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1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Warna adalah salah satu atribut sensori yang menjadi daya tarik dari suatu produk pangan. 

Pewarna diberikan untuk memberi warna pada suatu produk yang awalnya tidak berwarna 

ataupun pada produk yang telah kehilangan warnanya selama proses pengolahan. 

Pewarnaan juga berperan dalam memberikan identitas suatu produk. Saat ini, banyak 

industri lebih memilih untuk menggunakan pewarna sintetis karena sifatnya yang lebih 

stabil dan harganya lebih murah. Hal ini mengakibatkan penggunaan pewarna alami 

semakin menurun. Padahal pigmen alami mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh, serta 

tergolong lebih aman daripada pewarna sintetik (Koswara, 2009). Namun, konsumen 

mulai sadar akan bahaya yang mungkin timbul dibalik penggunaan bahan kimia di dalam 

pewarna sintetis (Carocho et al., 2014).  

 

Selama beberapa dekade terakhir, muncul dugaan bahwa penggunaan bahan tambahan 

makanan buatan seperti pewarna sintetik atau artificial food colours (AFCs) berpotensi 

memicu perilaku hiperaktif pada anak-anak atau yang disebut dengan Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) (Schab & Trinh, 2004). Untuk itu, upaya meningkatkan 

penggunaan pewarna alami di bidang pangan perlu dilakukan (Koswara, 2009). Selain 

itu, beberapa pewarna sintetik juga dianggap membahayakan bagi kesehatan. Misalnya 

pada pewarna sintetik merah yang sering digunakan dalam produk minuman, roti, 

permen, dan sereal yaitu Carmoisine yang mengandung zat warna azo (–N=N). Konsumsi 

zat pewarna yang mengandung azo secara terus menerus diduga dapat mengakibatkan 

timbulnya beberapa penyakit tertentu seperi anemia, tumor, kanker, menghambat 

pertumbuhan, reaksi alergi, dan asma (Lamia et al., 2016). 

 

Pigmen yang biasa digunakan sebagai pewarna alami pada makanan adalah antosianin, 

karotenoid, betalain, dan klorofil (Cortez et al., 2017). Pewarna alami dari pigmen 

memiliki kelemahan-kelemahan antara lain, seringkali memberikan rasa dan flavour yang 

tidak dikehendaki, memiliki konsentrasi dan stabilitas pigmen yang rendah, keseragaman 

warna yang dihasilkan kurang baik, serta spektrum warnanya tidak seluas pewarna 

sintetis (Koswara, 2009).  
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Kubis merah (Brassica oleracea L.) merupakan sumber daya alam lokal yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pewarna alami, memiliki warna yang menarik karena mengandung 

pigmen antosianin. Stabilitas antosianin dipengaruhi oleh strukturnya, pH, suhu, 

intensitas cahaya, kopigmen, dan sebagainya (Brouillard, 1982).  Struktur antosianin pada 

kubis merah memiliki gugus asil aromatik yang dapat membuatnya lebih stabil saat 

mengalami pemrosesan (Tensiska et al., 2010). Pada pH asam, kestabilan dan intensitas 

warna merah dari antosianin akan meningkat. Karakteristik ini menjadikan antosianin 

cocok dijadikan pewarna pada minuman yang asam dan berwarna merah (Khoo, 2017). 

 

Sirup adalah produk minuman yang dibuat dari campuran air dan gula dengan kadar 

larutan gula minimal 65% dengan atau tanpa bahan pangan lain dan atau bahan tambahan 

pangan yang dijinkan sesuai ketentuan yang berlaku (SNI 01-3544-2013). Warna menjadi 

salah satu daya tarik utama bagi konsumen saat akan membeli sirup, karena kemasannya 

yang transparan sehingga menunjukkan warna produk. Selain itu, sirup juga digemari 

oleh berbagai kalangan usia. Pembuatan sirup dilakukan melalui proses pemasakan 

hingga diperoleh larutan gula dengan konsentrasi tertentu (Trissanthi & Susanto, 2016). 

