
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Atribut produk pangan yang dilihat pertama kali oleh konsumen adalah penampilan. 

Penampilan pada produk pangan akan lebih menarik jika ditambahkan bahan tambahan 

pangan yaitu pewarna (Dikshit & Tallapragada, 2018). Pewarna dengan warna yang 

segar dan terang memberikan penilaian yang positif saat produk pangan pertama kali 

dilihat. Untuk memberikan warna yang menarik, pewarna yang digunakan ada 2 jenis 

yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Menurut Chaleshtori & Golsorkhi (2016), 

pewarna sintetis adalah pewarna yang diolah secara sintetis dari campuran zat kimia dan 

lebih sering digunakan karena menghasilkan warna yang lebih menarik dan tahan lama. 

Namun, pewarna sintetis dapat menyebabkan resiko kesehatan seperti kanker, asma. 

Setelah itu, dapat menyebabkan hiperaktif pada anak, menurunkan sistem imun, 

gangguan tidur, defisiensi vitamin B6 dan sebagainya. 

 

Di jaman globalisasi yang post-milennials, pewarna alami mendapat popularitas yang 

diperhitungkan karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi mengenai kesehatan 

tubuh, terbukanya akses informasi yang sangat mudah dan luas, dan informasi-

informasi mengenai efek kesehatan dari pewarna alami. Kamatar (2013) memaparkan 

pewarna alami mendapat marketshare sebesar 46.7% dari seluruh negara di dunia. 

Marketshare yang besar menyebabkan industri pangan berbondong-bondong untuk 

mengembangkan teknologi demi memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang. Selain 

marketshare yang dapat diperhitungkan, potensi tumbuh di pewarna alami mencapai 5-

10% sedangkan pewarna sintetis hanya memiliki perkiraan potensi tumbuh sekitar 3-

5%. 

 

Pewarna alami dapat diperoleh dari buah, daun, bunga, dan akar (Herbach et al., 2006). 

Di dalam penelitian ini, bit merah digunakan sebagai pewarna alami. Bit merah (Beta 

vulgaris L.) merupakan produk alam yang mempunyai potensi tinggi untuk 

meningkatkan kesehatan (Clifford et al., 2015). Hal ini disebabkan karena bit merah 

(Beta vulgaris L.) memiliki pigmen betasianin yang berwarna merah-violet. Betasianin 

ini mengandung aktivitas antioksidan yang tinggi, zat yang menghambat reaksi oksidasi
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dari radikal bebas sehingga mencegah terjadinya kerusakan asam lemak tidak jenuh, 

membran dinding sel, pembuluh darah, jaringan lipid hingga penyakit degeneratif 

(Novatama et al., 2016). Selain kandungan antioksidan yang tinggi, bit merah juga kaya 

akan vitamin dan mineral seperti kalium, natrium, vitamin A dan folat (Chawla et al., 

2016). 

 

Umur simpan adalah salah satu atribut penting pada produk pangan. Dalam menguji 

umur simpan, akan diketahui produk pangan seperti apa yang aman untuk dikonsumsi, 

sehingga dapat mempertahankan karakteristik kimia, fisik, dan sensori sesuai dengan 

keinginan (Phimolsiripol & Suppakul, 2016). Di dalam penelitian ini, pewarna alami bit 

merah dapat digunakan pada produk confectionery yaitu royal icing (Neelwarne& 

Halagur, 2013). Royal icing adalah produk bakery yang banyak digunakan untuk 

dekorasi di atas kue ataupun cookies untuk menghasilkan tampilan yang lebih menarik 

(Gisslen, 2007). Royal icing sendiri dibuat dengan gula icing yang dicampur putih telur, 

dan bahan asam serta dapat ditambahkan dengan pewarna baik pewarna sintetis maupun 

pewarna alami. Dengan penjabaran yang telah dilakukan, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengamati apakah lamanya penyimpanan di suhu ruang mempengaruhi stabilitas 

warna bit merah terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori royal icing.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Bit Merah 

Bit merah (Beta vulgaris L.) berasal dari daerah iklim sedang di Eropa dan Afrika 

Utara. Bit merah mulai merambah ke Asia bagian barat, India dan China, sekarang bit 

merah dapat ditemui di Indonesia (Biondo et al., 2014; Kapadia & Rao, 2015). 

Klasifikasi bit merah dapat dilihat dibawah ini : 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Subkelas  : Caryophyllidae 

Orde   : Caryophyllates 
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Famili   : Chenopodiaceae 

Genus   : Beta 

Species  : Beta vulgaris L. 

