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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, dilakukan ekstraksi fikosianin dari spirulina yang digunakan sebagai 

pewarna alami pada minuman. Fikosianin ini memberikan warna biru alami, sehingga 

tidak memberikan efek negatif pada kesehatan (Sedjati dkk., 2012). Larutan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah larutan dengan pH netral, larutan dengan pH 

asam (pH 5), larutan dengan pH basa (pH 8). Beberapa analisa yang dilakukan yaitu, 

warna (visual dan chromameter), aktivitas antioksidan dan konsentrasi fikosianin.  

 

4.1. Warna Larutan Fikosianin 

Analisa warna yang dilakukan dalam penelitian secara ini ada 2, yaitu analisa warna 

visual dan analisa menggunakan chromameter. Analisa warna visual dan warna 

menggunakan chromameter dilakukan dari hari ke-0 hingga hari ke-3. 

 

4.1.1. Warna Larutan secara Visual 

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat pada intensitas cahaya 0 lux warna larutan fikosianin 

pH netral, asam dan basa tidak mengalami perubahan warna meskipun sudah disimpan 

selama 3 hari. Pada intensitas cahaya 500 lux warna larutan fikosianin pH netral dan 

asam mengalami perubahan warna biru menjadi agak hijau pada hari kedua dan warna 

biru menjadi hijau pada hari ketiga, sedangkan warna larutan fikosianin dengan pH basa 

mengalami perubahan pada hari ketiga warna biru menjadi agak hijau. Pada intensitas 

cahaya 700 lux warna larutan fikosianin pH netral, asam, dan basa mengalami 

perubahan yang sama yaitu, pada hari pertama warna biru menjadi hijau, pada hari 

kedua dan ketiga warna biru menjadi putih kekuningan. Berdasarkan data tersebut, 

dapat dilihat bahwa dengan variasi intensitas cahaya yang diberikan dapat 

mempengaruhi warna larutan fikosianin dengan hasil yang berbeda. Hal ini disebabkan 

karena fikosianin dapat mengalami perubahan warna karena suhu meskipun berada pada 

pH yang optimum. Intensitas cahaya yang tinggi dapat meningkatkan suhu, sehingga 

kondisi penyimpanan menjadi panas dan akan mempengaruhi produk dalam bentuk 

perubahan warna. Hal tersebut akan mengakibatkan pigmen fikosianin terdegradasi 

sehingga akan terjadi perubahan warna (Sarada et al., 1999 diacu dalam Sedjati et al, 

2012; Jespersen et al., 2005; Yan et al., 2011). Hal ini juga didukung oleh Lydia et al 
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(2001) bahwa selain proses pemanasan, proses penyimpanan juga dapat menyebabkan 

pigmen fikosianin mengalami pemudaran warna.  

 

4.1.2. Warna Larutan menggunakan Chromameter 

Hasil penelitian yang didapat, nilai L, a* dan b* pada larutan pH netral, asam dan basa 

menjadi meningkat seiring dengan tingginya intensitas cahaya serta seiring lamanya 

waktu penyimpanan. Pada proses penyimpanan nilai L larutan fikosianin pada pH 

netral, asam dan basa dengan intensitas cahaya 0 lux mengalami peningkatan namun 

tidak signifikan dibandingkan dengan intensitas cahaya 500 dan 700 lux mengalami 

peningkatan yang signifikan seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Nilai L ini 

menunjukkan tingkat kecerahan dari suatu produk, jika nilai L semakin tinggi maka 

suatu produk tersebut semakin terang. Hal ini dinyatakan oleh Coultate (2002) bahwa 

warna suatu produk akan semakin putih atau terang bila nilai L semakin tinggi, dan 

warna suatu produk akan semakin gelap bila nilai L semakin menurun. Perbandingan % 

peningkatan nilai L pada larutan fikosianin setiap pH (netral, asam, basa) dengan 

intensitas cahaya 500 lux yaitu 4,54%; 13,06%; 11,79%, sedangkan pada intensitas 

cahaya 700 lux yaitu 28,99%; 32,19%; 44,1%. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat 

dari segi penyimpanan bahwa semakin lama larutan fikosianin disimpan maka 

perubahan warna yang terjadi juga meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lydia 

et al (2001) bahwa proses penyimpanan juga dapat menyebabkan pigmen fikosianin 

mengalami pemudaran warna.  

