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3. HASIL PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini, beberapa karakteristik yang diuji yaitu warna secara visual, warna 

menggunakan chromameter, aktivitas antioksidan dan konsentrasi fikosianin. Data hasil 

penelitian diolah menggunakan software SPSS for Windows 16.0. 

 

3.1. Analisa Sensori Larutan Fikosianin terhadap Konsentrasi Fikosianin  

yang berbeda 

Hasil analisa sensori larutan fikosianin terhadap konsentrasi fikosianin yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Analisa Sensori Larutan Fikosianin terhadap Konsentrasi Fikosianin yang 

berbeda 

Jenis Sampel Warna 

1
* 

2
*
 3

*
 4

*
 Total 

Kons. Fikosianin 5%     N 12 8 8 5 30 

                                       % 40 26,667 16,667 16,667 100 

Kons. Fikosianin 10%    N 10 9 6 5 30 

                                       % 33,333 30 20 16,667 100 

Kons. Fikosianin 15%    N 6 8 6 10 30 

                                       % 20 26,667 20 33,333 100 

Kons. Fikosianin 20%    N 2 5 13 10 30 

                                       % 6,667 16,667 43,333 33,333 100 
Keterangan:  

• Rentang nilai sensori adalah 1-4; 1 adalah nilai terendah (paling disukai) dan 4 adalah nilai tertinggi 

(paling tidak disukai)  

 

Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa konsentrasi fikosianin yang paling disukai adalah 5%. 

Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah panelis yang menyukai konsentrasi fikosianin 

5% yaitu sebanyak 12  orang, sedangkan konsentrasi yang paling tidak disukai adalah 

konsentrasi fikosianin 20%.  

 

3.2. Pengukuran Warna Larutan Fikosianin 

Analisa warna yang dilakukan setiap hari selama 3 hari dan ada 2 cara yaitu analisa 

warna secara visual dan analisa menggunakan chromameter. Analisa warna secara 

visual ini menggunakan kamera dari HP Sony Xperia C4, hasil yang didapat berupa 

foto. Sedangkan analisa warna menggunakan chromameter, hasil yang didapat berupa 
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nilai L, a* dan b*. Gambar larutan fikosianin dengan variasi pH dan intensitas cahaya 

serta waktu penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 3. 
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3.2.1. Pengukuran Warna Larutan Fikosianin secara Visual 

 

Tabel 3. Larutan Fikosianin dengan Variasi pH dan Intensitas Cahaya Selama Penyimpanan 

Perlaku

an 

Intensitas Cahaya dan Waktu Penyimpanan 

0 lux 

Hari ke-0 

0 lux 

Hari ke-

1 

0 lux 

Hari ke-

2 

0 lux 

Hari ke-3 

500 lux 

Hari ke-

0 

500 lux 

Hari ke-

1 

500 lux 

Hari ke-

2 

500 lux 

Hari ke-

3 

700 lux 

Hari ke-

0 

700 lux 

Hari ke-

1 

700 lux 

Hari ke-

2 

700 lux 

Hari ke-

3 

Netral 

(pH 7) 

  
Asam 

(pH 5) 

Basa 

(pH 8) 
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3.2.2. Pengukuran Warna Larutan Fikosianin menggunakan Chromameter 

 

3.2.2.1. Nilai L 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin pH netral dengan variasi 

intensitas cahaya selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai L Larutan Fikosianin pH Netral Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 40,015 ± 0,737
a 

40,275 ± 0,523
c 

40,350 ± 0,484
d 

1 39,673 ± 0,612
a 

40,993 ± 0,281
b 

41,897 ± 0,553
c 

2 39,603 ± 0,787
a 

42,082 ± 0,721
a 

52,190 ± 0,648
b 

3 38,480 ± 0,437
a 

42,105 ± 0,401
a 

52,050 ± 0,991
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa pada intensitas cahaya 0 lux nilai L larutan fikosianin 

pH netral mengalami penurunan namun tidak signifikan, sedangkan pada intensitas 

cahaya 500 lux dan 700 lux nilai L larutan fikosianin pH netral mengalami peningkatan 

yang signifikan selama penyimpanan. Pada hari ke-1 hingga hari ke-2 intensitas cahaya 

500 lux dan 700 lux menghasilkan nilai L larutan fikosianin pH netral mengalami 

peningkatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama larutan fikosianin 

disimpan maka warna larutan fikosianin akan memudar hingga menjadi putih. Profil 

perubahan nilai L larutan fikosianin pH netral selama penyimpanan dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Nilai L Larutan Fikosianin pada pH Netral Selama Penyimpanan 

 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin pH asam selama penyimpanan 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai L Larutan Fikosianin pH Asam Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 40,745 ± 0,945
a 

40,360 ± 0,832
c 

40,393 ± 0,711
d 

1 39,805 ± 0,571
a 

41,830 ± 0,680
b 

43,013 ± 0,645
c 

2 39,801 ± 0,754
a 

44,845 ± 0,810
a 

52,052 ± 0,484
b 

3 40,218 ± 0,653
a 

45,635 ± 0,641
a 

53,395 ± 0,675
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa pada intensitas cahaya 0 lux nilai L larutan fikosianin 

pH asam mengalami penurunan namun tidak signifikan sedangkan pada intensitas 

cahaya 500 lux dan 700 lux nilai L larutan fikosianin pH asam mengalami peningkatan 

yang signifikan selama penyimpanan. Pada hari ke-1 hingga hari ke-2 intensitas cahaya 

500 lux dan 700 lux menghasilkan nilai L larutan fikosianin pH asam mengalami 

peningkatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama larutan fikosianin 

disimpan maka warna larutan fikosianin akan memudar hingga menjadi putih. Profil 

perubahan nilai L larutan fikosianin pH asam selama penyimpanan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Nilai L Larutan Fikosianin pada pH Asam Selama Penyimpanan 

 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin pH basa selama penyimpanan 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Nilai L Larutan Fikosianin pH Basa Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 40,418 ± 0,671
a 