Suhu yang tinggi selama proses pembuatan sirup akan berpengaruh pada kestabilan 

pigmen alami. Pada sirup juga dilakukan penambahan asam sitrat. Asam sitrat diperlukan 

untuk mengatur keasaman dan meningkatkan flavour buah-buahan (Jarrett & Nash, 

2012). Pigmen antosianin akan bersifat semakin stabil pada pH yang semakin asam. Oleh 

karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari 

pemanasan dan penambahan asam terhadap kestabilan pewarna dari pigmen alami kubis 

merah saat diaplikasikan pada sirup. 

 

1.2  Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Kubis Merah 

Kubis merah adalah jenis sayuran yang termasuk dalam famili Brassicaceae dengan 

bentuk bulat dan memiliki lapisan daun yang berwarna ungu. Gambar dari kubis merah 

dapat dilihat pada Gambar 1. Sedangkan klasifikasinya dapat dilihat pada Tabel 1.  

Gambar 1. Kubis Merah 

Sumber: www.ayurveda.com/recipes/red-cabbage-salad 

http://Sumber:%20www.ayurveda.com/recipes/red-cabbage-salad
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Tabel 1. Klasifikasi kubis merah 

 Sumber: USDA, NRCS. The PLANTS Database. (2018) 

 

Kubis merah memiliki kandungan air sebanyak 90,39 g/100g nya (USDA Basis Data 

Nutrien Nasional, 2018). Oleh karena itu kubis merah mudah mengalami kerusakan. 

Kubis merah memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan kubis hijau. 

Vitamin C sendiri dapat berperan sebagai antioksidan yang mampu menghambat proses 

oksidasi dengan mendonorkan dirinya untuk berikatan dengan radikal bebas (Park et al., 

2014). Kubis merah memiliki aktivitas antioksidan (%discoloration) sebesar 45,6% 

(Dase et al., 2013). Kandungan gizi 100 gram kubis merah dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Gizi dalam 100 gram Kubis Merah 

Kandungan Gizi Jumlah 

Kalori 31 kcal 

Air 90,39 g 

Protein 1,43 g 

Total Lemak 0,16 g 

Karbohidrat 7,37 g 

Serat 2,1 g 

Zat Besi 0,8 mg 

Kalsium 45 mg 

Natrium 27 mg 

Fosfor 30 mg 

Vitamin C 57 mg 

Thiamin 0,064 mg 

Riboflavin 0,069 mg 

Niacin 0,418 mg 

Sumber: USDA Basis Data Nutrien Nasional untuk Referensi Standar. (2018) 

 

Ranking Nama Ilmiah dan Nama Umum 

Kingdom Plantae – Plants 

Subkingdom Tracheobionta – Vascular plants 

Superdivision Spermatophyta – Seed plants 

Divisi Magnoliophyta – Flowering plants 

Class Magnoliopsida – Dicotyledons 

Subclass Dilleniidae 

Order Capparales 

Family Brassicaceae ⁄ Cruciferae –Mustard family 

Genus Brassica L. – mustard 

Species Brassica oleracea L. – cabbage 
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Pemanfaatan kubis merah saat ini masih terbatas pada campuran salad dan sebagai bahan 

masakan (Putri et al., 2018). Padahal, kubis merah memilki warna yang menarik sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Warna yang timbul ini akibat adanya pigmen 

antosianin. Antosianin merupakan senyawa fenolik pada kubis merah, dan terdiri dari 

sianidin-3-diglukosida-5-glukosida dan sianidin-3-diglukosida-5-glukosida terasilasi 

dengan asam ferulat, asam sinapat, dan asam p-koumarat (Ahmadiani et al., 2014). 

