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ABSTRACT

Anthocyanin is a red, orange, purple, to blue pigments found in plants,
commonly in fruit and flower, but also in leaf and bulb.  In the previous time, it was
only known useful in pollination and seed dispersal.  Nowadays, this pigment has
known showed antioxidant activity, useful for health, and has a potential as safe
food colorant, but the problem is it’s low stability. The aim of this research was to
determine the influence of copigmentation of apple kuersetin to color stability of of
java plum fruit anthocyanin.

The anthocyanin of java plum was extracted with 1% tartaric acid, then copigmented

with quercetin apple in several concentrations :  2,5%; 5%; 7,5%; dan 10%, then be heated at

40 oC, 60 oC, and 80oC. The color stability were measured each hour, until 5 hours at 510 nm dan

555 nm. The results showed that copigmentation between apple quercetin and java plum

anthocyanin occurred and showed from bathochromic shift from 510 nm to 555 nm.

Copigmentation with quercetin increased the color intensity of java plum extract, and slightly

increased the color stability of java plum extract during heating.
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PENDAHULUAN

Antosianin merupakan suatu pigmen pada
tanaman yang berwarna merah, merah
keunguan, ungu, sampai biru. Umumnya
terdapat pada bunga dan buah, namun kadang-
kadang juga terdapat pada umbi, daun, maupun
biji. Pada masa lalu, pigmen ini dianggap
berperan dalam penyerbukan dan penyebaran
biji, namun sekarang sudah umum diketahui
bahwa antosianin mempunyai aktivitas sebagai
antioksidan sehingga mempunyai manfaat untuk
kesehatan, antara lain dapat menurunkan resiko
jantung koroner dan kanker. Selain itu, pigmen
ini mempunyai potensi sebagai  pewarna pangan
yang aman, mengingat bahwa sampai saat ini

masih banyak dipakai pewarna sintetik yang
berbahaya beredar di pasaran. Hal yang
menjadi kendala dalam penggunaan antosianin
sebagai pewarna pangan yang aman adalah
stabilitasnya yang rendah terhadap aspek-aspek
pengolahan pangan seperti suhu dan cahaya.
Selain itu, struktur kimia antosianin itu sendiri,
pH, serta kopigmentasi dengan senyawa lain
juga mempengaruhi stabilitas antosianin.

Degradasi antosianin meningkat secara
logaritmik dengan peningkatan suhu secara
aritmatik. Dalam pengolahan stoberi,
pemanasan selama 1 jam pada 100oC  me-
nyebabkan degradasi antosianin sebesar 50%,
berarti half-life antosianin stroberi adalah 1 jam
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pada 100oC;  pada 38oC half lifenya 10 hari;
pada 20oC half-lifenya 54 hari; dan pada 0oC
half-lifenya 11 bulan. Oleh sebab itu
direkomendasikan untuk melakukan pe-
ngolahan secara HTST (High Temperature
Short Time) dalam pengolahan untuk me-
ngurangi kerusakan pigmen.

Cahaya mempunyai dua pengaruh ber-
lawanan,  di satu sisi cahaya dibutuhkan dalam
biosintesanya, namun cahaya menyebabkan
degradasi antosianin. Apel jenis merah yang
tidak diberi cahaya, tidak bisa menjadi masak,
dan tetap hijau. Namun, cahaya mempercepat
degradasi antosianin dalam minuman anggur
berkarbonasi.

Antosianin dalam bentuk diglikosida
lebih stabil daripada bentukmonoglukosidanya.
Antosianin yang mengikat galaktosida lebih
stabil daripada antosianin yang mengikat
arabinosida. Stabilitas antosianin 3,5
diglikosida dari buah anggur meningkat dengan
meningkatnya derajat metoksilasi tetapi
menurun dengan meningkatnya hidroksilasi
aglikonnya. pH tidak hanya mempengaruhi
warna antosianin, tetapi juga stabilitasnya.
Antosianin lebih stabil dalam larutan asam
daripada dalam larutan netral atau basa. Hal ini
karena dalam kisaran pH tertentu, oksigen
memperlemah stabilitas antosianin.