40,633 ± 0,865
c 

39,582 ± 0,826
d 

1 39,997 ± 0,606
a 

41,287 ± 0,568
c 

42,183 ± 0,485
c 

2 40,112 ± 0,782
a 

42,773 ± 0,688
b 

54,410 ± 0,621
b 

3 39,925 ± 0,448
a 

45,427 ± 0,815
a 

57,038 ± 0,629
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa pada intensitas cahaya 0 lux nilai L larutan fikosianin 

pH basa mengalami penurunan namun tidak signifikan sedangkan pada intensitas 

cahaya 500 lux dan 700 lux nilai L larutan fikosianin pH basa mengalami peningkatan 

yang signifikan selama penyimpanan. Pada hari ke-2 hingga hari ke-3 intensitas cahaya 

500 lux menghasilkan nilai L larutan fikosianin pH basa mengalami peningkatan yang 

tinggi, sedangkan intensitas cahaya 700 lux menghasilkan nilai L larutan fikosianin pH 

basa mengalami peningkatan yang tinggi pada hari ke-1 hingga hari ke-2. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin lama larutan fikosianin disimpan maka warna larutan 
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fikosianin akan memudar hingga menjadi putih. Profil perubahan nilai L larutan 

fikosianin pH basa selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Nilai L larutan fikosianin pada pH Basa Selama Penyimpanan 

 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 0 lux 

dan variais pH dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Nilai L Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 0 lux dan Variasi pH  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral Asam Basa  

0 40,015 ± 0,737
a 

40,745 ± 0,945
a 

40,418 ± 0,671
a 

1 39,673 ± 0,612
a 

39,805 ± 0,571
a 

39,997 ± 0,606
a 

2 39,603 ± 0,787
a 

39,803 ± 0,754
a 

40,112 ± 0,782
a 

3 38,480 ± 0,437
b 

40,218 ± 0,653
a 

39,925 ± 0,448
ab 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai L masing-masing pH dengan intensitas cahaya 0 

lux tidak berbeda secara signifikan dari hari ke-0 hingga hari ke-2, sedangkan pada hari 

ke-3 nilai L mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perbedaan pH menghasilkan nilai L yang tidak berbeda secara signifikan sehingga tidak 

terjadi perubahan warna larutan fikosianin. Profil perubahan nilai L larutan fikosianin 

dengan intensitas cahaya 0 lux dan perbedaan pH dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Nilai L Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 0 lux dan Variasi pH  

 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 500 

lux dan variasi pH dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Nilai L Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 500 lux dan Variasi pH  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral Asam Basa  

0 40,275 ± 0,523
a 

40,360 ± 0,832
a 

40,633 ± 0,865
a 

1 40,993 ± 0,281
b 

41,830 ± 0,680
a 

41,287 ± 0,568
ab 

2 42,082 ± 0,721
b 

44,845 ± 0,810
a 

42,773 ± 0,688
b 

3 42,105 ± 0,401
b 

45,635 ± 0,641
a 

45,427 ± 0,815
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai L masing-masing pH dengan intensitas cahaya 

500 lux yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan pada hari ke-0, sedangkan pada 

hari ke-1 hingga ke-3 nilai L mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perbedaan pH menghasilkan nilai L yang tidak berbeda secara 

signifikan sehingga tidak terjadi perubahan warna larutan fikosianin. Profil perubahan 

nilai L larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 500 lux dan variasi pH dapat dilihat 

pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Nilai L Larutan Fikosianin pada Intensitas Cahaya 500 lux dan Variasi pH  

 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 700 

lux dan variasi pH selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Nilai L Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 700 lux dan Variasi pH  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral Asam Basa  

0 40,350 ± 0,484
a 

40,393 ± 0,711
a 

39,582 ± 0,826
a 

1 41,900 ± 0,553
b 

43,013 ± 0,645
a 

42,183 ± 0,485
b 

2 52,190 ± 0,648
c 

52,052 ± 0,484
b 

54,410 ± 0,621
a 

3 52,050 ± 0,991
c 

53,395 ± 0,675
b 

57,038 ± 0,629
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai L masing-masing pH dengan intensitas cahaya 

700 lux yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dari hari ke-0 hingga hari ke-2, 

sedangkan pada hari ke-3 nilai L mengalami perbedaan yang signifikan antara pH 

netral, asam dan basa. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pH menghasilkan nilai L 

yang tidak berbeda secara signifikan sehingga tidak terjadi perubahan warna larutan 

fikosianin. Profil perubahan nilai L larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 700 lux 

dan variasi pH dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Nilai L Larutan Fikosianin pada Intensitas Cahaya 700 lux dan Variasi pH 

 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin pH netral dan variasi intensitas 

cahaya selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Nilai L Larutan Fikosianin pH Netral dan Variasi Intensitas Cahaya  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 40,015 ± 0,737
a 

40,275 ± 0,523
a 

40,350 ± 0,484
a 

1 39,673 ± 0,612
c 

40,993 ± 0,281
b 

41,897 ± 0,553
a 

2 39,603 ± 0,787
c 

42,082 ± 0,721
b 

50,190 ± 0,648
a 

3 38,480 ± 0,437
c 

42,105 ± 0,401
b 

52,050 ± 0,991
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa nilai L larutan fikosianin pH netral hari ke-0 pada 

masing-masing intensitas cahaya yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan, 

sedangkan pada hari ke-1 hingga ke-3 nilai L pada masing-masing intensitas cahaya 

yang dihasilkan berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

intensitas cahaya dan semakin lamanya proses penyimpanan mengakibatkan warna 

larutan fikosianin akan memudar hingga menjadi putih. 

 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin pH asam dan variasi intensitas 

cahaya selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Nilai L Larutan Fikosianin pH Asam dan Perbedaan Intensitas Cahaya  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 40,745 ± 0,945
a 

40,360 ± 0,832
a 

40,393 ± 0,711
a 

1 39,805 ± 0,571
c 

41,830 ± 0,680
b 

43,013 ± 0,645
a 

2 39,801 ± 0,754
c 

44,845 ± 0,810
b 

52,052 ± 0,484
a 

3 40,218 ± 0,653
c 

45,635 ± 0,641
b 

53,395 ± 0,675
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 11, dapat dilihat hari ke-0 nilai L pada masing-masing intensitas cahaya 

yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan, sedangkan hari ke-1 hingga ke-3 nilai L 

pada masing-masing intensitas cahaya yang dihasilkan berbeda secara signifikan. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya dan semakin lamanya proses 

penyimpanan mengakibatkan warna larutan fikosianin akan memudar hingga menjadi 

putih.  