Struktur dari antosianin pada kubis merah dapat dilihat pada Gambar 2. Oleh karena 

kandungan pigmen antosianin, ekstrak kubis merah memiliki spektrum warna yang luas 

dari oranye, merah, ungu hingga biru bergantung pada kondisi pHnya (Ahmadiani et al., 

2014). Pada pH asam, warna yang ditimbulkan adalah warna merah. Pada pH netral, 

warna yang muncul adalah warna ungu, sedangkan pada pH basa warna hijau-biru yang 

akan muncul (Khaltum, 2011). Antosianin akan stabil pada pH kurang dari 4, sehingga 

dapat diaplikasikan pada bahan makanan dan minuman yang memunyai pH rendah 

(Tensiska et al., 2010). Namun, suhu yang tinggi serta lamanya pemanasan selama proses 

pengolahan dapat merubah struktur antosianin (Parisa, 2007). Oleh karena itu, digunakan 

maltodekstrin untuk melindungi produk. Maltodekstrin adalah salah satu bahan penyalut 

yang termasuk dalam polisakarida. Maltodekstrin paling sering digunakan dalam 

enkapsulasi antosianin karena mampu melindungi antosianin selama proses berlangsung 

serta harganya yang terjangkau (Mahdavi et al., 2014).  

 

Dalam kondisi larutan, antosianin memiliki 4 struktur yang berbeda, bergantung pada 

tingkat keasaman (pH) larutan, yaitu kation flavilium (AH+), basa quinonoidal (A), basa 

karbinol (B), dan kalkon (C) (Brouillard, 1982). 

(Sumber: McDougall, 2007). 

 

Gambar 2. Struktur Antosianin pada Kubis Merah 
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Perbedaan struktur dalam kondisi pH yang berbeda inilah yang mempengaruhi kestabilan 

dan warna antosianin. Struktur antosianin pada kondisi pH yang berbeda dapat dilihat 

pada Gambar 3. Distribusi pH dari dominasi struktur antosianin kation flavilium (AH+), 

basa quinonoidal (A), karbinol (B), dan kalkon (C) dapat dilihat pada Gambar 4. Pada pH 

2,23 terjadi titik equlibrium antara kation flavilium (A+) dan basa karbinol (B) (Hendry 

& Houghton, 1997). 

Basa quinonoidal (A): 

Biru 

Kation Flavilium (AH+): Merah 

 

Kalkon (C): Tidak berwarna 

 
Karbinol (B): Tidak berwarna 

 

Sumber: Huayin Wang, et al (2014) 

 

Gambar 3. Struktur Antosianin pada Kondisi pH yang Berbeda 
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Sumber: Hendry & Houghton (1997) 

Gambar 4. Distribusi pH dari dominasi struktur antosianin kation flavilium (AH+), 

basa quinonoidal (A), karbinol (B), dan kalkon (C) 
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1.2.2 Serbuk Pewarna Kubis Merah 

Serbuk pewarna dari kubis merah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

serbuk pewarna yang telah diteliti di penelitian (Rahardjo, 2018). Dalam pembuatan 

serbuk pewarna ini, dilakukan dengan metode pengeringan menggunakan cabinet dryer 

pada suhu 60oC selama 12 jam dengan penambahan maltodekstrin DE-10 konsentrasi 5%. 

Konsentrasi maltodekstrin yang ditambahkan sebanyak 5% karena pada penelitian 

sebelumnya serbuk pewarna dengan menggunakan maltodekstrin 5% memiliki 

karakteristik yang paling baik dari segi total antosianin, intensitas warna, stabilitas yang 

baik, kadar air yang kurang dari 12%, dan memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air.  

Karakteristik serbuk pewarna kubis merah yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Karakteristik Serbuk Pewarna Kubis Merah 

 

1.2.3 Sirup 

Sirup merupakan produk minuman yang dibuat dari campuran air dan gula dengan kadar 

larutan gula minimal 65% dengan atau tanpa bahan pangan lain dan atau bahan tambahan 

pangan yang diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku (SNI 01-3544:2013). Bahan utama 

dalam pembuatan sirup yaitu gula dan air yang kemudian dicampur hingga larut dengan 

pemanasan yang bertujuan untuk mengentalkan sirup. Dari segi tekstur, sirup akan 

bersifat kental karena tingginya kadar gula akibat lamanya pemanasan selama proses. 