 

Pada perlakuan intensitas cahaya yang berbeda, nilai L larutan fikosianin pH netral, 

asam dan basa menghasilkan data bahwa masing-masing intensitas cahaya 

menghasilkan perbedaan warna yang signifikan. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat 

bahwa semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan maka akan semakin tinggi nilai 

L nya. Perubahan nilai L yang tertinggi terjadi pada larutan fikosianin pH asam dengan 

intensitas cahaya 700 lux. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya yang tinggi dapat 

meningkatkan suhu, sehingga kondisi penyimpanan menjadi panas dan akan 

mempengaruhi produk dalam bentuk perubahan warna. Hal tersebut akan 

mengakibatkan pigmen fikosianin terdegradasi sehingga akan terjadi perubahan warna 
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(Sarada et al., 1999 diacu dalam Sedjati et al, 2012; Jespersen et al., 2005; Yan et al., 

2011).  

 

Pada perlakuan pH yang berbeda, nilai L larutan fikosianin dengan intensitas cahaya 0 

lux menghasilkan data bahwa pada hari ke-0 hingga ke-2 masing-masing pH tidak 

mengalami perbedaan warna yang signifikan sedangkan pada hari ke-3 mengalami 

perbedaan warna yang signifikan. Intensitas cahaya 500 dan 700 lux menghasilkan data 

bahwa pada hari ke-0 masing-masing pH tidak mengalami perbedaan warna yang 

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

signifikan. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa nilai L yang tinggi terjadi 

pada pH basa seiring lamanya waktu penyimpanan maka perubahan warna yang terjadi 

juga meningkat. Hal ini dikarenakan fikosianin lebih stabil pada kisaran pH 5,5 – 6 dan 

akan menurun stabilitasnya apabila disimpan pada suhu di atas 47
o
C (Chaiklahan et.al., 

2012). 

 

Pada proses penyimpanan nilai a* dan b* larutan fikosianin dengan pH netral, asam dan 

basa dan intensitas cahaya 0 lux, 500 dan 700 lux mengalami peningkatan yang 

signifikan seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Nilai a* (-) menunjukkan warna 

hijau, a* (+) menunjukkan warna merah, sedangkan nilai b* (-) menunjukkan warna 

biru, b* (+) menunjukkan warna kuning (Hutching, 1999).  Perbandingan % 

peningkatan nilai a* pada larutan fikosianin setiap pH (netral, asam, basa) dengan 

intensitas cahaya 500 lux yaitu 52,05%; 78,03%; 62,97% sedangkan, pada intensitas 

cahaya 700 lux yaitu 90,9%; 96,9%; 92,07%. Perbandingan % peningkatan nilai b* 

pada larutan fikosianin setiap pH (netral, asam, basa) dengan intensitas cahaya 500 lux 

yaitu 94,16%; 102,43%; 89,38% sedangkan, pada intensitas cahaya 700 lux yaitu 

146,09%; 147,25%; 149,47%. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat dari segi 

penyimpanan bahwa semakin lama larutan fikosianin disimpan maka perubahan warna 

yang terjadi juga meningkat. Nilai a* dan b* larutan fikosianin meningkat hingga 

cenderung warna kuning, merah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lydia et al (2001) 

bahwa proses penyimpanan juga dapat menyebabkan pigmen fikosianin mengalami 

pemudaran warna.  
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Pada perlakuan intensitas cahaya yang berbeda, nilai a* dan b* larutan fikosianin pH 

netral, asam dan basa menghasilkan data bahwa pada hari ke-0 masing-masing 

intensitas cahaya tidak mengalami perbedaan warna yang signifikan, sedangkan pada 

hari ke-1 hingga ke-3 masing-masing intensitas cahaya mengalami perbedaan warna 

yang signifikan. Perubahan warna yanBerdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan maka akan semakin tinggi nilai L nya. 

