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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Donat 

Donat (Donut) adalah sejenis cake mini ataupun kue kering dengan bentuk 

yang khas, yaitu berlubang di tengah seperti cincin dan berbentuk bulat jika diisi 

sesuatu.Donat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu  bread doughnut dan  cake 

doughnut. Cake doughnut  adalah jenis donat yang dibuat dengan tepung kue dan 

mengembang dengan bantuan baking powder sementara  bread   doughnut  adalah   

donat   yang   dibuat   dengan   tepung   khusus   roti   dan difermentasi   dengan   

bantuanragi(Brown,2008).  Donat memiliki bentuk bulat dan berlubang dibagian 

tengah, hal ini memiliki tujuan untuk membantu penyebaran panas ketika 

dipanggang ataupun digoreng. Lubang ditengah ini akan mencegah keadaan 

dimana adonan yang diluar lebih dulu matang sementara bagian dalamnya masih 

mentah (Edwards, 2007). 

 Donat sudah sejak lama dikenal masyarakat sebagai jajanan yang cukup 

mengenyangkan. Selain untuk makanan selingan atau kudapan, donat juga sering 

menggantikan menu sarapan pagi dan bekal sekolah anak. Tampilan donat pun 

lebih bervariasi. Jika dulu, donat tampil dengan bentuknya yang khas, yaitu bulat 

dengan lubang di tengah, kini donat hadir dengan bentuk bermacam-macam. 

Donat juga tidak hanya bertabur gula halus, tetapi hadir dengan aneka taburan, 

olesan, atau lapisan (Sufi, 2009). 
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Tabel 1. Syarat Mutu Donat Berdasarkan SNI 

Komponen Nilai yang diizinkan 

Bau Normal 

Warna Normal 

Rasa Normal 

Kadar Air Maksimal 40% 

Kadar Lemak  

Tanpa Proses Penggorengan Maksimal 30 % 

Dengan Proses Penggorengan Maksimal 33 % 

 

Sumber : Standar Nasional Indonesia(2000) 

 

Donat dihasilkan dari pencampuran bahan-bahan yang memiliki 

kandungan gizi yang berbeda-beda.Bahan baku untuk membuat donat yaitu 

tepung terigu,telur, gula, susu skim dan margarin. Bahan baku tersebut 

memberikan kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral pada 

donat. Komposisi zat gizi pada donat dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Donat per 100 gram Bahan 

Zat Gizi Kadar 

Energi (Kkal) 357 

Protein (gram) 9,4 

Karbohidrat (gram) 10,4 

Kalsium (mg) 56,5 

Fosfor (mg) - 

Zat Besi (mg) - 

Vitamin B (mg) - 

Vitamin C (mg) - 

 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan (2010) 

 

2.2 Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas var Ayumurasaki) ataubiasa disebut 

Ipomoea batatas L. merupakan salah satu jenis ubi jalar yang banyak tumbuh di 

Negara Indonesia. Ubi ungu ini memiliki kulit dan daging umbi yang berwarna 

ungu kehitaman (ungu pekat).Selain ubi ungu, ubi juga memiliki beberapa jenis 

yaitu ubi putih, merah, dan kuning. Ubi jalar ungu menjadi sumber vitamin C dan  
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betakaroten (provitamin A) yang sangat baik. Kandungan betakaroten ubi jalar 

ungu lebih tinggi dibandingkan ubi jalar kuning. Selain vitamin C, betakaroten, 

dan vitamin A, komponen yang terpenting adalah kandungan antosianin 

(Widjanarko, 2008).  Susunan taksonomi ubi jalar ungu berdasarkan Iriyanti 

(2012), dapat diklasifikasikan sebagai berikut  

 Kingdom  : Plantae 

 Divisi       : Spermatophyta 

Subdivisi   : Angiospermae 

Kelas         : Dicotylodonnae 

Ordo         :Convolvulales 

Famili       : Convolvulaceae 

Genus        : Ipomoea 

Spesies     : Ipomoea batatas L. 