 

Hasil analisa warna pada koordinat L larutan fikosianin pH basa dan variasi intensitas 

cahaya selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Nilai L Larutan Fikosianin pH Basa dan Perbedaan Intensitas Cahaya  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 40,418 ± 0,671
ab 

40,633 ± 0,865
a 

39,582 ± 0,826
b 

1 39,997 ± 0,606
c 

41,287 ± 0,568
b 

42,183 ± 0,485
a 

2 40,112 ± 0,782
c 

42,773 ± 0,688
b 

54,410 ± 0,621
a 

3 39,925 ± 0,448
c 

45,427 ± 0,815
b 

57,038 ± 0,629
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 12, dapat dilihat pada hari ke-0 hingga hari ke-3 nilai L pada masing-masing 

intensitas cahaya yang dihasilkan berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi intensitas cahaya dan semakin lamanya proses penyimpanan 

mengakibatkan warna larutan fikosianin akan memudar hingga menjadi putih.  
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3.2.2.2. Nilai a* 

Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan fikosianin dengan pH netral selama 

penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan pH Netral Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -7,058 ± 0,482
c 

-6,967 ± 0,326
d 

-6,827 ± 0,222
d 

1 -6,728 ± 0,292
c 

-6,222 ± 0,409
c 

-4,680 ± 0,406
c 

2 -4,993 ± 0,347
b 

-4,565 ± 0,362
b 

-1,847 ± 0,392
b 

3 -4,515 ± 0,42
a 

-3,340 ± 0,439
a 

-0,620 ± 0,495
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 13, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

nilai L larutan fikosianin mengalami peningkatan yang signifikan selama penyimpanan. 

Pada masing-masing intensitas cahaya nilai L larutan fikosianin mengalami peningkatan 

yang lebih tinggi dari hari ke-1 hingga hari ke-2. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

lama larutan fikosianin disimpan maka warna larutan fikosianin akan mengalami 

perubahan warna yaitu warna hijau cenderung menjadi merah. Profil perubahan nilai a* 

larutan fikosianin dengan pH netral selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Nilai a* Larutan Fikosianin pada pH Netral Selama Penyimpanan 
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Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan fikosianin dengan pH asam selama 

penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan pH Asam Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -7,133 ± 0,464
c 

-6,978 ± 0,385
d 

-7,080 ± 0,186
d 

1 -6,190 ± 0,505
b 

-5,658 ± 0,389
c 

-4,723 ± 0,440
c 

2 -5,343 ± 0,214
a 

-4,443 ± 0,345
b 

-2,017 ± 0,326
b 

3 -4,962 ± 0,386
a 

-1,533 ± 0,24
a 

-0,218 ± 0,514
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 14, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

selama penyimpanan nilai L larutan fikosianin mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pada intensitas cahaya 0 lux dan 700 lux nilai L larutan fikosianin mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dari hari ke-0 hingga hari ke-1, sedangkan intensitas 

cahaya 500 lux nilai L larutan fikosianin mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari 

hari ke-2 hingga hari ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama larutan fikosianin 

disimpan maka warna larutan fikosianin akan mengalami perubahan warna yaitu warna 

hijau cenderung menjadi merah. Profil perubahan nilai a* larutan fikosianin dengan pH 

asam selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Nilai a* Larutan Fikosianin pada pH Asam Selama Penyimpanan 
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Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan fikosianin dengan pH basa selama 

penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan pH Basa Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -7,058 ± 0,342
d 

-6,987 ± 0,424
d 

-7,103 ± 0,461
d 

1 -6,213 ± 0,444
c 

-5,535 ± 0,348
c 

-4,813 ± 0,261
c 

2 -5,442 ± 0,315
b 

-4,595 ± 0,181
b 

-1,947 ± 0,574
b 

3 -4,335 ± 0,322
a 

-2,585 ± 0,690
a 

 0,563 ± 0,165
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 15, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

selama penyimpanan nilai L larutan fikosianin mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pada intensitas cahaya 0 lux dan 700 lux nilai L larutan fikosianin mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dari hari ke-0 hingga hari ke-1, sedangkan intensitas 

cahaya 500 lux nilai L larutan fikosianin mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari 

hari ke-2 hingga hari ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama larutan fikosianin 

disimpan maka warna larutan fikosianin akan mengalami perubahan warna yaitu warna 

hijau cenderung menjadi merah. Profil perubahan nilai a* larutan fikosianin dengan pH 

netral selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12. Nilai a* Larutan Fikosianin pada pH Basa Selama Penyimpanan 
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Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 0 lux 

dan variasi pH dapat dilihat pada Tabel 16. 

 

Tabel 16. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 0 lux dan Variasi pH  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral  Asam Basa 

0 -7,058 ± 0,482
a 

-7,133 ± 0,464
a 

-7,060 ± 0,342
a 

1 -6,730 ± 0,292
a 

-6,190 ± 0,505
a 

-6,210 ± 0,444
a 

2 -4,993 ± 0,347
a 

-5,343 ± 0,214
b 

-5,442 ± 0,315
b 

3 -4,520 ± 0,42
ab 

-4,962 ± 0,386
b 

-4,335 ± 0,322
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 16, dapat dilihat bahwa nilai a* larutan fikosianin dengan masing-masing 

pH yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dari hari ke-0 hingga hari ke-1, 

sedangkan pada hari ke-2 hingga ke-3 nilai a* mengalami perbedaan yang signifikan 

antara pH (netral, asam dan basa). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pH 

menghasilkan nilai a* yang tidak berbeda secara signifikan namun jika dilakukan 

penyimpanan maka akan terjadi perbedaan yang signifikan. Profil perubahan nilai a* 

larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 0 lux dan perbedaan pH dapat dilihat pada 

Gambar 13. 

 

Gambar 13. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 0 lux dan Variasi pH  
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Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 500 

lux dan variasi pH dapat dilihat pada Tabel 17. 

