
1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

BTP (Bahan Tambahan Pangan) yaitu bahan tambahan yang ditambahkan dengan tujuan 

meningkatkan citarasa, aroma maupun  mempercantik  penampilan suatu produk pangan. 

Salah satu jenis BTP yang paling mudah kita temui adalah pewarna. Selain mempercantik 

penampilan, pemberian zat pewarna dapat bertujuan untuk meningkatkan nilai sensorik. 

Warna merupakan salah satu daya tarik utama, dan menjadi kriteria penting untuk  konsumen 

mau menerimaan suatu produk pangan (Rymbai et al., 2011).  Berdasarkan bahan utamanya, 

zat pewarna makanan dibedakan menjadi 2  kelompok yaitu alami dan sitentis. Industri 

pangan lebih sering menggunakan kelompok zat pewarna sintetis. Zat pewarna alami kurang 

dipilih karena memiliki kelemahan antara lain warna tidak stabil, keseragaman warna kurang 

baik, konsentrasi pigmen rendah, spektrum warna terbatas (Paryanto, dkk., 2012). Tidak 

seperti pewarna alami, pewarna sintetis memiliki, kestabilan yang baik, konsentrasi pigmen 

tinggi, dan keseragaman warna yang baik.  Namun menurut Astawan (2006) beberapa 

pewarna sintetik diduga bersifat karsinogenik, yang mana dapat memicu timbulnya sel 

kanker. Akhir-akhir ini perhatian terhadap pengalihan penggunaan pewarna sintetis ke alami 

pada produk pangan menjadi meningkat. Salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

zat pewarna alami yaitu pigmen merah yang berada di angkak. Pewarna alami initidak 

bersifat toksik, dapat diperbaharui (renewable), mudah terdegradasi serta ramah lingkungan 

(Yernisa, dkk., 2013). Akhir-akhir ini peningkatan kepedulian untuk produk ramah 

lingkungan telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Ini memberi peluang penggunaan 

dan usaha produksi bahan pewarna alami yang lebih besar. 

Dari penelitian sebelumnya dalam pembuatan serbuk pewarna merah  angkak (Monascus Sp.)  

oleh Pranoto (2018)  salah satu metode terbaik dalam  memproduksi serbuk pigmen alami 

pada angkak yaitu  dengan metode pengeringan  cabinet drying serta penambahan soy protein 

isolate 5% sebagi enkapsulan. Penelitian lanjutan pada pengaplikasian serbuk pewarna 

tersebut pada produk pangan perlu dilakukan.  

Potensi pemanfaatan angkak sebagai bahan tambahan makanan yaitu pewarna sangatlah 

tinggi. Warna merah pada angkak muncul melalui proses fermentasi beras dengan bantuan 

kapang Monascus purpureus.  Warna merah pada angkak sangat berpotensial digunakan 

sebagai alternatif pewarna alami pada produk pangan, menggantikan pewarna sintetis yang 
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banyak digunakan. Contoh produk pangan yang erat kaitannya dengan pengunaan zat 

pewarna yaitru sirup. Sirup merupakan salah satu contoh produk pangan yang tidak lepas dari 

penggunaan bahan zat pewarna pada proses produksinya (Saparinto et al., 2006). Dalam 

proses pembuatan sirup terdapat perlakuan panas selama pemasakan dan juga penambahan 

asam sitrat sebagai bahan tambahan pemicu rasa. Menurut Prianti (2015), pigmen merah pada 

angkak berbeda dengan pigmen merah alami lainnya misalnya antosianin dan karatenoid  

yang lebih stabil pada pH asam. Pigmen merah pada angkak (monaskurobin) lebih stabil pada 

pH basa dan mengalami kerusakan pada kondisi asam, sedangkan penambahan asam perlu 

dilakukan dalam proses produksi sirup. Selain itu seperti pada umumnya pigmen alami, 

pigmen alami pada angkak juga rentan terhadap suhu tinggi sedangkan dalam proses produksi 

sirup suhu tinggi digunakan dalam proses pemasakan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui efektifitas kestabilan pigmen merah pada angkak selama proses 

pengolahan sirup.  

