(2002), ekstraksi antosianin dari bunga turi merah, pelarut yang baik digunakan 

adalah etanol dan metanol. Penggunaan etanol dan metanol sebenarnya masih 

diragukan dalam penggunaanya dalam produk pangan, pelarut ini dapat 

menimbulkan efek negatif pada produk pangan maupun kesehatan tubuh, jika 

terdapat residu yang ditinggalkan. Pelarut jenis tersebut dapat digantikan dengan 

menggunakan pelarut aquades. Aquades dapat melarutkan pigmen antosianin 

karena sifat antosianin yang polar. Penambahan asam seperti asam sitrat juga dapat 

dikombinasikan dengan ke dalam pelarut. Asam berfungsi mendenaturasi membran 



 

 
 

sel tanaman, yang kemudian melarutkan pigmen antosianin sehingga dapat keluar 

dari sel (Hermawan, 2010). 

Sifat asam akan menyebabkan warna antosianin menjadi merah, sedangkan 

sifat basa menyebabkan antosianin menjadi biru (Satyatama, 2008). Menurut 

penelitian Alvionita dkk., (2016), perubahan warna ekstrak jantung pisang raja 

terhadap pengaruh pH merupakan suatu indikator dari antosianin. Senyawa 

antosianin sangat stabil pada pH 1 sampai 3 dikarenakan kation flavilium sangat 

stabil pada pH asam. Perubahan warna antosianin dalam tingkatan pH 5 mengarah 

ke tidak berwarna, hal ini disebabkan membentuk pseudobasa yang mulai 

kehilangan warna pada rentang pH 4-6, kemudian bentuk pseudobasa mengalami 

tautomerik, keseimbangan antara bentuk keton dan bentuk fenol mengahasilkan 

alfa diketon, dan pH 7 dan pH 9 antosianin akan berubah struktur menjadi basa 

kuinoidal yang bewarna biru. Pada pH 11 antosianin terdegradasi secara 

keseluruhan sehingga menyebabkan senyawa antosianin tidak stabil yang ditandai 

dengan penurunan nilai absorban dan warna berubah menjadi tidak bewarna. 

Produksi flavonoid total sangat berhubungan dengan pigmen warna pada 

tanaman. Kandungan flavonoid pada bunga turi merah lebih tinggi, hal tersebut 

diduga karena pada bunga turi merah banyak mengandung anthocyanine (Wang et 

al., 2009). Menurut penelitian Andarwulan et al., (2012) melaporkan kandungan 

flavonoid total pada bunga turi 21,23 mg/100g terdiri atas quercetin dan kaempferol 

yaitu sebesar 2.6 dan 18.47 mg/100g , sedangkan kandungan myricetin, luteolin, 

dan apigenin tidak terdeteksi. China et al., (2012) menyatakan kandungan flavonoid 

yang paling dominan pada bunga turi adalah jenis rutin.  



 

 
 

Bunga turi merah mengandung alkaloid yang bersifat rasa pahit, beracun, 

berupa serbuk dan mengandung atom nitrogen. Alkaloid merupakan senyawa yang 

terdiri atas karbon, hidrogen dan nitrogen, sebagian besar diantaranya mengandung 

oksigen. Alkaloid bersifat basa karena adanya sepasang elektron bebas yang 

dimiliki oleh nitrogen (Setiawan, 2018). Reaksi utama yang mendasari biosintesis 

senyawa alkaloid adalah reaksi mannich antara suatu aldehida dan suatu amina 

primer dan sekunder, serta senyawa fenol. Biosintesis alkaloid juga melibatkan 

reaksi rangkap oksidatif fenol dan metilasi. Jalur poliketida dan jalur mevalonoat 

juga ditemukan dalam biosintesis alkaloid. Rasa pahit atau getir yang dirasakan 

lidah dapat disebabkan oleh adanya kandungan alkaloid (Setiawan, 2018). 

2.4.Pengeringan Busa (Foam-mat Drying) 

Pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan 

kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Dalam hal ini 

kandungan uap air udara lebih sedikit atau udara mempunyai kelembaban nisbi 

yang rendah sehingga terjadi penguapan (Adawyah, 2014). Pengeringan bahan 

pangan sampai kadar airnya dibawah 5% akan dapat mengawetkan rasa dan nutrisi 

serta dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama, sedangkan karakteristik bahan 

pangan bubuk memiliki kadar air 2-4% (Kumalaningsih dkk, 2005).  

