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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ubi Jalar Ungu  

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L. Poir) merupakan salah satu jenis ubi 

jalar yang banyak ditemui di Indonesia selain berwarna putih, kuning dan merah. 

Ubi jalar ungu memiliki warna ungu yang cukup pekat pada daging ubinya, 

sehingga banyak menarik perhatian. Menurut Iriyanti (2012), tanaman ubi jalar 

dapat di klasifikasikan sebagai berikut: Kingdom: Plantea; Devisi: 

Spermatophyta; Subdivisi: Angiospermae; Kelas: Dicotyledonae; Ordo: 

Convolvulales; Famili: Convolvulaceae; Genus: Ipomoea; Spesies: Ipomea 

batatas. Morfologi Ipomoea batatas L. disajikan pada Gambar 2.1 

. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Morfologi Ipomoea batatas L., : a) Bunga, b) Daun, c) Batang, 

d) Akar, e) Ubi jalar (Ashari, 2011). 

Varietas ubi jalar di dunia diperkirakan berjumlah lebih dari ribuan jenis, 

Di Indonesia terdapat sekitar 24 varietas yang sudah diperkenalkan untuk 

budidaya. Varietas ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Varietas ubi jalar. 

No. Varietas Ubi Jalar No. Varietas Ubi Jalar 

1. Antin1 13. Kalasan 

2. Antin 2 14. Kidal 

3. Antin 3 15. Mendut 

4. Beta 1 16. Muara Takus 

5. Beta 2 17. Papua Patippi 

6. Beta 3 18. Papua Solossa 

7. Boko 19. Prambanan 

8. Borobudur 20. Sari 

9. Cangkuang 21. Sawentar 

10. Cilembu 22. Sewu 

11. Daya 23. Shiroyutaka 

12. Jago 24. Sukuh 
Sumber : Ginting, dkk (2011). 

Ubi jalar ungu telah dikembangkan diberbagai negara seperti di Jepang 

dan dipergunakan diberbagai produk-produk komersial, sebagai pewarna alami 

pangan contohnya pada pengolahan mie, jus, roti, selai dan minuman fermentasi 

(Truong et al., 2012). Nutrisi yang terkandung di dalam ubi jalar ungu adalah 

vitamin A, C, serat pangan, zat besi, protein dan lain-lain (Mais, 2008). 

Kandungan zat gizi ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 . Kandungan zat gizi ubi jalar. 

Kandungan zat gizi 
Ubi Jalar  

Putih Kuning Ungu Orange 

Energi (kkal) 123,00 114,00 123,00 151,00 

Protein (g) 1,80 0,80 1,80 1,80 

Lemak (g) 0,70 0,50 0,70 0,40 

Karbohidrat (g) 27,90 26,70 27,90 35,40 

Kalsium (mg) 30,00 51,00 30,00 57,00 

Fosfor (mg) 49,00 47,00 49,00 52,00 

Zat besi (mg) 1,00 1,90 1,00 1,00 

Vitamin A (IU) 60,00 - 7700 900,00 

Vitamin B1 (mg) 0,09 0,06 0,09 900,00 

Vitamin C (mg) 28,68 29,22 21,43 21,00 

Betakaroten (mkg) 260 2900 9900 9900 

Antosianin (mg) 0,06 4,56 110,51    - 

Serat kasar (%) 0,90 1,40 1,20 0,70 

Kadar gula (%) 0,40 0,30 0,40 1,69 

Air (%) 68,50 79,28 68,50 62,00 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI, (1993). 
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Ubi jalar ungu kaya akan antosianin dan β-karoten. Adanya antioksidan, 

karoten menyebabkan ubi jalar mempunyai berbagai warna (krem, kuning, orange 

dan ungu). Selain itu, ubi jalar ungu memliki kandungan zat warna yang disebut 

antosianin (Kristijarti & Arlene, 2012). Kandungan antosianin pada beberapa 

tanaman dapat dilihat pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3.  Kadar antosianin pada beberapa tanaman. 