(Chawla et al., 2016) 

 

Bit merah mengandung sebagian besar betanin dan sedikit iso-betanin, betanidin dan 

betaxanthin (Ravichandran et al., 2013; Ramesh & Muthuraman, 2018). Betalain adalah 

pigmen larut air yang mengandung nitrogen, yang disintesis dari asam amino tirosin 

menjadi dua kelas (Azeredo, 2008). Betalain dibagi menjadi dua kelas yaitu betasianin 

dan betaxanthin dimana memiliki warna antara merah-violet dan kuning-orange 

(Ramesh & Muthuraman, 2018). Betasianin yang paling banyak terkandung pada bit 

merah adalah betanidin 5-O-betaglycoside atau biasa disebut betanin (Azeredo, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Betanin di dalam bit merah 

 

Pada awalnya, betalain termasuk dalam kategori antosianin. Namun, betalain memiliki 

range pH yang lebih luas, sehingga lebih stabil terhadap pH yang relatif rendah 

daripada pigmen antosianin (Stintzing & Carle, 2004). Hal ini juga didukung oleh 

Ramesh & Muthuraman (2018), bahwa betalain memiliki ketahanan tiga kali lebih kuat 

daripada antosianin. Pada umumnya, makanan memiliki pH antara 3,5 hingga 7, maka 

pigmen betalain tersebut dapat digunakan sebagai pewarna untuk berbagai makanan 

(Huang & Von Elbe, 1987). Betalain dapat terdegradasi akibat paparan cahaya, panas 

dan oksigen (Ramesh & Muthuraman, 2018). 
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Setelah itu, tingginya kandungan betalain, derajat glukosilasi, derajat asilasi dan adanya 

tambahan antioksidan akan meningkatkan stabilitas betalain. Posisi glikolasi juga 

mempengaruhi potensi radical-scavenging, derajat glikolasi yang lebih rendah juga 

memiliki potensi radical-scavenging yang lebih rendah (Esatbeyoglu et al., 2014). 

Menurut Kapadia & Rao (2015) betalain yang terkandung di dalam bit merah dapat 

menujukkan adanya peran antioksidan dimana dapat membantu meningkatkan sistem 

imun, mencegah penyakit kardiovaskular, gangguan syaraf, dan kanker. Berikut adalah 

nilai nutrisi dari bit merah per 100 gram. 

 

Tabel 1. Nutrisi pada bit merah per 100 g 

 

(Chawla et al., 2016) 

 

1.2.2. Pewarna 

Bahan untuk pewarna berasal dari tumbuhan, hewan atau buatan. Pewarna termasuk 

dalam bahan tambahan yang dapat digunakan untuk produk makanan, minuman, obat, 

kosmetik, dan banyak lagi. Pewarna dibagi menjadi dua yaitu pewarna alami dan 

Nutrien Content 
Energi 
Lemak 
Protein 
Serat 

Kalsium 
Copper 

Fe 
Magnesium 

Mangan 
Zinc 

Kalium 
Natrium 

Vitamin A 
Thiamin (B1) 

Riboflavin (B2) 
Niacin (B3) 

Folat 
Vitamin C 
Vitamin E 
Vitamin K 

Asam pantotenat 
Piridoxin 

Beta karoten 
Betaine 

43 kal 
0.17 g 
1.61 g 
2.80 g 
16 mg 

0.075 mg 
0.80 mg 
23 mg 

0.329 mg 
0.35 mg 
325 mg 
78 mg 
33 IU 

0.031 mg 
0.057 mg 
0.334 mg 
109 μg 
4.9 mg 
0.04 μg 
0.02 μg 

0.155 mg 
0.067 μg 

20 μg 
128.7 mg 
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buatan. Pewarna buatan tidak tergantung dengan musim karena dapat diproduksi terus-

menerus, lebih murah, menghasilkan warna yang lebih stabil untuk waktu yang lama. 

Namun, resiko kesehatan juga lebih besar daripada menggunakan pewarna alami. 

Beberapa hal yang dapat terjadi apabila mengkonsumsi pewarna buatan adalah ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disease), dan dapat bersifat karsinogenik. Dalam segi 

ekonomi, pewarna alami lebih mahal daripada pewarna buatan, tetapi lebih sehat dan 

aman dikonsumsi apabila, karena bahan alami mengandung nutrisi dimana dapat 

berperan sebagai antioksidan, anti kanker, dan sebagainya. Beberapa bahan yang sering 

digunakan untuk pewarna alami adalah kunyit, paprika, saffron, kubis merah dan bit 

merah (Ramesh & Muthuraman, 2018). 