 

Gambar 1. Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L) (dokumentasi pribadi, 2019) 

Ubi jalar ungumengandung mineral, kalsium dan zat besi yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Sumber energi yang terkandung dalam ubi jalar ungu yaitu dalam 

bentuk gula dan karbohidrat.Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu ini 

berkisar antara 14,68 – 210 mg/100gram bahan baku. Semakin ungu warna pada 

ubi jalar, semakin tinggi kandungan antosianinnya (Hutabarat, 2010). Pada Tabel 

3 merupakan detail dari kandungan gizi ubi jalar ungu. 
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Tabel 3. Kandungan Kimiawi dan Karakteristik Fisik Ubi Jalar Ungu 

Kandungan Kimiawi dan Fisik                                            Jumlah 

Kadar air (%bb)                                                                     67,77 

Kadar abu (%bk)                                                                     3,28 

Kadar lemak (%bk)                                                                  0,43 

Kadar pati (%bk)                                                                   55,27 

Gula pereduksi (%bk )                                                             1,79 

Kadar antosianin (mg/100g)                                                  923,65 

Aktivitas antioksidan (%)                                                       61,24 

 

Sumber: Widjanarko (2008). 

Seiring meningkatnya hasil produksi,pengolahan ubi jalar ungu juga 

semakin bervariasi. Pengolahan menjadi tepung ubi ungumerupakan salah satu 

bentuk produkolahan yang dapat mengurangi penggunaan tepung terigu import. 

Persentase minat industri untuk mencoba tepung ubi jalar, yaitu sekitar 68,41% 

perusahaan berminat untuk mencoba dansekitar 31,58% perusahaan yang tidak 

berminat untuk mencoba (Djami, 2007). Salah satu bentuk diversifikasinya yaitu 

tepung ubi jalar ungu. 

2.3 Tepung Ubi Jalar Ungu 

Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang dihilangkan sebagian 

kadar air sekitar 7 % (Sarwono, 2005). Tepung ubi jalar ungu berbentuk seperti 

tepung biasa dan warnanya putih keunguan setelah terkena air akan berwarna 

ungu tua. Pada pembuatan tepung ubi jalar ungu perlu diperhatikan proses 

pengeringan yang digunakan sehingga dapat dihasilkan tepung yang berkualitas 

baik. Pengaruh pengeringan pada sifat fisikokimia ubi jalar yaitu dapat 

menghilangkan atau merusak nilai gizi dan kandungan antosianin yang merupakan 

pigmen pembentuk warna dalam ubi jalar ungu dapat menurun. Nurdjanah dan 

Yuliana (2013) melaporkan bahwa kandungan antosianin pada tepung ubi jalar 



 

8 
 

ungu varietas Ayamurasaki sebesar 63,15 mg/100 g, sedangkan hasil penelitian 

Ningsih (2015) diperoleh total antosianin tepung ubi jalar ungu sebesar 18,1-25,7 

mg/100 g tergantung pada lama pendinginan. Arianingrum (2014) melaporkan 

umur simpan tepung ubi jalar ungu gelatinisasi sebagian terpanjang yaitu selama 

136 hari pada perlakuan pemanasan selama 45 menit dan 60 menit, sedangkan 

tepung ubi jalar ungu gelatinisasi sebagian tanpa perlakuan pemanasan memiliki 

umur simpan yang lebih rendah yaitu 91 hari. Gizi yang terkandung pada tepung 

ubi jalar tergantung pada varietas ubi jalar serta lingkungan.  Kandungan nutrisi 

tepung ubi jalar ungu dapat dilihat di Tabel 4 

Tabel 4 . Kandungan Tepung Ubi Jalar Ungu 

Sifat Kimia dan Fisik                                                    Jumlah 

Kadar Air (%wb)                                                             5,84 

Kadar Abu (%wb)                                                            1,88 

Kadar Lemak (%wb)                                                        1,27 

Kadar Protein (%wb)                                                        3,21 

Kadar Protein (%wb)                                                      64,63 

Kadar Karbohidrat (%wb)                                               87,19 

Kadar Antosianin Total (ppm)                                         12,19 

 

 Sumber : Suismono (2001) 

2.4 Bahan Utama Penyusun Donat 

2.4.1 Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan donat. Tepung terigu 

diperoleh dari biji gandum (Triticum vulgare) yang digiling. Tepung terigu 

berfungsi membentuk struktur donat, sumber protein dan karbohidrat. Kandungan 

protein utama tepung terigu yang berperan dalam pembuatan donat adalah gluten. 

Gluten dapat dibentuk dari gliadin (prolamin dalam gandum) dan glutenin 

(Astawan,2006). Ada 3 jenis tepung terigu berdasarkan kandungan protein/gluten. 
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Sutomo (2002) membagi tepung terigu menjadi tiga jenisberdasarkan kandungan 

protein, yaitu: 

1. Tepung terigu protein tinggi  (hard wheat) : terigu dengan kadar protein 

minimal 11%-13 % baik digunakan dalam pembuatan roti. 