Metode foam-mat drying (pengeringan busa) merupakan metode pengeringan 

bahan cair yang sebelumnya dijadikan buih terlebih dahulu dengan penambahan zat 

pembusa dan zat tahan panas dengan tujuan memperluas permukaan, menurunkan 

tegangan permukaan, meningkatkan rongga, mengembangkan bahan, mempercepat 

penguapan air, serta menjaga mutu bahan. Metode (foam-mat drying) memiliki 

kelebihan daripada metode pengeringan lain karena relatif sederhana dan prosesnya 



 

 
 

tidak mahal. Selain itu suhu yang digunakan relatif rendah sehingga warna, aroma 

dan komponen gizi produk dapat dipertahankan (Mulyani dkk, 2014). Pada metode 

foam-mat drying perlu ditambahkan bahan pembusa untuk mempercepat 

pengeringan, menurunkan kadar air, dan menghasilkan produk bubuk yang remah 

(Andriastuti, 2003). 

Prinsip pengeringan busa yakni merubah produk cair menjadi busa yang stabil 

dengan penambahan foaming agent. Campuran tersebut dikocok dan dilakukan 

pengadukan hingga menjadai busa yang stabil. Busa tersebut akan kontak dengan 

uap panas sehingga kadar airnya menurun. Permukaan area yang sangat luas 

memudahkan kontak antara udara dan permukaan busa sehingga proses 

pengeringan dapat berlangsung lebih cepat (Sangamithra et al., 2015). Menurut 

Kumalaningsih dkk (2005), keuntungan pengeringan menggunakan metode foam-

mat drying antara lain :  

1) Bentuk busa pada foam-mat drying akan menyebabkan penyerapan air lebih 

mudah dalam proses pengocokkan dan pencampuran sebelum dikeringkan. 

2) Suhu pengeringan tidak terlalu tinggi sebab adanya busa maka akan 

mempercepat proses penguapan air.  

3) Bubuk yang dihasilkan dengan metode foam-mat drying mempunyai kualitas 

warna dan rasa yang bagus, sebab hal tersebut dipengaruhi oleh suhu penguapan 

yang tidak terlalu tinggi sehingga warna produk tidak rusak dan rasa tidak 

banyak yang terbuang.  

4) Biaya pembuatan bubuk dengan metode foam-mat drying lebih murah 

dibandingkan dengan metode vacuum atau freeze drying sebab tidak terlalu 



 

 
 

rumit dan cepat dalam proses pengeringan sehingga energi yang dibutuhkan 

untuk pengeringan lebih kecil dan waktunya lebih singkat.  

5) Bubuk yang dihasilkan mempunyai densitas yang rendah (ringan), dengan 

banyak gelembung gas yang terkandung pada produk kering sehingga mudah 

dilarutkan dalam air.  

6) Foam-mat drying baik digunakan karena strukturnya mudah menyerap air dan 

relatif stabil selama penyimpanan. 

Keberhasilan teknik pengeringan busa sangat ditentukan oleh kecepatan 

pengeringan yang dapat dilakukan dengan cara pengaturan suhu dan konsentrasi 

bahan pengisi yang tepat. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan hilangnya 

senyawa-senyawa volatil atau yang mudah menguap seperti aroma dan 

mempercepat reaksi pencoklatan dalam bahan pangan, sedangkan suhu yang terlalu 

rendah akan menyebabkan proses pengeringan kurang efisien dan juga akan 

mendorong kerusakan selama proses (Kumalaningsih dkk, 2005). Menurut Kudra 

dan Ratti (2006), studi perbandingan teknologi pengeringan berbusa dan tidak 

berbusa (non foam) pada jus apel dalam hal kelayakan proses, pengeringan kinetika, 

energi efisiensi dan biaya. Pengeringan konvektif dari jus apel dengan foam dan 

non foam yang dikeringkan pada suhu 55˚C telah mengindikasi tingkat pengeringan 

yang lebih tinggi untuk jus apel dengan foam yaitu dapat mengurangi waktu 

pengeringan 500 hingga 200 menit. Waktu pengeringan jus apel dengan foam lebih 

singkat dibandingkan non-foam, pengering dengan non foam mengurangi biaya 

sekitar 11% menggunakan belt conveyor dryer dan 10% untuk drum dryer. 

Bahan pengisi perlu ditambahkan dalam pengeringan busa (foam-mat 

drying), selain sebagi filler, bahan pengisi bertujuan untuk memperbaiki 



 

 
 

karakteristik dari bubuk, meningkatkan kelarutan, dan membentuk padatan serbuk 

yang dihasilkan (Kumalaningsih dkk., 2015). Bahan pengisi yang sering digunakan 

sebagai bahan pengisi adalah maltodekstrin. Maltodekstrin merupakan gula tidak 

manis dan berbentuk tepung bewarna putih dengan sifat larut dalam air, memiliki 

harga yang murah dan kemampuan melindungi kapsulat dari oksidasi, 

meningkatkan rendemen, kemudahan larut kembali dan kekentalan yang relatif 

rendah (Sansone et al., 2011). Sifat yang dimiliki maltodekstrin yaitu mengalami 

dispersi yang cepat, memiliki sifat daya larut yang tinggi membentuk sifat 

higrokopis yang rendah, sifat browning yang rendah menghambat proses 

kristalisasi dan memiliki daya ikat yang kuat (Srihari dkk., 2012).  

