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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Warna menjadi daya tarik terbesar pada makanan setelah aroma. Pewarna yang sering 

ditemui di pasaran adalah pewarna sintetik, pewarna sintetik memiliki keuntungan yaitu 

mudah didapatkan, mudah diaplikasikan dan memiliki harga yang murah dibandingkan 

dengan pewarna alami. Pewarna sintetik bersifat lebih stabil, lebih cerah dan lebih 

bervariasi dibandingkan dengan pewarna alami. Namun pewarna sintetik memiliki efek 

samping yang tidak baik untuk tubuh manusia apabila penggunaannya berlebih atau 

dipersalahgunakan, contohnya seperti dapat menimbulkan penyakit jantung, kanker, 

stroke, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan. Keadaan itulah yang membuat 

orang-orang beralih untuk menggunakan pewarna alami yang lebih aman dibandingkan 

dengan pewarna sintetik (Putu, 2009). 

 

Pewarna alami dapat ditemui pada berbagai tanaman. Pewarna alami selain digunakan 

untuk memberikan warna pada produk juga digunakan sebagai flavour, antioksidan, 

antimikroba dan fungsi-fungsi lainnya. Salah satu tanaman yang dapat berfungsi sebagai 

pewarna alami yaitu bunga telang (Clitoria ternatea L). Bunga telang merupakan bunga 

majemuk, yang mempunyai kelopak bunga berbentuk corong, mahkota berbentuk kupu-

kupu dan berwarna biru (Hartono, et al., 2013). Pemanfatan bunga telang di Indonesia 

selama ini sebagai bahan pewarna alami pangan yang diaplikasikan pada nasi, permen, 

es lilin dan untuk bahan non-pangan yaitu pada bahan kosmetik. Beberapa negara juga 

memanfaatkan bunga telang sebagai pewarna pangan alami untuk nasi seperti India, 

China, Amerika Tengah dan Amerika Selatan (Muhamad, 2011 dalam Melvern, 2018). 

Bunga telang juga memiliki manfaat dapat meningkatkan ketajaman penglihatan, 

antioksidan untuk penyakit jantung dan pencegah kanker (Lee, Abdullah, & Lee, 2011).  

 

Pewarna alami akan lebih mudah diaplikasikan dalam bentuk serbuk. Selain mudah 

untuk diaplikasikan, pewarna alami dalam bentuk serbuk akan memudahkan saat 

penyimpanan dan akan lebih tahan lama saat penyimpanan. Pembuatan serbuk alami 

bunga telang dibuat dengan menggunakan pengeringan semprot, karena pengeringan 

semprot memiliki waktu pengeringan yang singkat namun produk yang dihasilkan tetap 
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berkualitas (Nurhayati & Andayani, 2014). Pada penelitian U. R. Ernawati et al., (2014) 

dikatakan bahwa antosianin tidak stabil dan mudah terdegradasi sehingga membutuhkan 

teknologi mikroenkapulasi untuk melindungi antosianin dari faktor-faktor penyebab 

degradasi. Bahan enkapsulan yang digunakan adalah maltodekstrin. Antosianin juga 

dapat mengalami perubahan warna karena kondisi pH yang tidak sesuai. Kondisi pH 

yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan antosianin adalah pH 3 karena antosianin 

stabil pada pH asam, sehingga ditambahkan asam sitrat untuk membentuk kondisi asam 

(Alvionita et al., 2016). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Bunga Telang  

Bunga telang merupakan bunga majemuk, terbentuk pada ketiak daun, memiliki tangkai 

silindris, panjangnya kurang lebih 1,5cm, 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- 14cm, bertangkai pendek, buah yang masih muda berwarna hijau 

namun setelah tua berubah warna menjadi hitam (Anonim, 2012 dalam Hartono et al., 

2013). 

Klasifikasi Bunga Telang dapat dilihat di bawah ini: 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas  : Fudicots 

Sub Kelas : Rosids 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae / Leguminosae 

Sub Famili : Faboideae / Papilionoideae 

Suku  : Phalseoleae 

Sub Suku : Clitoriinae 

Genus  : Clitoria 

Spesies : Clitoria ternatea L.  