2. Tepung terigu protein sedang (medium wheat) : tepung terigu yang memiliki 

kadar protein 10-11 %. Biasanya  digunakan dalam pembuatan cake dan 

pastry. 

3. Tepung terigu protein rendah ( Soft wheat ) : terigu yang memiliki kadar 

protein sekitar8-9 %.  

Tepung terigu yang digunakan dalam membuat donat adalah tepung terigu 

jenis hard atau berprotein tinggi, karena tepung terigu jenis hard wheatbanyak 

digunakan untuk membuat roti atau makanan yang memerlukan pengembangan. 

Selain itu, tepung terigu jenis ini juga memiliki kemampuan gluten yang sangat 

elastis dan kuat untuk menahan pengembangan adonan akibat terbentuk gas 

karbondioksida (CO2) oleh khamir Saccharomyces cereviseae.Tepung terigu protein 

tinggijuga memenuhi syarat untuk pembuatan donat, karena mudah dicampur, 

diragikan, dapat menyesuaikan pada suhu yang ditentukan, berfungsi membentuk 

suatu kerangka susunan donat, dan terigu tersebut mempunyai sifat gluten yang 

lebih banyak dari jenis tepung terigu yang lain (Sufi, 2009).  

2.4.2 Gula 

 Gula yang digunakan dalam pembuatan donat adalah gula halus agar 

mudah larut dan hancur dalam adonan. Gula harus benar-benar kering dan tidak 

menggumpal. Gula yang tidak kering akan mempengaruhi adonan karena adonan 

akan menggumpal, sedangkan adonan yang menggumpal tidak bisa bercampur 
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rata dengan bahan yang lain sehingga rasa tidak merata dan kemungkinan besar 

hasilnya tidak merata. Fungsi gula pada pembuatan donat merupakan bahan atau 

nutrisi untuk fermentasi yeast, membantu mempertahankan kadar air dan 

memperpanjang masa simpan. Sukrosa dan dekstrosa merupakan jenis gula yang 

baik digunakan dalam donat, penambahan gula ke dalam adonan donatbervariasi 

yaitu berkisar 6% dari berat tepung (Cauvain, 2001). Jika penambahan gula 

berlebih akan menambah waktu proofing (Matz, 1992). Gula dapat memperlambat 

aktivitas yeast karena gula meningkatkan tekanan osmotik dari adonan sehingga 

perlu dilakukan penambahan yeast untuk menjamin kecukupan gas yang 

diproduksi. Proses mixing dalam pembuatan adonan, pencampuran gula harus 

merata karena gula yang tidak merata akan menyebabkan bintik-bintik hitam dan 

rasa manis kurang merata pada donat. 

2.4.3  Garam 

Proses pembuatan donat pada umumnya selalu menggunakan garam dalam 

proses pembuatanya. Penambahan garam pada donat tidak banyak yaitu hanya 

berkisar antara 1,5-2% saja dari total adonan. Pemakaian garam lebih rendah dari 

1,5% akan memberi rasa hambar sedangkan pemakaian lebih 2%akan 

menghambat proses fermentasi. 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).  
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2.4.4 Susu Skim 

Susu skim merupakan 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 dkk, 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).Menurut Ismayani (2009), 

susu jugaberfungsi memberi rasa yang lebih gurih, aroma yang khas, 

danmenambah gizi. Penggunaan susu bubuk pada donat biasanya 4-6% dari total 

tepung. 

2.4.5 Air 

Air memiliki peran penting pada pembuatan donat karena ketika air 

ditambahkan pada adonan akan bereaksi dengan gluten menghasilkan adonan 

yang kalis. Gluten dan pati menyatu dari hidrasi air yang bersenyawa dengan 

protein menjadi adonan. Air dapat menentukan karakteristik reologi dan 

konsistensi adonan yang menentukan sifat adonan selama proses dan 

mempengaruhi hasil akhir produk. Jumlah air yang ditambahkan tergantung dari 

kekuatan tepung dan proses yang digunakan. Air berfungsi melarutkan bahan 
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seperti garam, gula, susu, sehingga akan terdispersi secara merata dalam adonan. 

Penggunaan jumlah air yang banyak juga dapat menentukan mutu donat yang 

dihasilkan (Koswara, 2009). 

2.4.6 Margarine 

Margarin adalah salah satu komponen penting dalam pembuatan donat, 

karena berfungsi sebagai bahan untuk menimbulkan rasa gurih, manambah aroma 

dan menghasilkan tekstur produk yang empuk. Margarin adalah 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). 

