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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sekarang ini sedang menjadi tren makanan dan minuman yang berwarna-warni. 

Pewarna makanan yang digunakan biasanya berupa pewarna makanan sintetis karena 

lebih mudah didapatkan dibandingkan pewarna makanan alami. Pewarna alami adalah 

solusi untuk makanan yang lebih sehat. Warna alami yang ada di tumbuhan memiliki 

berbagai macam khasiat untuk menjaga kesehatan (Astawan & Kasih, 2008 dalam 

Candra, 2011). Pewarna alami dari alga perlu dipertimbangkan karena alga dapat 

tumbuh dalam waktu singkat. Salah satu alga yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna 

alami adalah Spirulina. Spirulina mempunyai pigmen berwarna biru yang disebut 

fikosianin. Fikosianin telah diketahui mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

mengandung antioksidan, antiinfarmasi, dan neuroprotective (Firdiyani et al., 2015). 

Selain menjadi pewarna alami, Spirulina juga menjadi sumber pangan protein tinggi, 

lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai atau jagung maupun daging sapi (Jos et al., 

2011). FAO (2008) menganjurkan Spirulina ditambahkan dalam pangan untuk 

meningkatkan nilai gizi khususnya protein. 

 

Fikosianin ini tidak stabil terhadap pH, panas, cahaya, dan juga kelembaban sehingga 

salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memproses 

fikosianin dengan teknologi enkapsulasi (Chaiklahan et al., 2012 &  Yan et al., 2014). 

Enkapsulasi digunakan untuk melindungi bahan, untuk mengubah komponen cairan 

menjadi partikel padat dan untuk control release. Enkapsulasi adalah proses suatu 

bahan atau suatu bahan campuran dilapisi atau memerangkap dengan bahan atau sistem 

lain (Risch, 1995). 

 

Alginat merupakan polisakarida yang diperoleh dari alga coklat. Kelebihan alginat 

sebagai bahan enkapsulan adalah sederhana, biokompatibel dan murah (Krasaekoopt et 

al., 2004). Alginat bersifat biodegradable dan nontoksik sehingga sering digunakan dan 

tidak merusak bahan yang disalutnya. Alginat juga dikenal bersifat bioadhesif. Alginat 

bersifat pembentuk gel, sehingga memiliki struktur wall yang kuat. Proses pembuatan 

kapsul menggunakan alginat berlangsung pada kondisi yang lembut sehingga tidak 
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merusak zat aktif yang dienkapsulasinya (Noviaty, et al., 2015). Sifat alginat tersebut 

diduga membuat pewarna alami fikosianin lebih stabil terhadap panas. Berdasarkan 

latar belakang tersebut diperlukan penelitian mengenai stabilitas thermal pewarna alami 

fikosianin yang dienkapsulasi dengan alginat. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Fikosianin 

Spirulina merupakan mikroalga hijau biru yang berbentuk filamen yang kaya akan 

protein, vitamin, asam amino esensial, mineral dan asam lemak esensial seperti ɣ-asam 

linolenat (Belay et al., 1993). Mikroalga hijau biru dapat meningkatkan kekebalan 

tubuh dan sebagai antikanker, sebagai antikanker disarankan untuk mengkonsumsi 0,25-

2,5 gram fikosianin/hari (Henrikson, 2009 dalam Iqbal & Hadiyanto, 2016). Spirulina 

memiliki pigmen berwarna kebiru-biruan yang disebut sebagai fikosianin, yang 

memiliki rantai terbuka tetrapyrroles dengan kemampuan untuk memerangkap radikal 

bebas (Romay et al., 1998). Fikosianin merupakan prekursor bagi klorofil dan 

hemoglobin karena mengandung magnesium dan besi (Iqbal & Hadiyanto, 2016). 

Fikosianin dapat dimanfaatkan sebagai pewarna makanan tetapi karena fikosianin 

adalah pewarna alami, fikosianin tidak stabil terhadap lingkungan terutama suhu pH, 

cahaya, dan kelembaban. Fikosianin stabil pada kisaran pH 5-7,5 pada suhu 9 ± 1°C 

dimana suhu diatas 40°C menyebabkan ketidakstabilan (Sarada et al. 1998), fikosianin 

stabil pada kondisi penyimpanan gelap, dan kelembaban yang rendah (Yan et al., 2014 

dalam Purnamayati, 2016). 

 

1.2.2. Alginat 

Alginat merupakan hidrokoloid yang dapat diekstraksi dari alga coklat salah satunya 

adalah Sargassum sp. Alginat merupakan kelompok dari polisakarida alami yang 

dimiliki oleh family kopolimer binary dalam bentuk linear dihalangi dengan pergantian 

residu gula mannuronat dan guluronat (Murano, 1998 dalam Benchabane et al., 2007). 

