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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat beragam jenis mikroalga yang berpotensi sebagai pewarna alami, 

salah satunya Spirulina sp. Mikroalga ini merupakan alga hijau-biru yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber warna alami karena memiliki pigmen fikobiliprotein yang 

berperan untuk menyerap cahaya pada saat fotosintesis. Kelompok pigmen fikobiliprotein 

tersebut antara lain R-phycoerythrin, C-phycoerythrin, B-phycoerythrin, allopHycocyanin, 

R-phycocyanin, dan C-phycocyanin (Henrikson, 2009). Pada Spirulina terdapat senyawa 

fikobiliprotein tertinggi, yaitu fikosianin dengan berat kering yang lebih dari 20% 

(Richmond, 1988 diacu dalam Candra, 2011). Fikosianin merupakan pigmen yang larut 

pada pelarut polar seperti air dan berpotensi sebagai pewarna alami (Spolaore et al, 

2006). Keunggulan fikosianin dibandingkan dengan pewarna biru sintetis yaitu sifatnya 

yang tahan oksidasi dan bahkan dapat menetrealisir radikal bebas (Estrada et al, 2001).  

 

Fikosianin memiliki warna biru yang berpotensi sebagai pewarna alami. Selain itu, juga 

dapat dikembangkan sebagai zat aditif yang memiliki nilai fungsional dan tidak beracun 

(Sedjati dkk., 2012). Penggunaan fikosianin dalam bahan pangan sebagai pewarna alami 

sangat terbatas. Hal ini dikarenakan fikosianin tidak stabil terhadap cahaya, pH dan 

kondisi penyimpanan. Pigmen fikosianin memiliki stabilitas pigmen pada suhu 35-40
o
C, 

karena bila fikosianin berada pada suhu diatas 45
o
C, fikosianin akan terdenaturasi dan 

mengalami pemudaran warna (Sarada et al., 1999 diacu dalam Sedjati et al, 2012; 

Jespersen et al., 2005; Yan et al., 2011). Fikosianin stabil pada kisaran pH 5,5 – 6 

(Chaiklahan et.al., 2012). Fikosianin stabil pada kondisi penyimpanan yang gelap 

dengan kelembaban yang rendah (Yan et.al., 2014). 

 

Fikosianin dapat dikembangkan sebagai pewarna biru alami dengan berbagai 

pertimbangan. Menurut Kastanek (2011), kebutuhan fikosianin diprediksi dapat 

melampaui pertumbuhan pewarna biru sintetis karena pewarna biru alami sangat jarang 

tetapi permintaan pasar tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian pengujian pewarna alami fikosianin yang ditambahkan ke dalam larutan 

dengan pH larutan yang berbeda. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mempelajari lebih 
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lanjut mengenai kestabilan pewarna alami fikosianin dan aktivitas antioksidan yang 

ditambahkan ke dalam larutan dengan variasi pH larutan dan intensitas cahaya yang 

diberikan. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Fikosianin 

Spirulina merupakan alga hijau biru yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi 

seperti protein, karbohidrat, asam lemak esensial, vitamin, mineral, dan pigmen. 

Menurut Henrikson, (2009) spirulina mempunyai kandungan protein (62%), karbohidrat 

(19%), lemak (5%), mineral (9%) dan air (5%), sedangkan kandungan senyawa 

fungsional karotenoid (37 mg/10 gr sampel), fikosianin (1400 mg/10 gr sampel) dan 

klorofil (100 mg/10 gr sampel). Spirulina memiliki potensi sebagai antioksidan, 

antimikrobial, anti virus, anti inflamasi, dan pewarna. Pigmen fikobiliprotein dalam 

Spirulina mengandung senyawa fikosianin tertinggi dengan berat kering 20% 

(Richmond, 1988). Spirulina memiliki kandungan karotenoid yang cukup tinggi, karena 

spirulina memiliki kandungan pHycocyanin, klorofil-α dan karoten (Vonshak, 1997). 

Karotenoid terdiri dari xantopHyll (37%), β-carotene (28%) dan zeaxanthin (17%) yang 

berperan sebagai antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh dan detoksifikasi, 

sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit degeneratif (Tongsiri et al., 2010).  