No. Sumber         Kandungan pigmen (mg/100 g berat basah) 

1. Buah Plum 2-25 

2. Bawang Bombay Merah 7-21 

3. Lobak Merah 11-60 

4. Stroberi 15-35 

5. Resberry Merah 20-60 

6. Kol Merah 25 

7. Blueberry 25-495 

8. Cranberry 83-326 

9. Anggur 6-600 

10. Ubi Jalar Ungu 84-600 
Sumber : Kristijarti dan Arlene, (2012). 

Senyawa antosianin yang terdapat pada ubi jalar berfungsi sebagai 

antioksidan dan penangkap radikal bebas, sehingga berperan dalam mencegah 

terjadinya penuaan, kanker, dan penyakit degeneratif seperti arteriosklerosis 

(Ginting, 2011). Selain itu, antosianin memiliki sebagai antimutagenik dan antikar 

sinogenik terhadap mutagen dan karsinogen yang terdapat pada bahan pangan dan 

produk olahannya, mencegah gangguan fungsi hati, antihipertensi dan 

menurunkan kadar gula darah (anti-hiperglisemik) (Jaya, 2013).  

 

2.2. Pigmen  

Pigmen adalah zat pewarna alami yang merupakan golongan senyawa 

yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Bagian tanaman yang digunakan untuk 

menghasilkan warna alami adalah daun, buah, biji, kulit, dan batang. Salah satu 

jenis dari pigmen alami adalah antosianin (Tarvor, 1995). Berikut jenis pigmen 

alami dan sifatnya pada pewarna alami yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Jenis pigmen alami dan sifatnya 

Jenis pigmen 
Jumlah 

senyawa 
Warna 

Sumber 

Nya 
Pelarut Kestabilan 

Antosianin 120 Jingga, 

merah, 

biru. 

Tanaman Air Peka pada 

perubahan pH 

dan panas 

Flavonoid 600 Tidak 

berwarna, 

kuning. 

Tanaman Air Tahan panas 

Tannin 20 Tidak 

berwarna, 

kuning. 

Tanaman Air Tahan panas 

Betalain 70 Kuning, 

merah. 

Tanaman Air Peka terhadap 

panas 

Kuinon 200 Kuning 

sampai 

hitam 

Tanaman Air Tahan panas 

Xanton 30 Kuning Tanaman Air Tahan panas 

Karotenoid 300 Tidak 

berwarna, 

kuning, 

merah 

 

Tanaman Lemak Tahan panas 

Klorofil 25 Hijau, 

coklat 

Tanaman Lemak, 

air 

Peka terhadap 

panas 

Pigmen heme 6 Merah, 

coklat 

Hewan Air Peka terhadap 

panas 
Sumber : Ratnani, 2009 

Antosianin berasal dari bahasa Yunani, anthos yang berarti bunga dan 

kyanos yang berarti biru  gelap. Antosianin merupakan pigmen yang larut dalam 

air, serta menghasilkan warna dari merah sampai biru. Zat pewarna alami 

antosianin merupakan senyawa flavonoid yang tergolong ke dalam turunan 

benzopiran. Struktur utama turunan benzopiran ditandai dengan adanya dua cincin 

aromatik benzena (C6H6) yang dihubungkan dengan tiga atom karbon yang 

membentuk cincin (Travor, 1995). 

 

Gambar 2.2. Struktur dasar benzopiran (Travor, 1995). 
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Antosianin akan berubah warna seiring dengan perubahan nilai pH. Pada 

pH tinggi antosianin cenderung berwarna biru atau tidak berwarna, sedangkan 

untuk pH rendah berwarna merah. Kebanyakan antosianin menghasilkan warna 

merah keunguan pada pH kurang dari 4. Jumlah gugus 6 hidroksi atau metoksi 

pada struktur antosianidin, mempengaruhi warna antosianin. Adanya gugus 

hidroksi yang dominan menyebabkan warna cenderung biru dan relatif tidak 

stabil, sehingga gugus metoksi yang dominan pada struktur antosianidin akan 

menyebabkan warna cenderung merah dan relatif stabil (De Man, 1997). 

 

Gambar 2.3. Struktur antosianidin (De Man, 1997) 

2.3. Ekstraksi  

Ekstraksi merupakan salah satu metode pemisahan dua atau lebih 

komponen dengan menambahkan suatu pelarut yang tepat. Tujuan ekstraksi bahan 

alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. 

Ekstraksi meliputi distribusi zat terlarut diantara dua pelarut yang tidak saling 

bercampur. Pelarut yang umum digunakan adalah air dan pelarut organik lain 

seperti kloroform, eter, dan etanol (Sudjadi, 1998), dan asam tartarat (Lide, 2005).    