Perubahan nilai a* dan b* yang lebih tinggi terjadi pada intensitas cahaya 700 lux dan 

seiring lamanya waktu penyimpanan maka perubahan warna yang terjadi akan 

meningkat. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya yang tinggi dapat meningkatkan suhu, 

sehingga kondisi penyimpanan menjadi panas dan akan mempengaruhi produk dalam 

bentuk perubahan warna. Hal tersebut akan mengakibatkan pigmen fikosianin 

terdegradasi sehingga akan terjadi perubahan warna (Sarada et al., 1999 diacu dalam 

Sedjati et al, 2012; Jespersen et al., 2005; Yan et al., 2011).  

 

Pada perlakuan pH yang berbeda, nilai a* dan b* larutan fikosianin dengan intensitas 

cahaya 0 lux menghasilkan data bahwa pada hari ke-0 hingga ke-1 masing-masing pH 

tidak mengalami perbedaan warna yang signifikan sedangkan pada hari ke-2 hari ke-3 

mengalami perbedaan warna yang signifikan. Nilai a* larutan fikosianindengan 

intensitas cahaya 500 dan 700 lux menghasilkan data bahwa pada hari ke-0 masing-

masing pH tidak mengalami perbedaan warna yang signifikan sedangkan pada hari ke-1 

hingga ke-3 mengalami perbedaan warna yang signifikan. Nilai b* larutan fikosianin 

dengan intensitas cahaya 500 lux menghasilkan data bahwa pada hari ke-0 hingga hari 

ke-2 masing-masing pH tidak mengalami perbedaan warna yang signifikan sedangkan 

pada hari ke-3 mengalami perbedaan warna yang signifikan, sedangkan nilai b* larutan 

fikosianin dengan intensitas cahaya 700 lux menghasilkan data bahwa pada hari ke-0 

masing-masing pH tidak mengalami perbedaan warna yang signifikan sedangkan pada 

hari ke-1 hingga ke-3 mengalami perbedaan warna yang signifikan. Perubahan nilai a* 

dan b* yang tinggi terjadi pada pH basa seiring lamanya waktu penyimpanan maka 

perubahan warna yang terjadi akan meningkat. Hal ini dikarenakan fikosianin lebih 

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

suhu di atas 47
o
C (Chaiklahan et.al., 2012). 
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4.2. Aktivitas Antioksidan pada Larutan Fikosianin 

Hasil penelitian yang didapat, aktivitas antioksidan pada larutan fikosianin dengan pH 

netral berkisar antara 18,613 – 18,881%, pada larutan fikosianin pH asam berkisar 

24,975 – 27,519%, sedangkan pada larutan fikosianin dengan pH basa 15,033 – 

16,809%. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas antioksidan dari ekstrak Spirulina sp 

tergolong lemah, dikarenakan merupakan ekstrak kasar, dimana dalam ekstrak tersebut 

senyawa antioksidannya belum murni. Selain itu, Spirulina yang diekstraksi berupa 

serbuk kering dengan proses pengeringan mengunakan oven. Proses pengeringan sangat 

berpengaruh atau merusak senyawa antioksidan. Sampel segar akan mempunyai 

aktivitas antioksidan yang lebih baik daripada sampel kering (Damar et al., 2014). 

Selama proses penyimpanan, pH dan perlakuan intensitas cahaya yang berbeda dapat 

mengakibatkan aktivitas antioksidan pada larutan fikosianin semakin menurun. Pada pH 

netral, asam dan basa dengan intensitas cahaya 0 lux aktivitas antioksidan yang terdapat 

pada larutan fikosianin menjadi menurun, sedangkan pada 500 lux dan 700 lux aktivitas 

antioksidan pada larutan fikosianin semakin menurun hingga tidak dapat terdeteksi. 

Suatu senyawa dapat dikatakan memiliki aktivitas antioksidan apabila senyawa tersebut 

mampu mendonorkan atom hidrogennya untuk berikatan dengan DPPH membentuk DPPH 

tereduksi, ditandai dengan semakin hilangnya warna ungu (menjadi kuning pucat) 

(Molyneux 2004). Antioksidan akan mendonorkan proton atau hidrogen kepada DPPH dan 

selanjutnya akan terbentuk radikal baru yang bersifat stabil atau tidak reaktif (1,1-difenil-2- 

pikrilhidrazin) (Wikanta et al. 2005). Hal ini dapat digambarkan dalam persamaan berikut.  