Kopigmentasi adalah penggabungan
antosianin dengan molekul lain, yang dapat
mempengaruhi stabilitasnya. Ada dua macam
kopigmentasi, yaitu kopigmentasi intra-
molekular dan kopigmentasi intermolekular.
Kopigmentasi intramolekular adalah asosiasi
antara antosianin dengan asam organik dari
golongan asam sinamat, yang menghasilkan
antosianin terasilasi. Kopigmentasi inter-
molekular adalah asosiasi antara antosianin

dengan senyawa flavonoid lain. Terjadinya
kopigmentasi diketahui dengan adanya
pergeseran batokromik, yaitu bergesernya
absorbansi maksimum ke arah panjang
gelombang yang lebih tinggi. Meskipun
beberapa fenolik dapat meningkatkan stablitas
warna antosianin, ada beberapa fenolik lain yang
tidak mempengaruhi stabilitas warna antosianin,
bahkan ada pula yang menurunkan stabilitas
warna antosianin.

Oleh sebab itu dirasa perlu melakukan
penelitian tentang pengaruh flavonoid tertentu
terhadap stabilitas warna antosianin buah
tertentu.

Kuersetin pada Apel

 Apel dikenal mempunyai aktivitas
antioksidan yang tinggi karena memiliki berbagai
senyawa fenolik. Fenolik dalam kulit apel dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok,
yaitu: asam klorogenat, flavan (katekin),
prosianidin, flavonol (kuersetin glikosida),
kalkon (floretin glikosida), dan antosianin
(sianidin glikosida) (Golding dkk., 2001).

Dari sisi kuantitas, kuersetin adalah jenis
flavonoid terbesar dalam apel. Kandungan
fenolik terbesar dalam enam jenis apel segar
per 100g nya adalah: kuersetin glikosida
(13.2mg), diikuti prosianidin B2 (9.35 mg),
asam klorogenat (9.02 mg), epikatekin (8.65 mg),
dan floretin glikosida (5.59 mg). (Lee dkk.,
2003). Demikian pula dari sisi aktivitas anti-
oksidannya, kuersetin mempunyai aktivitas
antioksidan tertinggi. Uji kapasitas total
antioksidan pada enam jenis apel dengan
menggunakan ABTS (2,2’-azinobis(3-
etilbenzotiazolin-6-sulfonat)) memperlihatkan
urutan senyawa fenolik menurut kemampuan
antioksidannya adalah : kuersetin, epikatekin,
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prosianidin B2, asam klorogenat, dan floretin.
(Lee dkk., 2003). Jadi apel dipilih sebagai
sumber kuersetin dalam kopigmentasi dengan
antosianin karena jumlah dan aktivitas
antioksidannya terbanyak.

METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain : buah duwet yang diperoleh dari
pasar tradisional di Salatiga, buah apel varietas
Rome Beauty, dan bahan-bahan kimia meliputi
: etanol, metanol, HCl, asam tartarat (Merck,
Jerman), serta DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl, Sigma Aldrich, Amerika Serikat).

Alat yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain : alat gelas, vial bertutup 20 mL,
neraca analitik 2 desimal (OHaus, TAJ602) dan
neraca analitik 4 desimal (Ohaus pioneer,
PA214), moisture analyzer (OHaus, MB-25),
waterbath (Memmert, WNB 14), dan
spektrofotometer UV-Vis (Optizen, UV 2120).

Ekstraksi antosianin buah duwet

Buah duwet (10 g) dihancurkan, lalu
dimaserasi dengan 250 mL larutan 1% asam
tartarat semalam, kemudian disaring dengan
kertas saring, selanjutnya residu dimaserasi lagi
dan disaring lagi dengan 150 mL dan 100 mL
pelarut yang sama selama masing-masing 30
menit, filtrat disatukan dan digenapkan sampai
500 mL.

Ekstraksi kuersetin buah apel.