 

Penggunaan pewarna dimaksudkan dengan tujuan untuk memperbaiki kenampakan 

produk setelah diproses dan disimpan, menambah flavor, dan memperbaiki kualitas 

serta meningkatkan penerimaan produk (Dikshit & Tallapragada, 2018). Betasianin 

memiliki kesamaan warna dengan pewarna sintetis yaitu FD&C Red #3, namun 

betasianin tidak memiliki kestabilan warna yang lebih baik pada segala kondisi 

penyimpanan (Cai et al., 2005). Seperti yang dikatakan Ramesh & Muthuraman (2018), 

bahwa betalain sensitif terhadap paparan oksigen, cahaya dan panas. Hal ini akan 

menghambat kemampuan pewarnaan dan menghambat pengunaan antioksidan dalam 

mempertahankan warna (Dikshit & Tallapragada, 2018). Beberapa faktor lain yang 

dapat mempengaruhi stabilitas pigmen betalain yaitu aktivitas air, oksigen dimana 

betalain yang terpapar oksigen akan menyebabkan oksidasi dan penurunan warna 

(Azeredo, 2008). Selain itu, pH yang berbeda akan menghasilkan warna betalain yang 

berbeda, apabila pH dibawah 3 akan menghasilkan warna ungu gelap, pH antara 4-7 

menghasikan warna antara pink dan merah, sedangkan pH di atas 7 akan menghasilkan 

warna kuning kecoklatan (Roy et al., 2004). Selama penyimpanan juga dapat 

mempengaruhi warna pigmen, suhu yang semakin meningkat akan meningkatkan 

degradasi betalain (Gasztonyi et al., 2001).  

 

1.2.3. Royal Icing  

Gula icing adalah salah satu jenis gula yang memiliki ukuran sangat halus dan sering 

digunakan dalam pembuatan produk bakery sebagai hiasan. Fungsi lain dari icing 
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adalah menjaga kualitas kue, memberikan flavor, dan meningkatkan penampilan. 

Berikut adalah standar gula bubuk berdasarkan Indian Standard (2003). 

 

Tabel 2. Standar Icing Sugar 
No Karakteristik Standar 
1 Kehilangan saat pengayakan, persen massa, Maks 0,1 
2 Gula yang hilang, persen massa, Maks 0,04 
3 Warna di unit ICUMSA, Maks 60 
4 Abu konduktivitas, persen massa, Maks 0,04 
5 Pati, persen massa, Maks 4 
6 Jumlah sukrosa dan pati, persen massa, Maks 99,1 
7 Sulfur dioksida, mg/kg, Maks 15 
8 Timah, mg/kg, Maks 0,5 

(Indian Standard, 2003). 

 

Salah satu produk turunan yang dihasilkan dari gula icing adalah royal icing, dimana 

produk ini dapat dihasilkan dari pengocokkan bahan putih telur dan gula icing (Gisslen, 

2007). Penggunaan gula icing disini harus diayak terlebih dahulu untuk menghindari 

gumpalan yang mengganggu proses pengocokkan (Holding, 1987). Putih telur yang 

digunakan juga harus segar dan berada di suhu ruang. Hal ini akan menyebabkan 

adonan royal icing akan semakin mudah untuk dikocok. Selain itu, tidak boleh ada 

kuning telur yang tercampur, karena kandungan lemaknya akan membuat adonan 

menjadi kekuningan dan tekstur tidak sesuai dengan yang diinginkan (Holding, 1987). 

Selain putih telur dan gula, ditambahkan pula bahan asam seperti air perasan lemon, 

cuka, atau cream of tar tar. Penambahan asam ini digunakan untuk menurunkan pH 

putih telur agar lebih mendekati titik isoelektriknya dan membuat buih lebih stabil 

(Lomakina & Mikova, 2006).  

 

Selain itu, karena royal icing digunakan untuk menghias bagian atas kue atau cookies, 

biasanya akan ditambahkan dengan pewarna makanan untuk memperindah tampilan kue 

(Gisslen, 2007). Pewarna sintetis biasanya menggunakan campuran bahan kimia dan 

sebagian besar decorator kue menggunakan pewarna sintetis untuk produk makanan 

karena lebih ekonomis, warna yang dihasilkan lebih menarik dan stabil, serta tahan 

lama. Sedangkan pewarna alami biasanya dapat diambil dari tanaman atau hewan dalam 

bentuk pigmen. Pewarna alami memiliki beberapa kelebihan diantaranya dapat selalu 
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diperbaharui, tidak beracun dan ramah lingkungan walaupun pewarna alami ini mudah 

terdegradasi, tidak tahan panas dan cahaya (Herbach et al., 2006). 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

konsentrasi penambahan sari bit merah (Beta vulgaris L.) terhadap stabilitas pewarna 

dan karakteristik fisikokimia dan sensori royal icing selama penyimpanan. 
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