Sirup termasuk dalam minuman minuman ringan non-karbonasi. Sirup biasanya memiliki 

pH yang rendah serta memiliki rasa dan flavour buah-buahan. Namun, sirup tidak sama 

dengan sari buah, saat akan dikonsumsi sirup harus diencerkan terlebih dahulu. Sirup 

perlu untuk diencerkan empat hingga lima kali sebelum diminum (CODEX, 1964). 

 

Dalam proses pembuatan sirup sering ditambahkan pengatur keasaman atau acidulants. 

Pengatur keasaman dapat berupa asam sitrat, asam malat, asam laktat, dan asam tartarat. 

Karakteristik Jumlah 

Rendemen 5,417% ± 0,118 

Kadar air dry basis 9,333% ± 0,053 

Intensitas warna L* 43,87 ± 0,810; a* 21,80 ± 1,506; b* 1,15 ± 0,284 

Kelarutan 84,017% ± 1,570 

pH 4,01 ± 0,01 

Total antosianin dry basis 120,845 ± 6,467 (mg/100 g serbuk pewarna kubis 

merah) 

Aktivitas antioksidan 24.9543 ± 0.0077 (% Discoloration) 
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Tetapi asam yang paling sering digunakan untuk minuman ringan adalah asam sitrat. Pada 

sirup juga dilakukan penambahan flavour dengan tujuan untuk memperkuat ataupun 

untuk mensubsitusi aroma asli dari produk. Flavour yang ditambahkan dapat berupa 

flavour alami maupun identik alami. Warna yang ada pada sirup merupakan pewarna 

yang ditambahkan. Warna akan mempresentasikan rasa serta aroma dari sirup kepada 

konsumen. Penambahan warna dan flavour yang digunakan akan saling berkaitan untuk 

menciptakan sirup yang sesuai dengan organoleptik konsumen. Warna merah akan 

mengesankan fruitiness, misalnya pada blackcurrant, raspberry, dan strawberry. Warna 

oranye dan kuning mengesankan flavour citrus, sedangkan warna biru dan hijau akan 

menimbulkan kesan flavour yang dingin seperti peppermints (Ashurt, 2016). Pada 

penelitian ini, sirup komersial yang digunakan merupakan sirup ros dengan komposisi 

gula pasir, air, perisa identic alami mawar, pengatur keasaman, ekstrak mawar (0,04%), 

pewarna (Karmoisin Cl 14720, Tartazin Cl 19140). 

 

Syarat mutu sirup sesuai dengan standar SNI 01-3544:2013 dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Syarat mutu sirup 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan:   

1.1 Bau - Normal 

1.2 Rasa - Normal 

2 Total gula (dihitung sebagai sukrosa) (b/b) % Min. 65 

3 Cemaran logam:   

3.1 Timbal (Pb) mg/kg maks. 1,0 

3.2 Kadmium (Cd) mg/kg maks. 0,2 

3.3 Timah (Sn) mg/kg maks. 40 

3.4 Merkuri (Hg) mg/kg maks. 0,03 

4 Cemaran Arsen (As) mg/kg maks. 0,5 

5 Cemaran Mikroba   

5.1 Angka lempeng total (ALT) koloni/mL maks. 5 x 102 

5.2 Bakteri Coliform APM/mL maks. 20 

5.3 Eshchericia coli APM/mL <3 

5.4 Salmonella sp - negatif/25 mL 

5.5 Staphylococcus aureus - negatif/mL 

5.6 Kapang dan khamir koloni/mL maks 1x 102 

Sumber: SNI 01-3544:2013 

 