 

Tabel 17. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 500 lux dan Variasi 

pH  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral  Asam Basa 

0 -6,967 ± 0,326
a 

-6,978 ± 0,385
a 

-6,980 ± 0,424
a 

1 -6,220 ± 0,409
b 

-5,658 ± 0,389
a 

-5,540 ± 0,348
a 

2 -4,565 ± 0,362
a 

-4,443 ± 0,345
a 

-4,595 ± 0,181
a 

3 -3,340 ± 0,439
c 

-1,533 ± 0,240
a 

-2,585 ± 0,690
b 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 17, dapat dilihat bahwa nilai a* larutan fikosianin dengan masing-masing 

pH yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dari hari ke-0, sedangkan pada hari 

ke-1 hingga ke-3 nilai a* mengalami perbedaan yang signifikan antara pH (netral, asam 

dan basa). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pH menghasilkan nilai a* yang tidak 

berbeda secara signifikan namun jika dilakukan penyimpanan maka akan terjadi 

perbedaan yang signifikan. Profil perubahan nilai a* larutan fikosianin dengan intensitas 

cahaya 0 lux dan perbedaan pH dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 500 lux dan Variasi 

pH  
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Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 700 

lux dan variasi pH dapat dilihat pada Tabel 18. 

 

Tabel 18. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 700 lux dan Variasi 

pH  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral  Asam Basa 

0 -6,827 ± 0,222
a 

-7,080 ± 0,186
a 

-7,100 ± 0,461
a 

1 -4,680 ± 0,406
a 

-4,723 ± 0,440
a 

-4,810 ± 0,261
a 

2 -1,847 ± 0,392
a 

-2,017 ± 0,326
a 

-1,947 ± 0,574
a 

3 -0,620 ± 0,495
b 

-0,218 ± 0,514
b 

 0,563 ± 0,165
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 18, dapat dilihat bahwa nilai a* larutan fikosianin dengan masing-masing 

pH yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dari hari ke-0 hingga hari ke-2, 

sedangkan pada hari ke-3 nilai a* mengalami perbedaan yang signifikan antara pH 

(netral, asam dan basa). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pH menghasilkan nilai 

a* yang tidak berbeda secara signifikan namun jika dilakukan penyimpanan maka akan 

terjadi perbedaan yang signifikan. Profil perubahan nilai a* larutan fikosianin dengan 

intensitas cahaya 700 lux dan perbedaan pH dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

Gambar 15. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 700 lux Variasi pH  
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Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan dengan pH netral dan variasi intensitas 

cahaya dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan pH Netral dan Variasi Intensitas Cahaya  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -7,058 ± 0,482
a 

-6,967 ± 0,326
a 

-6,827 ± 0,222
a 

1 -6,730 ± 0,292
c 

-6,222 ± 0,409
b 

-4,680 ± 0,406
a 

2 -4,993 ± 0,347
b 

-4,565 ± 0,362
b 

-1,847 ± 0,392
a 

3 -4,520 ± 0,42
c 

-3,340 ± 0,439
b 

-0,620 ± 0,495
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 19, dapat dilihat bahwa pada hari ke-0 nilai a* pada masing-masing 

intensitas cahaya meningkat tetapi tidak signifikan, sedangkan hari ke-1 hingga ke-3 

nilai L pada masing-masing intensitas cahaya meningkat secara signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya dan semakin lamanya proses 

penyimpanan mengakibatkan warna larutan fikosianin akan mengalami perubahan 

warna yaitu warna hijau cenderung menjadi merah. 

 

Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan dengan pH asam dan variasi intensitas 

cahaya selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 20. 

 

Tabel 20. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan pH Asam dan Variasi Intensitas Cahaya  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -7,133 ± 0,464
a 

-6,978 ± 0,385
a 

-7,080 ± 0,186
a 

1 -6,190 ± 0,505
b 

-5,658 ± 0,389
b 

-4,723 ± 0,440
a 

2 -5,343 ± 0,214
c 

-4,443 ± 0,345
b 

-2,017 ± 0,326
a 

3 -4,962 ± 0,386
a 

-1,533 ± 0,24
a 

-0,218 ± 0,514
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 20, dapat dilihat bahwa pada hari ke-0 nilai a* pada masing-masing 

intensitas cahaya fluktuatif tetapi tidak signifikan, sedangkan hari ke-1 hingga ke-3 nilai 
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a* pada masing-masing intensitas cahaya meningkat secara signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya dan semakin lamanya proses 

penyimpanan mengakibatkan warna larutan fikosianin akan mengalami perubahan 

warna yaitu warna hijau cenderung menjadi merah. 

 

Hasil analisa warna pada koordinat a* larutan dengan pH basa dan variasi intensitas 

cahaya dapat dilihat pada Tabel 21. 

 

Tabel 21. Nilai a* Larutan Fikosianin dengan pH Basa dan Variasi Intensitas Cahaya  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -7,058 ± 0,342
a 

-6,987 ± 0,424
a 

-7,103 ± 0,461
a 

1 -6,213 ± 0,444
c 

-5,535 ± 0,348
b 

-4,813 ± 0,261
a 

2 -5,442 ± 0,315
c 

-4,595 ± 0,181
b 

-1,947 ± 0,574
a 

3 -4,335 ± 0,322
c 

-2,585 ± 0,690
b 

 0,563 ± 0,165
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 21, dapat dilihat bahwa pada hari ke-0 nilai a* pada masing-masing 

intensitas cahaya fluktuatif tetapi tidak signifikan, sedangkan hari ke-1 hingga ke-3 nilai 

a* pada masing-masing intensitas cahaya meningkat secara signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya dan semakin lamanya proses 

penyimpanan mengakibatkan warna larutan fikosianin akan mengalami perubahan 

warna yaitu warna hijau cenderung menjadi merah. 
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3.2.2.3. Nilai b* 

Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin pH netral selama penyimpanan 

dapat dilihat pada Tabel 22. 

 

Tabel 22. Nilai b* Larutan Fikosianin pH Netral Selama Penyimpanan 

Waktu 

Penyimpanan (hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -28,685 ± 0,399
d 

-28,960 ± 0,239
d 

-28,423 ± 0,56
d 

1 -21,173 ± 0,780
c 

 -9,275 ± 0,308
c 

 -1,425 ± 0,144
c 

2 -16,323 ± 0,969
b 

 -4,888 ± 0,778
b 

  9,748 ± 0,465
b 

3  -7,758 ± 0,292
a 

 -1,660 ± 1,78
a 

13,103 ± 0,473
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 22, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

selama penyimpanan nilai b* larutan fikosianin mengalami peningkatan yang 

signifikan. Pada intensitas cahaya 0 lux nilai b* larutan fikosianin mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dari hari ke-2 hingga hari ke-3, sedangkan intensitas 

cahaya 500 lux dan 700 lux nilai b* larutan fikosianin mengalami peningkatan yang 

lebih tinggi dari hari ke-0 hingga hari ke-1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 

larutan fikosianin disimpan maka warna larutan fikosianin akan mengalami perubahan 

warna yaitu warna biru menjadi cenderung ke warna kuning. Profil perubahan nilai b* 

larutan fikosianin dengan pH netral selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Nilai b* Larutan Fikosianin pada pH Netral Selama Penyimpanan 
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Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin dengan pH asam selama 

penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 23. 