Pada proses ekstraksi, zat-zat terlarut akan terdistribusi diantara lapisan air 

dan lapisan organik sesuai dengan perbedaan kelarutannya. Ekstraksi lebih efisien 

apabila dilakukan berulang-ulang dengan jumlah pelarut yang lebih kecil daripada 

dengan jumlah pelarut yang banyak tetapi ekstraksinya hanya sekali. Pemisahan 

secara ekstraksi ada dua jenis yaitu ekstraksi padat-cair dan ekstraksi cair-cair atau 

dikenal sebagai ekstraksi pelarut (Sudjadi, 1998).    

Metode ekstraksi yang digunakan untuk mengisolasi suatu senyawa dari 

bahan alam tergantung pada tekstur, kandungan senyawa, dan sifat senyawa yang 
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diisolasi. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, sokletasi, 

maserasi, dan perkolasi. Metode sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut 

yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. Biomassa ditempatkan dalam wadah soklet yang dibuat dengan 

kertas saring, dan pelarut akan terus direfluks. Alat soklet akan mengkosongkan 

isinya ke dalam labu dasar bulat setelah pelarut mencapai kadar tertentu. Setelah 

pelarut segar melewati alat ini melalui pendingin refluks, ekstraksi berlangsung 

sangat efisien dan senyawa dari biomassa secara efektif ditarik ke dalam pelarut 

karena konsentrasi awalnya rendah dalam pelarut (Depkes RI, 2000). 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna 

(Exhaustiva extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. 

Prinsip perkolasi adalah menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana 

silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari tahap 

pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

(penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak 

(perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes RI, 2000).  

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan 

pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi 

termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada 

keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar (Depkes RI, 2000). 

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode maserasi. Teknik 

ini digunakan karena kandungan senyawa organik yang ada dalam bahan cukup 

tinggi dan telah diketahui jenis pelarut yang dapat melarutkan senyawa. Metode 

maserasi sangat menguntungkan karena pengaruh suhu dapat dihindari, suhu yang 

tinggi memungkinkan terdegradasinya senyawa-senyawa metabolit sekunder 

(Djarwis, 2004). 

Pemilihan pelarut yang digunakan untuk proses maserasi akan 

memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa 
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bahan alam dalam pelarut akibat kontak langsung dan waktu yang cukup lama 

dengan sampel (Djarwis, 2004). Salah satu kekurangan dari metode maserasi 

adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mencari pelarut organik yang dapat 

melarutkan dengan baik senyawa yang akan diisolasi dan harus mempunyai titik 

didih yang tinggi, sehingga tidak mudah menguap (Manjang, 2004). 

 

2.4. Stabilitas Antosianin 

Antosianin secara umum mempunyai stabilitas yang rendah. Pada 

pemanasan yang tinggi, kestabilan dan ketahanan zat warna antosianin akan 

berubah dan mengakibatkan kerusakan. Selain mempengaruhi warna antosianin, 

pH mempengaruhi stabilitasnya. Pada suasana asam akan berwarna merah dan 

suasana basa berwarna biru. Antosianin lebih stabil dalam suasana asam 

dibandingkan dalam suasana alkalis ataupun netral. Zat warna tidak stabil dengan 

adanya oksigen dan asam askorbat. Asam askorbat kadang melindungi antosianin 

tetapi ketika antosianin menyerap oksigen, asam askorbat akan menghalangi 

terjadinya oksidasi. Pada kasus lain, enzim menyerang asam askorbat yang akan 

menghasilkan hidrogen peroksida yang mengoksidasi, sehingga antosianin 

mengalami perubahan warna (Francis, 1982).  