(Sapiee, 2013) 
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Bunga telang memiliki warna biru, secara tradisional dimanfaatkan sebagai pewarna 

pangan maupun non-pangan dan juga sebagai obat tradisional. Bunga telang banyak 

tumbuh di negara Thailand, di negara Indonesia sendiri bunga telang sering digunakan 

untuk pewarna alami pada nasi, es lilin, permen dan ada pula yang digunakan sebagai 

pewarna kosmetik. Bukan hanya di negara Thailand dan Indonesia, namun negara-

negara besar seperti China, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan India juga 

memanfaatkan bunga telang ini untuk pewarna pangan alami (Muhamad, 2011 dalam 

Melvern, 2018). 

 

 

Gambar 1.Bunga telang segar 

(Sumber: http://bibitbunga.com/bibit-bunga-telang) 

 

 
Gambar 2. Bunga telang kering 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

http://bibitbunga.com/bibit-bunga-telang
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1.2.2. Pewarna Alami 

Pewarna alami merupakan pigmen warna yang diperoleh secara alami dari tumbuhan, 

hewan, ataupun mineral yang aman digunakan pada bahan pangan dan tidak 

membahayakan kesehatan. Menurut (Susilowati et al., 2009) zat warna alami adalah zat 

warna yang diperoleh dari alam atau tumbuhan secara langsung maupun tidak langsung. 

Dengan cara yang tradisional zat warna alami diperolah dengan ekstraksi atau 

perebusan tanaman yang akan dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Bagian-bagian 

tanaman yang dapat dipergunakan untuk zat warna alami adalah kulit, ranting, daun, 

akar, bunga, biji atau getah. Pewarna alami memiliki warna yang indah dan khas yang 

sulit ditiru zat warna sintetis, namun memerlukan proses yang lama, sehingga 

produksinya tidak banyak dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan Food and Drug 

Administration (FDA) Amerika Serikat, pewarna alami tidak membutuhkan sertifikasi 

karena sumbernya yang berasal dari alam. Kelemahan pewarna alami yaitu memiliki 

pigmen yang tidak stabil (Sutrisno, 2009). Salah satu contoh pigmen alami yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pewarna alami adalah antosianin yang diperoleh dari tumbuhan 

bunga telang. Meskipun telah sering digunakan sebagai pewarna secara tradisional, 

komersialisasi antosianin bunga teleng sebagai pewarna alami makanan belum 

dilakukan. Hal ini disebabkan oleh sifat antosianin yang labil terhadap berbagai faktor 

(Tantituvanont et al.. 2008). Pada umumnya pewarna alami memiliki kelemahan yaitu 

warnanya yang tidak homogen, kurang stabil, dan harganya yang relatif mahal.  

 

1.2.3. Antosianin 

Antosianin merupakan senyawa utama yang ada pada bunga telang. Antosianin adalah 

jenis flavonoid yang paling berlimpah yang terdapat pada buah dan juga sayur. 

Antosianin merupakan pigmen flavonoid yang bersifat polar, dan dapat larut dalam 

ethanol, methanol, air dan pelarut polar lainnya (Saptarini et al., 2015). Antosianin juga 

merupakan pigmen yang terdiri dari berbagai warna, yang meliputi merah, ungu, biru, 

kuning dan tak berwarna. Pada umumnya antosianin terdiri dari dua gugus, yaitu gugus 

antosianidin dan gugus glikosida. Gugus glikosida tersebut dapat berupa glukoas, 

ramose, silosa galaktosa, arabinose dan fruktosa, baik dalam bentuk monoglikosida, 

diglikosida dan terasilasi. Gugus glikosida tersebut umumnya terletak pada karbon 3 
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dan 5 sedangkan sebagian kecil ad pada karbon ke 7, 3’ dan 5’ (Kahkonen & Heinomen 

2003 dalam Marpaung, 2012). 

 
Gambar 3. Gugus Antosianin Delfinidin Glikosida 

(sumber: https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jtk/article/viewFile/7178/30440) 

 

Secara alami antosianin terdapat empat bentuk, yaitu kation flavilium yang berwarna 

merah, basa kuinonoidal yang berwarna biru, hemiketal dan chalcone yang tak 

berwarna. Antosianin memiliki sifat yang tidak stabil. Kestabilan antosianin sendiri 

dipengaruhi oleh struktur kimianya. Faktor yang berpengaruh terhadap kestabilan 

antosianin adalah jenis antosianidin, konsentrasi, pH, suhu, cahaya, ion logam, enzim, 

asam askorbat, dan oksigen (Rein, 2005). Perubahan warna pigmen bunga telang juga 

dapat dipengaruhi oleh kondisi keasaman larutan ekstrak bunga telang. Intensitas warna 

bunga elang dipengaruhi oleh pH terutama pada pH 7 adalah intensitas warna tertinggi 

dari bunga telang. Meningkatnya pH akan mempercepat degradasi dari warna pigmen 

bunga telang. Pigmen warna Antosianin memiliki warna antara merah, violet dan biru 

yang dapat berubah akibat perubahan pH dari 4-10 (Werawatganone & Maungsiri, 

2011).  