 

Tabel 23. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan pH Asam Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -28,742 ± 0,211
d 

-28,942 ± 0,998
d 

-28,682 ± 0,709
d 

1 -21,252 ± 0,90
a 

-9,198 ± 0,54
c 

  -0,509 ± 1,12
c 

2 -15,633 ± 0,408
b 

-4,470 ± 0,363
b 

 10,933 ± 0,888
b 

3  -8,826 ± 0,617
a 

 0,703 ± 0,684
a 

 13,550 ± 0,333
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 23, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

selama penyimpanan nilai b* larutan fikosianin mengalami peningkatan yang 

signifikan. Pada intensitas cahaya 0 lux nilai b* larutan fikosianin mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dari hari ke-1 hingga hari ke-2, sedangkan intensitas 

cahaya 500 lux dan 700 lux nilai b* larutan fikosianin mengalami peningkatan yang 

lebih tinggi dari hari ke-0 hingga hari ke-1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 

larutan fikosianin disimpan maka warna larutan fikosianin akan mengalami perubahan 

warna yaitu warna biru menjadi cenderung ke warna kuning. Profil perubahan nilai b* 

larutan fikosianin dengan pH asam selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

 

Gambar 17. Nilai b* Larutan Fikosianin pada pH Asam Selama Penyimpanan 
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Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin dengan pH basa selama 

penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 24. 

 

Tabel 24. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan pH Basa Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -28,733 ± 0,385
d 

-28,867 ± 0,865
d 

-28,083 ± 0,881
c 

1 -20,567 ± 0,861
c 

  -9,630 ± 0,12
c 

 -1,438 ± 0,454
b 

2 -14,850 ± 0,571
b 

  -5,195 ± 0,508
b 

12,163 ± 0,518
ab 

3   -8,253 ± 0,66
a 

 -3,070 ± 0,55
a 

13,900 ± 0,65
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 24, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

selama penyimpanan nilai b* larutan fikosianin mengalami peningkatan yang 

signifikan. Pada intensitas cahaya 0 lux nilai b* larutan fikosianin mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dari hari ke-0 hingga hari ke-1, sedangkan intensitas 

cahaya 500 lux dan 700 lux nilai b* larutan fikosianin mengalami peningkatan yang 

lebih tinggi dari hari ke-0 hingga hari ke-1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 

larutan fikosianin disimpan maka warna larutan fikosianin akan mengalami perubahan 

warna yaitu warna biru menjadi cenderung ke warna kuning. Profil perubahan nilai b* 

larutan fikosianin dengan pH basa selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

 

Gambar 18. Nilai b* Larutan Fikosianin pH Basa Selama Penyimpanan 
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Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 0 lux 

dan variasi pH dapat dilihat pada Tabel 25. 

 

Tabel 25. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 0 lux dan Variasi 

Intensitas  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral  Asam Basa 

0 -28,685 ± 0,399
a 

-28,742 ± 0,211
a 

-28,733 ± 0,385
a 

1 -21,173 ± 0,780
a 

-21,252 ± 0,90
a 

-20,567 ± 0,861
a 

2 -16,323 ± 0,969
b 

-15,633 ± 0,408
ab 

-14,850 ± 0,571
a 

3  -7,758 ± 0,292
a 

 -8,826 ± 0,617
b 

  -8,253 ± 0,66
ab 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai b* pada masing-masing pH dengan intensitas 

cahaya 0 lux tidak berbeda secara signifikan dari hari ke-0 hingga hari ke-1, sedangkan 

pada hari ke-2 dan ke-3 nilai b* mengalami perbedaan yang signifikan antara pH netral, 

asam dan basa. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pH menghasilkan nilai b* yang 

tidak berbeda secara signifikan namun jika dilakukan penyimpanan maka akan terjadi 

perbedaan yang signifikan. Profil perubahan nilai b* larutan fikosianin dengan 

intensitas cahaya 0 lux dan perbedaan pH dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 0 lux dan Variasi pH  
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Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 500 

lux dan variasi pH dapat dilihat pada Tabel 26. 

Tabel 26. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 500 lux dan Variasi pH  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral  Asam Basa 

0 -28,96 ± 0,239
a 

-28,94 ± 0,998
a 

-28,9 ± 0,865
a 

1 -9,275 ± 0,308
a 

-9,198 ± 0,54
a 

-9,63 ± 0,12
a 

2 -4,888 ± 0,778
a 

-4,47 ± 0,363
a 

-5,2 ± 0,508
a 

3 -1,66 ± 1,78
b 

0,703 ± 0,684
a 

-3,07 ± 0,55
b 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai b* pada masing-masing pH dengan intensitas 

cahaya 0 lux tidak berbeda secara signifikan dari hari ke-0 hingga hari ke-2, sedangkan 

pada hari ke-3 nilai b* mengalami perbedaan yang signifikan antara pH netral, asam dan 

basa. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pH menghasilkan nilai b* yang tidak 

berbeda secara signifikan namun jika dilakukan penyimpanan maka akan terjadi 

perbedaan yang signifikan. Profil perubahan nilai b* larutan fikosianin dengan 

intensitas cahaya 0 lux dan perbedaan pH dapat dilihat pada Gambar 20. 