 

1.2.Tinjauan Pustaka  

Angkak dikenal dengan banyak  nama yaitu  Hung-Chu, Hong Qu, Beni-Koji, red yeast rice, 

dan red mold rice (Lin, et al., 2008).  Angkak merupakan hasil fermentasi beras dengan 

bantuan kapang Monascus sp. Dengan strain yang paling sering digunakan yaitu Monascus 

Purpureus Dari aktivitas fermentasi tersebut M.purpureus dapat menghasilkan pigmen warna 

sebagai metabolit primer. Pigmen warna yang muncul yaitu monascin dan  ankavlavin 

(pigmen kuning),  monaskorubin (pigmen merah) dan rubronpunctatin (pigmen jingga) 

(Romulo, 2012). Dari ketiga jenis pigmen tersebut yang paling dominan muncul adalah 

monaskorubin (pigmen merah). Untuk mengukur intensitas keberadaan pigmen merah pada 

angkak digunakan spektrofotometer dengan panjang 500 nm.  Pigmen yang terkandung pada 

angkak termasuk dalam kelompok pigmen alami sehingga mudah untuk dicerna dan tidak 

beracun  (Su dan Wang,  1977; Yuan, 1980.   Pigmen merah tersebut  mempunyai sifat 

kestabilan yang baik pada suhu 50oC selama 30 menit, 5 jam pada UV. Berbeda dengan 

pigmen merah alami lainnya seperti antosidanin yang lebih stabil pada pH asam. Pigmen 

merah pada angkak (monaskurobin) lebih stabil pada pH basa dan mengalami kerusakan pada 

kondisi asam.  Pigmen tersebut memiliki strukstur kimia yang bersifat larut dalam air, 

kloroform, aseton, etanol, dan metanol ( Priatni ,2015) . 
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Gambar 1 Serbuk Pigmen Merah Angkak dan Biji Angkak (Monascus sp.) 

 

1.3.  Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan salah satu jenis bahan pemicu rasa. Bahan pemicu rasa merupakan 

bahan yang ditambahankan pada suatu produk pangan sebagai penegas rasa , atau dapat pula 

sebagai penyelubung afetr taste yang tidak disukai  (Chandra, 2016). Sedangkan pada 

pembuatan sirup, pemberian asam sitrat berguna untuk membentuk suasana asam. Hal ini 

dikarenakan pada kondisi asam rasa , aroma, dan  flavor akan meningkat, selain itu umur 

simpan sirup tersebut  akan semakin panjang (Rosyida dan Sulandari, 2014) . Penambahan 

asam juga dapat mengurangi kerusakan antioksidan yang terkandung dalam pigmen angkak 

selama proses pemasakan. Menurut Collin (1940) di dalam Mark and Stewart (1995), 

penambahan asam sitrat pada konsentrasi yang cukup untuk mencapai pH  3 hingga 4,7 dapat 

menghasilkan gel yang cepat dan halus.  Fajarwati (2017) juga menyatakan bahwa 

membentuk suasana asam dengan cara menambahkan asam sitrat dapat meningkatkan 

kemampuan pengikatan air sehingga gel yang terbentuk nantinya akan semakin kuat. 

Semakin tinggi konsentrasi asam sitrat, keberadan ion H+ yang dilepaskan akan semakin 

banyak sehingga menyebabkan kondisi asam muncul (Lehninger, 1982).  

 

1.4.  Stabilitas Pigmen 

Salah satu kelemahan pewarna alami yaitu rentan terhadap perubahan pH. Pigmen  

monaskorubin  memiliki stabilitas yang optimal dalam kondisi basa dan akan mengalami 

kerusakan pada pH yang semakin asam (Tisnadjaja, 2006:18). Pada kondisi pH yang tidak 

sesuai intensitas warna pada pigmen alami  akan mengalami kerusakan gugus kromofor pada 

pigmen yang akan  ditandai dengan menurunnya intensitas warnanya yang dapat dilihat pada 

spektrum absorbansi saat dilakukan pengujian (Fardiaz Dan Jenie, 1997).  Pada pembuatan 

sirup, pemanasan dilakukan guna mengurangi kadar air yang ada. Perlakukan yang diberikan 

yaitu bahan pewarna alami diberikan sebelum pamasakan atau setelah pemasakan. 
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Pemasakan dilakukan dengan proses pemanasan. Intensitas pigmen pada angkak selain 

dipengaruhi oleh pH dipengaruhi juga oleh paparan suhu tinggi dalam waktu tertentu 

(Andreas dan Sri, 2012). Gugus pigmen pada zat pewarna akan mengalami kerusakan 

sehingga dapat mempengaruhi hasil warna akhir dari produk. Adanya paparan suhu 

pemanasan  mengakibatkan  warna yang dihasilkan akan menjadi lebih gelap dan kusam 

(intensitas warna akan menurun) (Fatimah dkk,2014). Angkak juga terkenal akan kadar 

antioksidannya yang tinggi. Selain merusak pigmen yang ada, suhu yang tinggi dan  waktu 

pemanasan yang lama dapat mengakibatkan kerusakan senyawa antioksidannya ( Nur dan 

Estiasih, 2009). 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh proses pengolahan dan 

konsentrasi asam sitrat trehadap produk sirup dengan penambahan serbuk pewarna merah 

alami dari ekstrak angkak dilihat pada  intensitas warna, aktivitas antioksidan dan intensitas 

pigmen merah (monaskorubin) yang terkandung. 