2.5.Agen Pembusa (Foaming Agent) dan Mekanisme Kerjanya 

Pembuih (foaming agent) adalah bahan tambahan pangan untuk membentuk 

atau memelihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan berbentuk cair atau 

padat (PerKBPOM, 2013). Menurut Sangamithra et al., (2014), agen pembusa 

merupakan bahan surfaktan yang dapat mengurangi tegangan permukaan busa. 

Agen pembusa yang baik harus mampu mengadsorpsi dengan mudah diantara 

permukaan air dengan air, mengurangi ketegangan permukaan, dapat berinteraksi 

secara timbal balik diantara protein yang ada pada permukaan dan membentuk film 

kohesif yang kuat. Protein dapat membentuk busa yang baik dan stabilitas busa 

tinggi melalui hidrofobisitasnya yang memungkinkan adsorpsi cepat antar 

permukaan air-udara yang mengarah pada pembentukan lapisan teradsorpsi elastis 

yang koheren.  

Agen pembusa protein yang paling banyak digunakan adalah putih telur, 

gelatin, protein susu seperti kasein, protein whey dan protein kedelai. Putih telur 



 

 
 

atau albumin tersusun oleh lapisan encer luar, lapisan kental luar, lapisan encer 

dalam dan lapisan kalaza atau lapisan kental dalam. Air merupakan komponen 

utama albumin. Kandungan padatan dalam putih telur berkisar antara 13%. Protein 

putih telur yang berperan dalam pembentukan buih yaitu ovomucin, globulin serta 

ovalbumin. Ovomucin, globulin serta conalbumin mempunyai kemampuan 

membuih yang tinggi, dan lysozyme, ovomucoid serta ovalbumin menunjukkan 

karakteristik membuih yang rendah (Alleoni dan Antunes, 2004). Menurut Winarno 

dan Koswara (2002) kandungan putih telur ayam dapat dilihat ditabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Putih Telur Ayam 

No. Kandungan Jumlah (%) 

1. Air 88,57 

2. Protein 10,30 

3. Lemak 0,03 

4. Karbohidrat 0,65 

5. Abu 0,55 

Sumber: Winarno dan Koswara (2002) 

Buih merupakan dispersi koloid dari suatu fase gas yang terdispersi dalam 

fase cair. Pembentukan buih dari bagian putih telur dilakukan dengan pengocokan. 

Pengocokan dapat menggunakan tenaga tangan atau dengan bantuan mesin 

pengocok telur. Saat putih telur dikocok, gelembung udara terperangkap dalam 

cairan albumin dan membentuk buih. Buih yang terbentuk dari pengocokan putih 

telur merupakan komponen yang penting dalam pembuatan berbagai produk 

makanan. Daya dan kestabilan buih yang tinggi akan berperan penting dalam 

pembentukan film yang stabil untuk mengikat gas (Winarno dan Koswara, 2002). 

Mekanisme terbentuknya buih diawali dengan terbukanya ikatan-ikatan 

molekul protein sehingga rantainya menjadi lebih panjang. Tahap selanjutnya 

adalah proses adsopsi yaitu pembentukan monolayer atau film dari protein yang 

terdenaturasi. Udara ditangkap dan dikelilingi oleh film dan membentuk 



 

 
 

gelembung. Pembentukan lapisan monoleyer kedua dilanjutkan disekitar 

gelembung untuk mengganti bagian film yang terkoagulasi. Film protein dari 

gelembung yang berdekatan akan berhubungan dan mencegah keluarnya cairan. 