Buah apel (10 g) dihancurkan lalu
dimaserasi dengan 50 mL etanol 70% selama
semalam, kemudian disaring dengan kertas
saring, selanjutnya residu dimaserasi lagi dan
disaring lagi dengan 2x25 mL pelarut yang sama

selama masing-masing 30 menit, filtrat disatukan
dan digenapkan sampai 100 mL.

Penentuan panjang gelombang maksimum

Ekstrak antosianin buah duwet dan yang
sudah dicampur dengan kuersetin apel discan
pada panjang gelombang 190-900 nm dengan
spektrofotometer UV-VIS untuk menentukan
panjang gelombang maksimum, yang akan
digunakan untuk pengukuran.

Ko-pigmentasi Antosianin Buah Duwet
dengan Kuersetin Apel dan Uji Stabilitasnya

Ekstrak antosianin buah duwet dicampur
dengan ekstrak kuersetin buah apel dengan
variasi konsentrasi 2,5%, 5%, 7,5%, 10%
dalam vial bertutup, dengan perbandingan
perbandingan volume 8:2. Kemudian diuji
stabilitasnya terhadap suhu dan sinar UV.

Untuk uji stabilitas warna terhadap suhu:
Vial-vial diatas dimasukkan ke dalam waterbath
pada suhu 40oC, 60oC, dan 80oC, lalu diukur
absorbansinya pada panjang gelombang 510 nm
dan 555 nm setiap 1 jam untuk suhu 40oC,  45
menit untuk 60oC, dan 30 menit  untuk suhu
80oC. Semua pengukuran dilakukan secara
duplo.

Untuk uji stabilitas warna terhadap sinar
UV : Via-viall disinari dengan lampu UV dengan
jarak 30 cm, lalu diukur absorbansinya setiap
jam selama 5 jam. Semua pengukuran dilakukan
secara duplo.

Analisa Data

Data absorbansi yang diperoleh
diplotkan terhadap lama pemanasan, satu kurva
untuk setiap suhu pemanasan. Dibuat juga hal
yang sama untuk orde 1 dan orde 2, lalu dipilih
orde yang menghasilkan nilai R tertinggi. Laju
degradasi antosianin antar perlakuan dibanding-
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kan untuk mengetahui konsentrasi kuersetin
apel yang paling mempertahankan stabilitas
antosianin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kopigmentasi Antosianin Buah Duwet
dengan Kuersetin Buah Apel

Hasil scan panjang gelombang maksimum
menunjukkan bahwa terjadi kopigmentasi
antara antosianin buah duwet dengan kuersetin
apel, yang terlihat dari terjadinya pergeseran
batokromik, yaitu pergeseran absorbansi
maksimum dari 510 nm ke 555 nm.

Stabilitas Antosianin Buah Duwet yang
kopigmentasi kuersetin pada Suhu (40oC),
A=555.

Gambar 1 Laju Degradasi Warna Antosianin pada suhu (40 oC)

Pada pemanasan dengan suhu 40oC, terjadi
penurunan absorbansi secara drastis pada jam
ke 2, tetapi pada jam ke 3 absorbansinya naik
lagi pada hampir semua perlakuan konsentrasi
ekstrak apel yang ditambahkan. Hal ini me-
nyebabkan garisnya tidak lurus  dan nilai R2 nya
kecil.  Meskipun sudah ditransformasi ke orde
1 dan orde 2, nilai R2 tidak meningkat banyak,
sehingga perbedaan nilai k (laju degradasi
antosianin) antar perlakuan tidak terlihat jelas.
Orde 1 dipilih untuk membandingkan nilai k
antar perlakuan karena berdasarkan pustaka,
laju degradasi antosianin mengikuti orde 1.

Stabilitas Antosianin Buah Duwet yang
dikopigmentasi kuersetin pada Suhu (60
oC), A=555.

Gambar 2 Laju Degradasi Warna Antosianin pada
suhu (60 oC)

Pada pemanasan dengan suhu 60 C, didapati
fenomena yang sama dengan pemanasan pada
suhu 40 C, yaitu tidak lurusnya garis yang
diperoleh, meskipun sudah ditransformasi ke
orde 1 dan orde 2. Hal ini diperkirakan karena
antosianin terdegradasi dengan cepat antara jam
ke 0 dan jam ke 2. Sesudah jam ke 2,
absorbansi naik lagi, kemungkinan disebabkan
karena terbentuknya antosianin dimer.