 

Gambar 20. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 500 lux dan Variasi 

pH  

 

Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 700 

lux dan variasi  pH selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 27. 
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Tabel 27. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 700 lux dan Variasi pH  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

pH 

Netral  Asam Basa 

0 -28,423 ± 0,56
a 

-28,682 ± 0,709
a 

-28,083 ± 0,881
a 

1  -1,425 ± 0,144
b 

  -0,509 ± 1,12
a 

 -1,438 ± 0,454
b 

2   9,748 ± 0,465
c 

 10,933 ± 0,888
b 

12,163 ± 0,518
a 

3 13,103 ± 0,473
b 

 13,550 ± 0,333
ab 

13,900 ± 0,65
b 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 27, dapat dilihat bahwa nilai b* pada masing-masing pH dengan intensitas 

cahaya 0 lux tidak berbeda secara signifikan hari ke-0, sedangkan pada hari ke-1 hingga 

hari ke-3 nilai b* mengalami perbedaan yang signifikan antara pH netral, asam dan 

basa. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pH menghasilkan nilai b* yang tidak 

berbeda secara signifikan namun jika dilakukan penyimpanan maka akan terjadi 

perbedaan yang signifikan. Profil perubahan nilai b* larutan fikosianin dengan 

intensitas cahaya 0 lux dan perbedaan pH dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

Gambar 23. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan Intensitas Cahaya 700 lux dan Variasi 

pH  

 

Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin dengan pH netral dan variasi 

intensitas cahaya dapat dilihat pada Tabel 28. 
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Tabel 28. Nilai b* Larutan Fikosianin pH Netral dan Variasi Intensitas Cahaya  

Waktu 

Penyimpanan (hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -28,685 ± 0,399
a 

-28,960 ± 0,239
a 

-28,423 ± 0,56
a 

1 -21,173 ± 0,780
c 

 -9,275 ± 0,308
b 

 -1,425 ± 0,144
a 

2 -16,323 ± 0,969
c 

 -4,888 ± 0,778
b 

  9,748 ± 0,465
a 

3  -7,758 ± 0,292
c 

 -1,660 ± 1,78
b 

13,103 ± 0,473
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 28, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

nilai b* larutan fikosianin mengalami perbedaan warna yang tidak signifikan pada hari 

ke-0 sedangkan pada hari ke-1 hingga hari ke-3 mengalami perbedaan warna yang 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya maka warna 

larutan fikosianin akan mengalami perubahan warna yaitu warna biru menjadi 

cenderung ke warna kuning.  

 

Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin dengan pH asam dan variasi 

intensitas cahaya dapat dilihat pada Tabel 29. 

 

Tabel 29. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan pH Asam dan Variasi Intensitas Cahaya  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -28,742 ± 0,211
a 

-28,942 ± 0,998
a 

-28,682 ± 0,709
a 

1 -21,252 ± 0,90
c 

-9,198 ± 0,54
b 

  -0,509 ± 1,12
a 

2 -15,633 ± 0,408
c 

-4,470 ± 0,363
b 

 10,933 ± 0,888
a 

3  -8,826 ± 0,617
c 

 0,703 ± 0,684
b 

 13,550 ± 0,333
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

ganda Duncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 29, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

nilai b* larutan fikosianin mengalami perbedaan warna yang tidak signifikan pada hari 

ke-0 sedangkan pada hari ke-1 hingga hari ke-3 mengalami perbedaan warna yang 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya maka warna 
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larutan fikosianin akan mengalami perubahan warna yaitu warna biru menjadi 

cenderung ke warna kuning.  

 

Hasil analisa warna pada koordinat b* larutan fikosianin dengan pH basa dan variasi 

intensitas cahaya dapat dilihat pada Tabel 30. 

 

Tabel 30. Nilai b* Larutan Fikosianin dengan pH Basa dan Variasi Intensitas Cahaya  

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 -28,733 ± 0,385
a 

-28,867 ± 0,865
a 

-28,083 ± 0,881
a 

1 -20,567 ± 0,861
c 

  -9,630 ± 0,12
b 

 -1,438 ± 0,454
a 

2 -14,850 ± 0,571
c 

  -5,195 ± 0,508
b 

12,163 ± 0,518
a 

3   -8,253 ± 0,66
c 

 -3,070 ± 0,55
b 

13,900 ± 0,65
a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 

ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya 

beda nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah 

gandaDuncan (p < 0,05). 

 

Pada Tabel 30, dapat dilihat data yang dihasilkan pada masing-masing intensitas cahaya 

nilai b* larutan fikosianin mengalami perbedaan warna yang tidak signifikan pada hari 

ke-0 sedangkan pada hari ke-1 hingga hari ke-3 mengalami perbedaan warna yang 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya maka warna 

larutan fikosianin akan mengalami perubahan warna yaitu warna biru menjadi 

cenderung ke warna kuning.  
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3.2.2.4. Diagram Warna 

Hasil analisa warna pada koordinat a* & b* larutan fikosianin pH netral dan intensitas cahaya 0 lux dari hari ke-0 hingga ke-3 dapat dilihat 

Gambar 22. 

     
Gambar 22. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pH Netral dan Intensitas Cahaya 0 lux 

 

Hasil analisa warna pada koordinat a* & b* larutan fikosianin pH netral dan intensitas cahaya 500 lux dari hari ke-0 hingga ke-3 dapat 

dilihat Gambar 23. 

   
Gambar 23. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pada pH Netral dan Intensitas Cahaya 500 lux 
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Hasil analisa warna pada koordinat a* dan b* larutan fikosianin pH netral dan intensitas cahaya 700 lux selama penyimpanan dapat dilihat 

pada Gambar 24. 

    
Gambar 24. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pada pH Netral dan Intensitas Cahaya 700 lux 

 

Hasil analisa warna pada koordinat a* dan b* larutan fikosianin pH asam dan intensitas cahaya 0 lux selama penyimpanan dapat dilihat 

pada Gambar 25. 

   

Gambar 25. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pada pH Asam dan Intensitas Cahaya 0 lux 
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Hasil analisa warna pada koordinat a* & b* larutan fikosianin pH asam dan intensitas cahaya 500 lux dari hari ke-0 hingga ke-3 dapat 

dilihat pada Gambar 26. 

   
Gambar 26. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pada pH Asam dan Intensitas Cahaya 500 lux 

 

Hasil analisa warna pada koordinat a* & b* larutan fikosianin pH asam dan intensitas cahaya 700 lux dari hari ke-0 hingga ke-3 dapat 

dilihat pada Gambar 27. 

   
Gambar 27. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pada pH Asam dan Intensitas Cahaya 700 lux 
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Hasil analisa warna pada koordinat a* & b* larutan fikosianin pH basa dan intensitas cahaya 0 lux dari hari ke-0 hingga ke-3 dapat dilihat 

pada Gambar 28. 

   
Gambar 28. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pada pH Basa dan Intensitas Cahaya 0 lux 

 

Hasil analisa warna pada koordinat a* & b* larutan fikosianin pH basa dan intensitas cahaya 500 lux dari hari ke-0 hingga ke-3 dapat 

dilihat pada Gambar 29. 