Jenis lemak untuk donat adalah shorteningberbentukpadat dari tumbuhan 

atau hewani. Margarine terbuat dari minyak nabati sedangkan butteratau mentega 

terbuat dari minyak hewani. Lemak berfungsi sebagai pelumas adonan pada 

pengembangan sel sewaktu final proof(pengembangan akhir) yang akan 

memperbaiki donat.Pada pembuatan kue yang dipanggang, margarin digunakan 

sebagai pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi, rasa dan nilai gizi yang 

hampir sama (Hanny, 2002). Penggunaan mentega sendiri berbanding 1 : 1 

dengan jenis lemak lain seperti margarin. Pada umumya digunakan sekitar 40% 

dari berat tepung (Sukamulyo, 2007). 

2.4.7 Telur 

Penggunaan telur pada donat bertujuan agar hasil adonan lebih lembut dan 

terasa legit. Zat yang dikandung dalam telur membuat adonan menjadi kompak 

dengan tekstur yang lembut sehingga aroma, rasa, dan nilai gizi pada donat 
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bertambah (Sufi, 2009).Telur pada produk donatmemiliki peranan memberi rasa 

gurih, mempengaruhi tekstur, sebagai emulsifier dan meningkatkan nilai gizi. 

Penambahan telur ke dalam adonan akan meningkatkan kemampuan lemak untuk 

menyerap udara. Telur terdiri dari putih dan kuning telur. Putih telur 

mempengaruhi mutu struktur, yaitu penampakan dan sifat tekstur. Pada telur yang 

bermutu baik, putih telur dapat memperbaiki aroma dan tekstur yang keras. 

Sedangkan kuning telur mengandung 30% lecithin, yang merupakan emulsi yang 

sangat berguna. Penggunaan kuning telur yang banyak pada adonan akan 

membuat rotimenjadi lebih lembut dan berwarna kuning. Pada 1 kg adonan 

digunakan 6 butir telur utuh dan 10 kuning telur (Ismayani, 2009). 

2.4.8Baking Powder (Natrium Bikarbonat) 

 Pembuatan donat pada umumnya tidak lepas dari penggunaan bahan 

pengembang. Biasanya dalam pembuatan adonan menggunakan ragi (yeast). 

Namun dalam pembuatan donat oven menggunakan baking powder. Baking 

powder atau tepung biang adalah bahan peragi hasil reaksi asam dengan sodium 

bikarbonat, memakai atau tidak memakai pati atau tepung sebagai bahan pengisi 

(filler). Sebenarnya semua tepung biang terdiri dari soda, tetapi perbedaanya pada 

jenis asam yang digunakan. Pada umumnya bubuktetrat, bubuk fosfat dan bubuk 

sulfat digunakan sebagai bahan asam. Tepung biang dalam adonan akan 

melepaskan CO2, lalu dengan teratur membebaskan gas selama baking agar 

adonan mengembung sempurna. Penjelasan diatas untuk menyeragamkan remah 

(crumb), menjaga penyusutan dan agar tidak rusak (jatuh). Senyawa ini 

merupakan kristal yang sering terdapat dalam bentuk serbuk. Natrium bikarbonat 

larut dalam air (Wika, 2014). 
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2.5 Proses Pembuatan Donat 

2.5.1   Proses pengadukan 

Proses ini erat kaitannya dengan pembentukan gluten, sehingga adonan 

siap menerima gas CO2dari aktivitas fermentasi. Prinsip proses pengadukan ini 

adalah pemukulan dan penarikan jaringan zat gluten sehingga struktur spiralakan 

berubah menjadi sejajar satu sama lain. Tercapainya struktur ini dapat dilihat pada 

permukaan adonan yang tampak mengkilap, tidak lengket serta adonan akan 

mengembang pada titik optimum dimana zat gluten dapat ditarik atau dikerutkan. 

2.5.2 Fermentasi 

Fermentasi pada pembuatan donat bertujuan untuk proses pematangan 

adonan, sehingga adonan mudah ditangani dan dapat menghasilkan  produk 

bermutu baik. Selain itu,fermentasi berperan dalam pembentukan cita rasa donat. 