Putih telur yang terlalu lama dikocok atau direnggangkan seluas mungkin akan 

menyebabkan hilangnya elastisitas (Stadelman dan Cotterill, 1995 dalam Djaeni 

dkk., 2016). Berikut merupakan gambaran mekanisme terbentukya buih atau busa 

pada putih telur yang dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Mekanisme Pembentukan Busa Putih Telur 

(Stadelman dan Cotterill,1995 dalam Djaeni dkk., 2016) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya dan kestabilan buih putih telur antara 

lain lama pengocokan, pH, suhu, serta penambahan bahan kimia atau bahan 

tambahan lainnya. Volume buih putih telur akan meningkat seiring lamanya waktu 

pengocokkan namun setelah lama pengocokan 6 menit, tidak ada lagi kenaikan 



 

 
 

volume buih. Kestabilan buih tertinggi didapat setelah lama pengocokkan 2 menit, 

sehingga untuk mendapatkan kestabilan buih yang diinginkan, putih telur sebaiknya 

tidak dikocok hingga mencapai volume maksimum (Stadelman dan Cotterill,1995 

dalam Djaeni dkk., 2016) 

2.6. Stabilizer 

Sesuai dengan Permenkes No. 33 Th 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, 

Jenis Penstabil (Stabilizer) adalah bahan tambahan pangan untuk menstabilkan 

sistem dispersi yang homogen pada pangan, misalnya Mononatrium fosfat 

(Monosodium phosphate). 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) 

Beberapa jenis hidrokoloid yang sering digunakan dalam industri pangan 

adalah senyawa hidrokoloid turunan polisakarida atau selulosa dan turunan 

senyawa protein. Karboksimetil selulosa merupakan turunan dari selulosa yang 

dikarboksimetilasi adalah eter polimer linier dengan gugus karboksimetilasi (-CH2- 

COOH) yang terikat pada beberapa gugus OH dari monomer glukopiranosa. CMC 

(Carboxy methyl cellulose) merupakan salah satu hidrokoloid turunan polisakarida 

tumbuhan yang memiliki kelarutan yang baik dalam air panas dan dapat 

membentuk gel yang bersifat reversible bila dipanaskan pada suhu 50-60ºC dan 

berfungsi sebagai agen pembentuk tekstur elastis (Lersch, 2010). 

Pemberian stabilizer CMC dapat memperbaiki cita rasa, warna, serta 

konsistensi s. Selain itu, CMC memiliki beberapa kelebihan yaitu kapasitas dalam 

mengikat air lebih besar, mudah larut dalam adonan es krim, serta harga zat 

stabilizer CMC relatif murah. CMC mempunyai kemampuan sebagai zat 

pengemulsi yang bersifat hidrofilik sehingga tidak terjadi endapan pada larutan 



 

 
 

(Kusbiantoro, dkk., 2005). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum 

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume pada Bab III, Methyl 

Cellulose termasuk bahan tambahan jenis BTP peningkat volume yang diizinkan 

digunakan dalam pangan. Penggunaan CMC di Indonesia sebagai bahan penstabil, 

pengental, pengembang, pengemulsi dan pembentuk gel dalam produk pangan 

khususnya sejenis sirup yang diijinkan oleh Menteri Kesehatan RI, diatur menurut 

PP. No. 235/ MENKES/ PER/ VI/ 1979 adalah 1-2%. 

 

Gambar 4. Methyl Sellulose (Diambil, 10 Agustus 2019) 

Sodium Tripolyphophate (STPP) 

STPP merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi meningkatkan daya 

ikat air, pencegahan pengerasan dan sebagai pengawet makanan. Menurut United 

States Department of Agriculture (USDA), batas penggunaan alkali fosfat adalah 

0,5% pada hasil akhir (Detienne dan Wiecker, 1999). Sementara itu, Departmen 

Kesehatan RI membatasi 3% per penggunaan STPP sesuai adonan bahan 

campurannya. Pada penelitian Suryanto (2003) penggunaan STPP 10% pada 

perendaman daging ikan Madidihang dapat meningkatkan kemampuan mengikat 

air dan mempertahankan warna produk. Menurut Ilyas (2003) konsentrasi 12,5% 



 

 
 

STPP yang ditambahkan dalam larutan perendaman ikan dapat mengurangi drip, 

meningkatkan daya ikat air daging ikan.  

Sodium tripolyphosphate (STTP) merupakan senyawa polifosfat dari natrium 

dengan rumus Na5P3O10. STPP berbentuk bubuk atau granula berwarna putih dan 

tidak berbau. STPP dapat pula bereaksi dengan pati. Ikatan antara pati dengan fosfat 

diester atau ikatan silang antar gugus hidroksil (OH), akan menyebabkan ikatan pati 

menjadi kuat, tahan terhadap pemanasan, dan asam sehingga dapat menurunkan 

derajat pembengkakan granula, dan meningkatkan stabilitas adonan. Menurut FDA 

(Food and Drug Administration) penggunaan alkali fosfat adalah 0,5 % pada 

produk. Penggunaan melebihi dosis 0,5% akan menurunkan penampilan produk, 

yaitu terlalu kenyal seperti karet dan terasa pahit (Suryanto,2003). 

 

Gambar 5. Sodium Tripolyphosphate (Diambil, 10 Agustus 2019) 

 

 

 