Alginat stabil terhadap panas dikarenakan alginat tersusun atas asam mannuronat dan 

guluronat, terlebih lagi jika rasio asam guluronat yang terkandung di dalam alginat lebih 

besar dibandingkan asam mannuronat akan menghasilkan alginat yang lebih tahan panas 

(Oates & Ledward, 1990). Alginat dapat membentuk gel dibawah kondisi secara 
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keseluruhan sedang, jadi memungkinkan mempertahankan aktivitas biologi dalam 

materi terenkapsulasi (Smidsrød and Skja˚k-Bræk, 1990 dalam Benchabane et al., 

2007). Sifat alginat adalah larut dalam air dingin dan akan bekerja lebih baik pada pH 

asam (Khotimah, 2006). Alginat memiliki beberapa sifat unik yang dapat digunakan 

sebagai matriks aktif untuk ‘menjebak’ dan/atau membawakan beragam agen biologi. 

 

Alginat yang digunakan sebagai penyalut akan mempunyai bentuk kapsul yang teratur 

dengan permukaan yang halus (Muthukumaraswamy et al., 2006). Alginat membentuk 

matriks gel yang sangat stabil terhadap panas dalam kehadian dari kation seperti 

kalsium (Lakkis, 2016). Alginat digunakan dalam mengenkapsulasi bakteri, berdasarkan 

Oliveira et al. (2014) semakin besar konsentrasi alginat yang digunakan akan 

menghasilkan stabilitas thermal nanopartikel yang semakin tinggi. Alginat merupakan 

salah satu materi yang umum digunakan untuk enkapsulasi dari berbagai komponen 

aktif  dalam pangan karena beberapa keuntungan seperti stabil terhadap suhu thermal 

dan kimia (Stojanovic et al., 2011). 

 

Keuntungan menggunakan alginat sebagai agen pengenkapsulasi termasuk: non-

toksisitas, membentuk matriks yang gentle untuk memerangkap bahan sensitif seperti 

pigmen warna (Sheu & Marshall, 1993). Beberapa gelling agent termasuk pektat, 

kappa-karagenan-locust bean gum, gellan gum, dan agar diuji kekuatan gelnya. Hasil 

menunjukkan bahwa alginat membentuk gel yang lebih kuat dengan stabilitas mekanis 

yang baik dan menunjukkan release yang mudah. Alginat merupakan gugus heterogen 

dari polimer-polimer dengan sifat fungsional yang luas. Alginat dengan kandungan 

kompleks asam guluronat (kompleks G) yang tinggi lebih baik untuk pembentukan 

kapsul karena stabilitas mekanis yang tinggi, porositas tinggi, dan toleransi terhadap 

garam-garam dan chelating agents (Nicetic et al., 1999). 

 

1.2.3. Enkapsulasi 

Enkapsulasi dideskripsikan sebagai alat pembawa fungsionalitas pada sisi yang tepat 

dan waktu yang tepat dengan melapisi komponen yang bernilai dengan matriks  

pelindung (Anandharamakrishnan, 2015). Enkapsulasi berfungsi untuk melindungi 

senyawa aktif dari interaksi yang tidak diinginkan terjadi, sambil meningkatkan 
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fungsionalitas dan bioavailability (Lakkis, 2016). Enkapsulasi adalah teknik yang 

dimanfaatkan dalam industri pangan untuk menyalut atau membungkus bahan pangan 

secara mikro. Teknik enkapsulasi ini dapat melindungi bahan pangan dari lingkungan 

luar yang dapat mempengaruhi stabilitasnya. Enkapsulasi ini disebut juga sebagai 

carrier atau matriks. Alasan untuk menerapkan enkapsulasi di industri makanan yaitu 

untuk mengurangi reaktivitas inti dengan faktor lingkungan, mengurangi transfer rate 

dari bahan inti dengan lingkungan luar, penanganan lebih mudah, mengontrol pelepasan 

bahan inti, dan mencairkan bahan inti. Enkapsulasi bermanfaat untuk meningkatkan 

stabilitas pada produk akhir dan selama pemrosesan (Iqbal & Hadiyanto, 2016).  

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi alginat 

terhadap stabilitas fikosianin pewarna alami Spirulina dan kelarutannya. Dengan 

demikian diharapkan sifat fisik dan kimia pewarna alami fikosianin lebih stabil terhadap 

lingkungan terutama terhadap panas. 