    
Gambar 29. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pada pH Basa dan Intensitas Cahaya 500 lux 
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Hasil analisa warna pada koordinat a* & b* larutan fikosianin pH basa dan intensitas cahaya 700 lux dari hari ke-0 hingga ke-3 dapat 

dilihat pada Gambar 30. 

  

Gambar 30. Grafik Perubahan Warna Larutan Fikosianin pada pH Netral dan Intensitas Cahaya 700 lux 
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3.2.3. Aktivitas Antioksidan 

 

Hasil analisa aktivitas antioksidan larutan fikosianin pH netral selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Tabel 31. 

 

Tabel 31. Aktivitas Antioksidan (%) pada Larutan Fikosianin pH Netral Selama 

Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 18,881 ± 0,821
a 

18,613 ± 0,679
 

18,691 ± 0,659
 

1   5,406 ± 0,619
b 

  3,172 ± 0,714
 

-
 

2   2,725 ± 0,712
c 

-
 

-
 

3   2,441 ± 0,694
c 

-
 

-
 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya beda 

nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah gandaDuncan (p 

< 0,05). 

 

Pada Tabel 31, dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan pada sampel dengan intensitas 

cahaya 0 lux semakin lama penyimpanan mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan 

aktivitas antioksidan pada intensitas cahaya 500 lux hari ke-2 hingga hari ke-3 dan 700 lux 

hari ke-1 hingga hari ke-3 tidak dapat terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 

larutan fikosianin disimpan maka aktivitas antioksidannya akan menurun. Profil perubahan 

aktivitas antioksidan larutan fikosianin dengan pH netral selama penyimpanan dapat dilihat 

pada Gambar 31. 

 

Gambar 31. Aktivitas Antioksidan pada Larutan Fikosianin pH Netral Selama Penyimpanan 

 



44 

 

 

Hasil analisa aktivitas antioksidan larutan fikosianin pH asam dan variasi intensitas cahaya 

yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 32. 

 

Tabel 32. Aktivitas Antioksidan (%) pada Larutan Fikosianin pH Asam Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 27,519 ± 0,918
a 

24,975 ± 0,788
 

26,955 ± 0,404
 

1 18,647 ± 0,818
b 

-
 

-
 

2 12,054 ± 0,572
c 

-
 

-
 

3 9,245 ± 0,788
d 

-
 

-
 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya beda 

nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah gandaDuncan (p 

< 0,05). 

 

Pada Tabel 32, dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan pada sampel dengan intensitas 

cahaya 0 lux semakin lama penyimpanan mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan 

aktivitas antioksidan pada intensitas cahaya 500 lux dan 700 lux dari hari ke-1 hingga hari 

ke-3 tidak dapat terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama larutan fikosianin 

disimpan maka aktivitas antioksidannya akan menurun. Profil perubahan aktivitas 

antioksidan larutan fikosianin dengan pH asam selama penyimpanan dapat dilihat pada 

Gambar 32. 

 

Gambar 32. Aktivitas Antioksidan pada Larutan Fikosianin pH Asam Selama Penyimpanan 

 

Hasil analisa aktivitas antioksidan larutan fikosianin pH basa dan variasi intensitas cahaya 

yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 33. 
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Tabel 33. Aktivitas Antioksidan (%) pada Larutan Fikosianin pH Basa Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 15,033 ± 0,726
a 

16,618 ± 0,693
 

16,809 ± 0,221
 

1 2,634 ± 1,107
b 

-
 

-
 

2 2,11 ± 0,4517
b 

-
 

-
 

3 1,092 ± 0,856
c 

-
 

-
 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya beda 

nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah gandaDuncan (p 

< 0,05). 

 

Berdasarkan Tabel 33, dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan pada sampel dengan 

intensitas cahaya 0 lux semakin lama penyimpanan mengalami penurunan yang signifikan, 

sedangkan aktivitas antioksidan pada intensitas cahaya 500 lux dan 700 lux dari hari ke-1 

hingga hari ke-3 tidak dapat terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama larutan 

fikosianin disimpan maka aktivitas antioksidannya akan menurun. Profil perubahan aktivitas 

antioksidan larutan fikosianin dengan pH basa selama penyimpanan dapat dilihat pada 

Gambar 33. 

 

Gambar 33. Aktivitas Antioksidan Larutan Fikosianin pH Basa Selama Penyimpanan 

 

Hasil analisa aktivitas antioksidan larutan fikosianin pada penyimpanan hari ke-0 dengan 

variasi pH dapat dilihat pada Tabel 34. 
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Tabel 34. Aktivitas Antioksidan (%) Larutan Fikosianin pada Penyimpanan hari ke-0 

dengan Variasi pH 

Intensitas Cahaya 

(lux) 

pH 

Netral  Asam  Basa  

0 18,881 ± 0,821
b 

27,519 ± 0,918
a
 15,033 ± 0,726

c
 

500 18,613± 0,679
b 

24,975 ± 0,788
a 

16,618 ± 0,693
c 

700 18,691 ± 0,659
a 

26,955 ± 0,404
a 

16,809 ± 0,221
c 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya beda 

nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah gandaDuncan (p 

< 0,05). 

 

Pada Tabel 34, dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan larutan fikosianin pada masing-

masing pH dan intensitas cahaya mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya variasi pH menghasilkan aktivitas antioksidan yang berbeda. Profil 

perubahan aktivitas antioksidan larutan fikosianin pada penyimpanan hari ke-0 dan variasi 

pH selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 34. 

 

Gambar 34. Aktivitas Antioksidan Larutan Fikosianin pada pH Penyimpanan hari ke-0 

dengan Variasi pH 

 

Hasil analisa aktivitas antioksidan larutan fikosianin pada penyimpanan hari ke-0 dengan 

variasi intensitas cahaya dapat dilihat pada Tabel 35.  
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Tabel 35. Aktivitas Antioksidan (%) Larutan Fikosianin pada Penyimpanan hari ke-0 dengan 

Variasi Intensitas Cahaya 

Intensitas Cahaya 

(lux) 

pH 

0 lux 500 lux 700 lux 

Netral 18,881 ± 0,821
a 

18,613± 0,679
a
 18,691 ± 0,659

a
 

Asam 27,519 ± 0,918
a
 24,975 ± 0,788

a 
26,955 ± 0,404

b
 

Basa 15,033 ± 0,726
b
 16,618 ± 0,693

a
 16,809 ± 0,221

a 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya beda 

nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah gandaDuncan (p 

< 0,05). 