Stabilitas Antosianin Buah Duwet yang
dikopigmentasi kuersetin pada Suhu (80 oC),
A=555.

Gambar 3 Laju Degradasi Warna Antosianin pada suhu (80 oC)

Pada pemanasan dengan suhu 80 oC diperoleh
hasil yang lebih baik daripada suhu 40C dan
60C. Laju degradasi antosianin terlihat dengan
jelas dari garis lurus yang diperoleh, dan nilai R
yang besar. Terlihat bahwa kopigmentasi dapat
meningkatkan stabilitas antosianin, makin tinggi
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konsentrasi kuersetin apel, makin rendah laju
degradasi antosianin, namun hanya sedikit
sekali. Hal ini karena konsentrasi kopigmen
yang ditambahkan kurang tinggi. Bila kopigmen
yang ditambahkan lebih tinggi, diperkirakan
akan lebih menurunkan laju degradasi
antosianin.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada suhu
40 oC, 60 oC berbagai konsentrasi kopigmen
yang ditambahkan belum dapat meningkatkan
stabilitas antosianin buah duwet, sedangkan
pada suhu 80C terlihat bahwa berbagai
konsentrasi kopigmen yang ditambahkan dapat
sedikit mempertahankan stabilitas antosianin
buah duwet.

Stabilitas Antosianin yang dikopigmentasi
kuersetin terhadap sinar UV, pada A=555.

Gambar 4 Laju Degradasi Warna Antosianin pada
penyinaran UV

Perlakuan Nilai k (jam -1)

Kontrol(tanpa kopigmen) 0,70x10-2

2,5 gr/50 mL 0,60x10-2

5,0 gr/50 mL 0,70x10-2

7,5 gr/50 mL 0,30x10-2

10,0 gr/50 mL 0,30x10-2

Tabel 1 Nilai k pada suhu 40 oC, 60 oC dan 80 oC

Perlakuan
Nilai k (jam-1)

Suhu 40oC Suhu 60oC Suhu 80oC
Kontrol (tanpa kopigmen) 1,50x10-2 0,70x10-4 7,05x10-4

2,5 gr/50 mL 1,70x10-2 0,60x10-4 6,99x10-4

5,0 gr/50 mL 1,80x10-2 0,70x10-4 6,98x10-4

7,5 gr/50 mL 2,00x10-2 0,30x10-4 7,04x10-4

10,0 gr/50 mL 1,60x10-2 0,30x10-4 6,90x10-4

Pada penyinaran dengan UV, efeknya mirip
dengan pemanasan pada suhu 40oC dan 60 oC,
yaitu terjadi penurunan absorbansi secara drastis
pada jam ke 2, tetapi pada jam ke 3
absorbansinya naik lagi, tidak diperoleh garis

Tabel 2 Nilai k pada penyinaran UV

yang lurus,  meskipun sudah ditransformasi ke
orde 1 dan orde 2. Oleh sebab itu laju degradasi
antosianin antar perlakuan tidak sejalan dengan
peningkatan kopigmen yang ditambahkan.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
pembeian kuersetin apel ke dalam ekstrak
antosianin buah duwet:
1. Terjadi kopigmentasi, yang terlihat dari

bergesernya panjang gelombang maksimum
dari 510 nm ke 555 nm, dan meningkatnya
absorbansi pada panjang gelombang yang
sama,

2. Pada suhu 40C, 60C, dan sinar UV
konsentrasi kopigmen yang ditambahkan
belum dapat meningkatkan/ mempertahan-
kan stabilitas antosianin buah duwet.

3. Pada suhu 80C kopigmentasi dapat sedikit
mempertahankan stabilitas antosianin buah
duwet.

SARAN

Perlu dilakukan penelitian dengan konsentrasi
kuersetin yang lebih tinggi.
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