1.2.4 Gula (C12H22O11)  

Gula termasuk dalam karbohidrat yang sering ditambahkan dalam makanan untuk 

memberi rasa manis dan menjadi sumber energi. Gula yang biasanya digunakan dalam 
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pembuatan sirup adalah sukrosa (Ashurt, 2016). Surkosa merupakan pemanis alami yang 

dihasilkan dari gula tebu atau gula beet yang mengalami pemrosesan hingga menjadi 

butiran kristal berwarna putih. Sukrosa merupakan disakarida yang tersusun atas glukosa 

dan fruktosa yang berikatan glikosidik. Pada minuman, sukrosa akan memberikan rasa 

manis tanpa menyisakan rasa pahit. Selain memberikan rasa manis, gula juga menjadi 

penyeimbang rasa asam, asin, dan pahit saat diaplikasikan dalam makanan. Gula akan 

meningkat viskositas, membentuk tekstur dan menghasilkan mouthfeel, sehingga 

minuman terasa menjadi lebih kental. Gula sendiri juga berpengaruh pada flavour 

tertentu, misalnya pada flavour buah. Dengan meningkatnya penambahan gula, semakin 

meningkat pula persepsi flavour buah yang ada (Clemens et al., 2016). 

 

Tekanan osmotik yang tinggi dari larutan gula menjadi faktor yang penting dalam 

pengawetan makanan serta pencegahan kontaminasi mikrobiologi. Konsentrasi gula yang 

tinggi akan menurunkan aktivitas air (aw), sehingga menyisakan terbatasnya air bebas 

yang dapat digunakan oleh mikroorganisme (Mathlouthi, 1995). Selama proses 

pembuatan sirup, sukrosa yang dilarutkan dalam air dan mengalami pemanasan akan 

terurai sebagian menjadi gula invert, yaitu glukosa dan fruktosa. Semakin tinggi suhu 

pemanasan sukrosa yang larut dalam air, semakin tinggi pula gula invert yang terbentuk. 

Dalam kondisi asam, gula invert yang terbentuk akan semakin meningkat (Ginting, 2011).  

 

1.2.5 Asam Sitrat (C6H8O7) 

Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang sering ditambahkan dalam produk 

minuman karena dapat bersifat mempertahankan flavour, menurunkan pH, serta 

memperpanjang umur simpan (Reddy et al.,2016). Struktur dari asam sitrat dapat dilihat 

pada Gambar 5.  

 

(Sumber:  Jarrett, 2012). 

Asam sitrat 

Gambar 5. Struktur Asam Sitrat 
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Pemberian asam akan menyeimbangkan rasa manis dan asam serta flavour dalam 

makanan.  Asam sitrat merupakan asam yang banyak ditemui pada buah-buahan, seperti 

jeruk, mangga, dan stroberi. Oleh karena itu, asam sitrat memberikan flavour citrus yang 

memang menyerupai buah-buahan. Pemberian asam sitrat akan meningkatkan flavour 

buah-buahan pada produk (Jarrett & Nash, 2012). 

 

Pada pembuatan sirup, pemberian asam sitrat selama proses pemanasan air dan gula akan 

meningkatkan gula invert yang terbentuk. Gula invert yang terbentuk akan mencegah 

sirup mengalami rekristalisasi selama penyimpanan. Asam sitrat juga akan dapat 

meningkatkan stabilitas antioksidan, sehingga sering ditambahkan sebagai antioksidan 

sekunder. Produk dengan pH yang semakin rendah akan semakin banyak memiliki H+ 

bebas. Senyawa antioksidan dapat diregenerasi oleh H+ bebas dengan cara berikatan 

dengan radikal fenoksi membentuk kembali senyawa antioksidan (Trissanthi & Susanto, 

2016). 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan zat pewarna alami dari ekstrak kubis 

merah sebagai salah satu alternatif pengganti zat warna sintetis pada produk sirup serta 

mengetahui pengaruh perlakuan pemanasan dan penambahan berbagai konsentrasi asam 

sitrat terhadap intesitas warna, aktivitas antioksidan, dan total antosianin pada sirup. 

.  