Hal yang terpenting dalam melakukan fermentasi adalah membuat kondisi 

lingkungan suhu dan kelembapan ideal untuk berkembangnya ragi dalam adonan 

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

Fermentasi dapat dilakukan diatas meja dan ditutup dengan plastik yang terlebih 

dahulu diolesi margarin dan dimasukkan ruang terkontrol. Lama fermentasi 

biasanya 30 menit (Fardiaz, 1989) 

 

2.5.3 Pemanggangan 

Pemasakan donat pada umumnya digoreng dengan menggunakan minyak 

sebagai medianya. Namun saat ini pemasakan donat menggunakan teknik 

penggorengan dinilai kurang sehat, karena dalam proses penggorengan banyak 

sekali minyak yang terserap kedalam adonan. Oleh karena itu teknik 
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pemanggangan menggunakan oven dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan 

donat yang sehat. Pemanggangan merupakan salah satu proses pengolahan pangan 

yang menggunakan media panas dalam upaya pemasakan dan pengeringan bahan 

pangan. Pemangganan  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 produk rotisehingga memiliki warna yang menarik (Winarno, 2004). 

Pemanggangan  donatbiasanya pada suhu antara 170ᵒC- 180ᵒC selama 10-15 

menit. 

2.6 Bunga Telang (Clitoria ternatea L.) 

Tanaman bunga telang merupakan tanaman leguminosa yang cepat 

pertumbuhannya, dapat menutupi tanah dalam waktu 30-40 hari setelah tanam dan 

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 

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

tropis (Sutedi, 2013).  
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Bunga telang merupakan tanaman yang memiliki nama latin Clitoria 

ternatea L. yang mengandung antosianin sebagai pemberi warna ungu kebiruan 

pada mahkota bunga (Hariana, 2011 : 41). Tanaman Bunga 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 lain, serta merupakan tanaman merambat pada 

tanaman pohon ataupun pagar pekarangan (Sutedi, 2013). 

 

Gambar  2. Bunga telang (Rashid, 2012) 

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. Buah berbentuk polong, panjang 7-14 cm, bertangkai pendek, buah yang 

masih muda berwarna hijau setelah tua berubah warna menjadi hitam (Hanum, 2000). 

2.6.1   Morfologi Tanaman Telang 

Bunga telang merupakan tipe bunga majemuk berbatas dengan bentuk 

bunga majemukyaitu anak payung menggarpu. Pada mahkotabunga telang 

berwarna ungu yang mempunyai ciri khas yaitu putik dan benang sari yang 
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tersembunyi atau tidak nampak dari luar.  Pada mahkota bunganya ada beberapa 

mahkota bunga yang terletak di tengah mengalami modifikasi sehingga menjadi 

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

terdapat semacam tangkai atau yang disebut stilus.Stilus 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, 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 L merupakan keluarga Fabaceae, biasa disebut 

sebagaiBlue Pea Flower atau Bunga Telang. Bunga telang merupakan tumbuhan 

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

pinggiran sawah. Tinggi tanaman bunga telang dapat mencapai 6 m, rantingnya 

halus, dan berjenis daun majemuk. Cara pembudidayaan tanaman ini adalah 

dengan menggunakan biji. 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 dkk., 2006). 
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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.  

2.6.2 Senyawa Aktif Bunga Telang 

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

pada mahkota bunga telang:  

Tabel 5. 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 kandungan antosianin.Ekstrak kasar dari bunga 

telang dapat digunakan sebagai alternatif pewarna untuk pewarnaan preparat sel 

darah hewan. Sifat 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).  

Clitoria ternatea telah diamati aktivitas antioksidannya melalui metode 

DPPH. Clitoria ternatea yang mengandung sejumlah 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 dkk., 2014).  

Bungayang berwarna biru dapat digunakan untuk pewarna makanan. 

Bunga 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). 

2.7 Pewarna Makanan dan Potensi Pengolahan 

Bahan pangan akan menjadi berwarna jika ditambahkan zat pewarna ke 

dalamnya. Pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat 

memperbaiki warna makanan yang berubah atau menjadi pucat selama proses 

pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar 

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 
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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).  

2.8 Antosianin 

Antosianin adalah zat warna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang 

terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Struktur antosianin berjumlah sekitar 300 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. Antosianin 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  3. Struktur antiosianin (Wrolstad, 2001) 

Pigmen antosianin tersebut banyak ditemukan dari mahkota bunga, seperti 

bunga mawar, kana, kembang sepatu, rosella, gladiol, dan turi 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). 
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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). 

2.9 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 warna 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 terjadi 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 Rahmawati (2011),  

proses pemanasan terbaik untuk mencegah kerusakan adalah pemanasan pada 

suhu tinggi dalam jangka waktu pendek (High Temperature Short Time). 