 

1.2.4. Pengeringan Semprot 

Pengeringan merupakan salah satu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan 

sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan sebagian besar air yang 

dikandung melalui penguapan energi panas. (Ari, 2007 dalam Lintang et al., 2016). 

Pada awal pengeringan akan terjadi perpindahan panas dari udara sekitar pada bahan 

yang menyebabkan penguapan air. Selain itu udara berperan juga untuk mengangkut 

uap air yang berasal dari bahan yang dikeringkan. Semakin cepat penguapan air pada 

bahan untuk pengeringan maka semakin cepat juga kecepatan udara yang dialirkan. 

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jtk/article/viewFile/7178/30440
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Pada penelitian pembuatan pewarna pangan alami serbuk menggunakan ekstrak bunga 

telang akan menggunakan metode pengeringan semprot. Keuntungan dari pewarna yang 

berbentuk serbuk sendiri adalah mudah terdispersi, mudah larut karena luas permukaan 

yang besar, mudah diaplikasikan dan mudah dalam penyimpanan. 

 

Pengeringan semprot merupakan metode pengeringan untuk menghasilkan serbuk 

kering dari cairan atau bubur dengan udara panas dalam waktu yang singkat. Metode ini 

biasanya digunakan untuk enkapsulasi aroma, minyak, dan flavor. Salah satu 

keuntungan dari metode pengeringan semprot adalah menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi dengan tingkat kerusakan gizi yang rendah, perubahan warna, bau dan 

rasa dapat diperkecil, waktu pengeringan cenderung singkat. Namun adapula 

kekurangan dari metode pengeringan semprot, yaitu hanya dapat menggunakan bahan 

cair dan tidak dapat menggunakan bahan yang memiliki kadar gula yang tinggi. Suhu 

yang digunakan untuk pengeringan semprot ini adalah 70
o
C – 80

o
C. Metode 

pengeringan semprot digunakan untuk mendapatkan kabut-kabut cairan, suspensi atau 

pasta yang sehomogen mungkin. Hal tersebut dapat dicapai dengan menggunakan 

perlengkapan hambur yang dibuat khusus dan disesuaikan dengan produk yang 

diinginkan (Susilowati et al., 2009). 

 

1.2.5. Pre-Treatment 

Ekstraksi merupakan teknik mendapatkan suatu zat dari suatu bahan yang diduga 

mengandung bahan tersebut (Ketaren, 1986 dalam Dany, et al., 2012). Prinsip ekstraksi 

adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam 

pelarut non-polar (Hartono et al., 2013). Faktor yang memepengaruhi ekstraksi yaitu 

suhu, pelarut, luas permukaan bahan, perbandingan solut dan solven serta lama 

pengadukan dan kecepatan (Treyball, 1980 dalam Dany et al., 2012). Ekstraksi akan 

berjalan dengan baik dan lebih efisien apabila dilakukan berulang kali dengan pelarut 

yang lebih sedikit daripada jumlah pelarut yang banyak namun ekstraksi hanya sekali 

(Dany et al., 2012). Ekstraksi menggunaan etanol menghasilkan yield yang lebih besar 

dibandingkan dengan menggunakan pelarut air dan daya melarutkan yang tinggi. 

Ekstraksi yang dilakukan adalah dengan cara maserasi dimana bahan diblender dan 

kemudian direndam salam pelarut selama beberapa jam kemudian disaring. Proses 
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ekstraksi dari bunga Claireia ternatea akan membentuk cairan biru yang mengandung 

anthocyanin (Taif et al., 2017). 