DPPH  +  AH           DPPH-H      +  A* 

     (Radikal bebas)          (Antioksidan)          (Netral)         (Radikal bebas,stabil, tidak 

reaktif) 

     Warna ungu            Warna kuning 

Selama penyimpanan 3 hari, perbandingan % penurunan aktivitas antioksidan pada 

larutan fikosianin setiap pH (netral, asam, basa) dengan intensitas cahaya 0 lux yaitu 

87,07%; 66,405%; 92,735%, sedangkan dengan intensitas cahaya 500 lux dan 700 lux 

hari ke-1 tidak dapat terdeteksi sehingga % penurunan antioksidan tidak dapat 

ditampilkan. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat dari segi intensitas cahaya yang 

tinggi bahwa aktivitas antioksidan semakin rendah seiring dengan lamanya waktu 

penyimpanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hendry & Houghten (1996), bahwa 

penurunan aktivitas antioksidan dapat disebabkan oleh pemanasan yang akan memecah 
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rantai ikatan ganda pada senyawa antioksidan sehingga akan sulit menangkap oksigen. 

Intensitas cahaya sebesar 500 lux dan 700 lux menunjukkan suhu diatas ± 45
 o

C. Oleh 

karena itu, aktivitas antioksidan pada larutan fikosianin menjadi hilang. Sedangkan dari 

segi variasi pH, pada pH asam (5) menghasilkan aktivtas antioksidan lebih tinggi 

dibandingkan dengan pH netral maupun basa. Hal ini dikarenakan 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). Othman dkk. (2007) mengatakan bahwa faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi aktivitas antioksidan adalah konsentrasi antioksidan, medium 

ekstraksi, suhu, pH medium, struktur kimia, dan posisi dalam molekul. 

 

4.3. Konsentrasi Fikosianin dengan berbagai pH 

Hasil penelitian yang didapat, konsentrasi fikosianin yang diperoleh dari masing-masing 

pH dan intensitas yang berbeda mengalami penurunan yang signifikan selama proses 

penyimpanan. Konsentrasi fikosianin pada larutan fikosianin dengan pH netral berkisar 

antara 116,19 – 120,56 mg/mL, pada larutan fikosianin pH asam berkisar 124,07 – 

132,29 mg/mL, sedangkan pada larutan fikosianin dengan pH basa 116,23 – 120,02 

mg/mL. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sarada et al (1999) dan Sedjati et al, (2012), 

penurunan kandungan fikosianin tersebut dikarenakan pigmen fikosianin sangat peka 

terhadap panas, sehingga pigmen fikosianin mengalami degradasi atau pemudaran 

warna. Selama penyimpanan 3 hari, perbandingan % penurunan konsentrasi fikosianin 

pada larutan fikosianin setiap pH (netral, asam, basa) dengan intensitas cahaya 0 lux 

yaitu 4,54%, 13,06%, 11,79%. Sedangkan, pada intensitas cahaya 700 lux yaitu 28,99%, 

32,19%, 44,1 %. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat dari segi intensitas cahaya 

bahwa semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan maka akan semakin menurun 

konsentrasi fikosianin seiring dengan lamanya waktu penyimpanan konsentrasi 

fikosianin menjadi menurun.  

 

Menurut Setyawan & Satria (2013), kandungan fikosianin akan berkurang atau 

mengalami penurunan dengan adanya proses pengolahan, karena suhu pengolahan 

(pemanasan) akan mendegradasi pigmen fikosianin ketika ikatan heteromer protein 

terpecah menjadi monomer, trimer, heksamer, dan oligomer-oligomer lain. Sedangkan 

dari segi variasi pH, bahwa pada pH asam (5) konsentrasi fikosianin lebih tinggi, namun 
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seiring dengan lamanya waktu penyimpanan maka konsentrasi fikosianin akan semakin 

menurun. Hal ini didukung dengan penelitian dari Duangsee et al (2009) bahwa proses 

pemanasan dengan pH fikosianin yang berbeda akan menyebabkan terbukanya struktur 

molekul fikosianin, sehingga akan mendegradasi atau memudarkan warna pigmen 

fikosianin.  