 

Pada Tabel 35, dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan larutan fikosianin pH netral tidak 

berbeda secara signifikan sedangkan pada pH asam dan basa berbeda signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang semakin tinggi menghasilkan aktivitas 

antioksidan larutan fikosianin yang berbeda meskipun dilakukan pada penyimpanan hari ke-

0. Profil perubahan aktivitas antioksidan larutan fikosianin pada penyimpanan hari ke-0 dan 

variasi intensitas cahaya dapat dilihat pada Gambar 35. 

 

Gambar 35. Aktivitas Antioksidan Larutan Fikosianin pada Penyimpanan hari ke-0 dan 

Variasi Intensitas Cahaya  
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3.2.4. Konsentrasi Fikosianin dengan berbagai pH 

Hasil analisa konsentrasi fikosianin sampel dengan pH netral selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Tabel 36. 

 

Tabel 36. Konsentrasi Fikosianin (mg/mL) pada Larutan Fikosianin pH Netral Selama 

Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 120,56 ± 0,222
a 

116,19± 0,216
a 

117.40 ± 0,09
a 

1 118,74 ± 0,807
a 

80,23 ± 1,506
b 

57.69 ± 0,983
b 

2 114,35 ± 0,865
a 

65,01 ± 0,819
c 

33,10 ± 0,708
c 

3 79,62 ± 0,437
b 

54,93 ± 0,223
c 

28,08 ± 0,191
c 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya beda 

nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah gandaDuncan (p  

• < 0,05). 

 

Pada Tabel 36, dapat dilihat bahwa konsentrasi fikosianin pada sampel mengalami penurunan 

yang signifikan seiring lamanya waktu penyimpanan. Penurunan konsentrasi fikosianin yang 

terbesar terjadi pada intensitas cahaya 700 lux. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

intensitas cahaya maka penurunan konsentrasi fikosianin yang terjadi lebih besar. Profil 

perubahan konsentrasi fikosianin pada sampel dengan pH netral selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Gambar 36. 

 

Gambar 36. Konsentrasi Fikosianin (mg/mL) pada pH Netral Selama Penyimpanan 

 

Hasil analisa konsentrasi fikosianin sampel dengan pH asam selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Tabel 37. 
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Tabel 37. Konsentrasi Fikosianin (mg/mL) pada Larutan Fikosianin pH Asam Selama 

Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 132,29 ± 0,471
a 

128,88 ± 1,034
a 

124,07 ± 0,213
a 

1 121,93 ± 1,508
b 

75,18 ± 1,813
b 

41,16 ± 0,145
b 

2 112,07 ± 0,426
b 

57,28 ± 0,199
c 

32,97 ± 0,850
c 

3 83,09 ± 0,363
c 

50,78 ± 0,182
c 

20,53 ± 0,373
d 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya beda 

nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah gandaDuncan (p 

< 0,05). 

 

Pada Tabel 37, dapat dilihat bahwa konsentrasi fikosianin pada sampel mengalami penurunan 

yang signifikan seiring lamanya waktu penyimpanan. Penurunan konsentrasi fikosianin yang 

terbesar terjadi pada intensitas cahaya 700 lux. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

intensitas cahaya maka penurunan konsentrasi fikosianin yang terjadi lebih besar. Profil 

perubahan konsentrasi fikosianin pada sampel dengan pH asam selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Gambar 37. 

 

Gambar 37. Grafik Konsentrasi Fikosianin (mg/mL) pada Larutan Fikosianin pH Asam 

Selama Penyimpanan 

 

Hasil analisa konsentrasi fikosianin sampel dengan pH basa selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Tabel 38. 
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Tabel 38. Perubahan Konsentrasi Fikosianin (mg/mL) pada Larutan Fikosianin pH Basa 

Selama Penyimpanan 

Waktu Penyimpanan 

(hari) 

Intensitas Cahaya 

0 lux 500 lux 700 lux 

0 118,22 ± 0,856
a 

120,02 ± 0,654
a 

116,23 ± 0,453
a 

1 117,06 ± 1,371
a 

85,40 ± 0,937
b 

59,31 ± 0,164
b 

2 105,68 ± 0,839
b 

84,63 ± 1,291
b 

49,13 ± 1,278
c 

3 80,31 ± 0,274
c 

54,13 ± 0,259
c 

26,23 ± 0,365
d 

Keterangan: 

• Seluruh data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi dari 2 batch dengan masing-masing 3 ulangan. 

• Data dengan simbol superscript yang berbeda pada tiap kolom menunjukkan bahwa terdapat adanya beda 

nyata pada data di tiap-tiap perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan uji wilayah gandaDuncan (p 

< 0,05). 

 

Pada Tabel 38, dapat dilihat bahwa konsentrasi fikosianin pada sampel mengalami penurunan 

yang signifikan seiring lamanya waktu penyimpanan. Penurunan konsentrasi fikosianin yang 

terbesar terjadi pada intensitas cahaya 700 lux. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

intensitas cahaya maka penurunan konsentrasi fikosianin yang terjadi lebih besar. Profil 

perubahan konsentrasi fikosianin pada sampel dengan pH basa selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Gambar 38. 

  

Gambar 38. Konsentrasi Fikosianin (mg/mL) pada Larutan Fikosianin pH Basa Selama 

Penyimpanan 
 

3.2.5. Korelasi Konsentrasi Fikosianin dengan Aktivitas Antioksidan dalam Larutan 

Fikosianin 

 

Tabel 39. Korelasi Antara Konsentrasi Fikosianin dengan Aktivitas Antioksidan 

Faktor yang dikorelasikan Koefisien Korelasi Sampel Signifikansi 

Konsentrasi fikosianin & aktivitas antioksidan 0,613
** 

0,000 
Keterangan :  

**menunjukkan interaksi signifikansi pada level 0,01 (99%)  
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Pada tabel 39, dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara konsentrasi fikosianin dengan 

aktivitas antioksidan yaitu 0,613
**

. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi fikosianin pada 

sampel dan aktivitas cahaya berhubungan sangat kuat, berbanding lurus, dan berbeda nyata.