 

Umumnya ekstraksi antosianin dilakukan dengan menggunakan pelarut air. Hal ini 

disebabkan oleh sifat antosianin bunga teleng yang larut dalam air dengan sangat baik 

(Marpaung, 2012). Antosianin tidak stabil di dalam larutan netral atau basa, sehingga 

ekstraksi dilakukan pada kondisi asam. Beberapa jenis pengasaman yang digunakan 

pada ekstraksi antosianin adalah HCl dan asam sitrat (Kristiana et al., 2012). Namun 

pada penelitian ini akan menggunakan asam sitrat. Penggunaan asam sitrat dalam proses 

pengeringan berfungsi menjaga warna alami produk dikarenakan reaksinya yang akan 

menurunkan pH pada jaringan produk, sehingga akan mengurangi pembentukan 

enzymatic browning (Kendall et al., 2004 dalam Wibawanto, et al., 2014). Asam sitrat 

juga bersifat sebagai chelating agent, atau senyawa yang dapat mengikat logam-logam 

divalen seperti Mn, Mg, dan Fe yang dibutuhkan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi 

biologis, dapat dihambat dengan penambahan asam sitrat. Asam sitrat dapat berfungsi 

sebagai pencegah rusaknya warna dan aroma, pengatur pH, dan pengawet. Semakin 

rendah nilai pH maka antosianin akan lebih stabil. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Pareira, (2008) dalam Ingrath et al., (2015) bahwa penambahan asam sitrat sebesar 5% 

akan meningkatkan rendemen ekstrak antosianin sebesar 15% dan menurunkan pH 

sehingga antosianin pada bahan lebih stabil. Peningkatan pH menunjukan bahwa warna 

antosianin semakin memudar karena kation falvilium yang berwarna merah mengalami 

hidrasi menjadi karbinol yang tidak berwarna. Hal ini menyebabkan antosianin akan 

cepat rusak pada kondisi pH yang tinggi. Semakin lama waktu ekstraksi maka semakin 

rendah nilai pH yang dihasilkan.  

 

1.2.6. Mikroenkapsulasi 

Mikroenkapsulasi merupakan teknik penyalutan atau pelapisan zat aktif berupa padatan, 

cairan maupun gas dengan menggunakan zat lain untuk melindungi dari pengaruh 

lingkungan (Dubey et al., 2009 dalam Ernawati, 2010). Teknik mikroenkapsulasi 

menggunakan bahan enkapsulan pada pembuatan pewarna serbuk ini dapat menurunkan 

laju degradasi pigmen dan dapat meningkatkan umur simpan (Gradinaru et al., 2003 

dalam Ernawati, 2010). Bahan yang digunakan sebagai enkapsulan adalah maltodekstrin 
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DE-10. Maltodekstrin merupakan produk hidrolisis pati yang terdapat kandungan α-D-

glukosa terikat pada 1,4 glikosidik dengan DE kurang dari 20. Maltodekstrin digunakan 

sebagai enkapsulan antosianin karena dapat melindungi bahan yang dienkapsulasi dari 

degradasi warna dan juga terjangkau serta mudah diperoleh (U. R. Ernawati et al., 

2014). Struktur spiral helix molekul maltodekstrin membuat molekul flavor 

terperangkap dalam struktur spiral sehingga dengan adanya penambahan maltodekstrin 

dapat menekan  kehilangan  komponen selama proses pengolahan seperti pengeringan 

(Wibawanto et al., 2014). Maltodekstrin dapat melindungi terjadinya pelepasan 

komponen nutrisi dan dapat melindungi antioksidan dari peningkatan suhu, karena 

maltodekstrin memiliki kemampuan untuk membentuk body dan memiliki daya ikat 

yang kuat  terhadap senyawa yang tersalut (U. R. Ernawati et al., 2014). 

 

Nilai DE (dextrose equaivalent) menunjukkan besaran yang menyatakan nilai total 

pereduksi dari pati atau produk modifikasi pati dalam satuan persen dan merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi sifat maltodekstrin. Maltodekstrin yang memiliki nilai 

DE tinggi, mempunyai kelarutan yang sangat baik dan lebih tinggi, sedangkan DE yang 

rendah berhubungan dengan meningkatnya viskositas (Kuntz 1997 dalam U. R. 

Ernawati et al., 2014). Penambahan maltodektrin bertujuan untuk melapisi komponen 

flavor, memperbesar volume, mempercepat proses pengeringan, mencegah kerusakan 

bahan akibat panas serta meningkatkan daya kelarutan dan karakteritik organoleptic. 

Peningkatan rendemen dipengaruhi oleh total maltodektrin yang ditambahkan karena 

maltodekstrin akan mempebesar total padatan yang diperoleh (Siska & Wahono, 2015). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh konsentrasi maltodekstrin dan 

penambahan asam sitrat terhadap karakteristik serbuk bunga telang yang diolah dengan 

pengeringan semprot. 