 

Fikosianin merupakan pewarna biru alami yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi 

sehingga dapat menghambat terjadinya kanker dan dapat melindungi sel-sel syaraf, anti-

influenza dan sifat hepaprotective (Romay et al, 1998, 2003; Reddy et al, 2000; Urek & 

Tarhan, 2012). Fikosianin mengandung kadar pigmen paling tinggi yaitu sebanyak 

(29,159±0,29 mg/g) diantara pigmen polar lainnya yaitu allofikosianin (9,363±0,20 

mg/) dan fikoritin (Sri Sedjati, 2012). Pigmen fikosianin termasuk golongan pigmen 

fikobilin, pigmen fikobilin ini merupakan pigmen yang berasosiasi dengan protein dan 

bersifat polar serta larut air, dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut air atau buffer 

(Masojidek et al., 2004). Berdasarkan penelitian Romay et al., (2003), bahwa fikosianin 

dapat menangkap radikal bebas oksigen dan dapat bereaksi dengan antioksidan lainnya.  
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Fikosianin berpotensi sebagai pewarna biru alami, karena dapat menghasilkan warna 

biru yang cerah. Selain itu, juga dapat dikembangkan sebagai zat aditif sebagai nutrisi 

fungsional dan tidak beracun (Sedjati dkk., 2012). Fikosianin dapat diperoleh dalam 

bentuk bubuk atau serbuk setelah proses pengendapan dan pengeringan dengan tingkat 

kemurnian yang lebih dari 2,0 (Rito-Palomares et.al., 2001; Hemlata et al., 2011; 

Prabuthas et al., 2011). Penggunaan fikosianin dalam bahan pangan sebagai pewarna 

alami sangat terbatas. Hal ini dikarenakan fikosianin tidak stabil terhadap suhu dan pH. 

Fikosianin stabil pada kisaran pH 5,5 – 6 dan akan menurun stabilitasnya apabila 

disimpan pada suhu di atas 47
o
C (Chaiklahan et.al., 2012). Selain itu, fikosianin juga 

tidak stabil terhadap cahaya dan kelembaban. Fikosianin stabil pada kondisi 

penyimpanan yang gelap dengan kelembaban yang rendah (Yan et.al., 2014). Fikosianin 

dapat mengalami perubahan karena suhu meskipun berada pada pH yang optimum, 

karena pemanasan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi degradasi 

pigmen (Sarada et al., 1999 diacu dalam Sedjati et al, 2012; Jespersen et al., 2005; Yan 

et al., 2011). Kadar fikosianin dapat dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer. 

Nilai absorbansi fikosianin diukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 615 nm dan 652 nm (Silveira et al., 2007). Proses penyimpanan 

serbuk fikosianin selama 15 hari pada suhu 35
o
C akan membuat fikosianin memudar 

dan berubah warna menjadi bening, sedangkan penyimpanan selama 5 hari akan 

membuat perubahan warna fikosianin hingga 30% (Duangsee et al, 2009).  

 

1.2.3. Pigmen Pewarna Alami 

Pigmen alam adalah segolongan senyawa yang berasal dari hewan atau tumbuhan. 

Pigmen alam mencakup pigmen yang sudah terdapat dalam makanan dan terbentuk 

pada pemanasan, penyimpanan, atau pengolahan (De Man, 1997). Menurut Winarno 

(2002), masing – masing pigmen warna mempunyai kestabilan yang berbeda terhadap 

kondisi pengolahan. Pada umumnya zat warna alam terbentuk dari kombinasi tiga 

unsur, yaitu karbon, hidrogen dan oksigen, tetapi ada beberapa zat warna yang 

mengandung unsur lain seperti nitrogen pada indigotin dan magnesium pada klorofil. 

Jaringan tumbuhan seperti bunga, batang, kulit, kayu, biji, buah, akar dan kayu 

mempunyai warna – warna karakteristik yang disebut pigmen dalam botani (Lemmens 

& Soetjipto, 1992). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kestabilan warna dan antioksidan dari 

pewarna alami fikosianin yang ditambahkan ke dalam larutan dengan variasi pH dan 

intensitas cahaya selama penyimpanan. 

 