Warna pigmen antosianin merah, biru, dan violet biasanya dijumpai pada 

bunga, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam tanaman terdapat dalam bentuk 

glikosida yaitu membentuk ester dengan monosakarida (glukosa, galaktosa, 

ramnosa dan kadang-kadang pentosa. Degradasi antosianin dapat terjadi selama 

proses ekstraksi, pengolahan makanan dan penyimpanan. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi stabilitas antosianin:  

a. Pengaruh dari pH  

Antosianin stabil dan memberikan warna cerah pada pH asam dan 

perlahan-lahan akan kehilangan warna seiring dengan meningkatnya pH, menjadi 

tak bewarna pada pH berkisar 4-5. Pada pH asam antosianin berwarna merah 

orange sedangkan pH basa antosianin berwarna biru-ungu atau kadang-kadang 

kuning. Kestabilan warna senyawa antosianin dipengaruhi oleh pH atau tingkat 

keasaman, dan lebih stabil apabila dalam suasana asam atau pH yang rendah 

(Arja, et al. 2013).  
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b. Temperatur  

Semakin meningkatnya suhu pemanasan maka semakin berkurang 

intensitas warna dari antosianin. Hal ini disebabkan terdegradasinya antosianin. 

Degradasi antosianin dapat berupa putusnya ikatan glikosidik yang menyebabkan 

tidak stabilnya antosianidin serta terjadinya perubahan struktur antosainidin 

menjadi senyawa kalkon (Santoni, et al. 2013).  

c. Cahaya  

Zat warna memilki kecenderungan yang kuat mengabsorbsi sinar tampak 

dan energi radiasi sinar menyebabkan reaksi fotokimia pada spektrum tampak dan 

mengakibatkan perubahan warna. Adanya sinar matahari menyebabkan degradasi 

pigmen yang ditunjukan penurunan aborbansi (Miksusanti, et al. 2012). 

d. Keberadaan ion atau jenis pelarut  

Jenis pelarut pada antosianin mempengaruhi warna yang 

diekspresikannya. Sifat antosianin yang hidrofilik menyebabkannya sering 

diekstrak dengan menggunakan pelarut alkohol atau air. Pelarut alkool 

menghasilkan warna antosianin yang lebih biru dibandingkan dengan pelarut air 

(Miksusanti, et al. 2012).  

e. Kadar gula  

Kadar gula dapat mempengaruhi warna pigmen dari antosianin. Hal ini 

dengan adanya kadar gula yang tinggi akan menyebabkan degradasi warna merah 

terlihat makin pudar. Konsentrasi gula yang lebih tinggi dan adanya oksigen akan 

mengakibatkan kerusakan pigmen (Winarti, et al. 2010). 

f. Keberadaan enzim  

Keberadaan beberapa enzim seperti glukosidase dan polifenol oksidase 

(PPO) merupakan salah satu faktor pendukung degradasi antosianin. Enzim 

glukosidase secara langsung menyerang antosianin dengan cara menghidrolisis 

ikatan antara gugus aglikon dengan gugus glikon. Hal ini menyebabkan cincin 

aromatik antosianin terbuka menjadi senyawa kalkon yang tidak berwarna. 

Berbeda dengan enzim glukosidase, enzim PPO tidak secara langsung menyerang 

antosianin. Enzim ini mengoksidasi senyawa fenolik menjadi o-benzoquinon 
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kemudian dapat mengalami kondensasi dengan antosianin sehingga antosianin 

terdegradasi menjadi senyawa tidak berwarna (kalkon) (Santoni, et al. 2013). 

g. Pengaruh Oksidator  

Oksidator dapat menyebabkan terjadinya degradasi warna. Berkurangnya 

warna akibat penambahan pada gugus reaktif pemberi warna oleh oksidator, 

sehingga gugus reaktif yang memberikan warna menjadi tidak berwarna. 

Oksidator dalam larutan menyebabkan kation flavilium yang berwarna merah 

kehilangan proton dan berubah menjadi karbinol yang tidak memberikan warna 

(Hayati, 2011).  

Perubahan warna pada antosianin dalam tingkatan pH tertentu disebabkan 

sifat antosianin yang memilki tingkat kestabilan yang berbeda. Misalnya, pada pH 

1,0 antosianin lebih stabil dan warna lebih merah dibandingkan pH 4,5 yang 

kurang stabil dan hampir tidak berwarna (Arja, et al. 2013). Struktur dan 

perubahan warna pada antosianin karena perbedaan tingkatan pH dapat dilihat 

pada Gambar 2.4.  

 

Gambar 2.4. Struktur antosianin pada kondisi pH yang berbeda (Giusti & 

Wrolstad, 2001) 
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2.5. Spektrofometri  

Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban 

suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Pada pengukuran 

spektrofotometer, metode yang sering digunakan disebut dengan spektrofotometri 

(Hendayana, 2006). Spektrofotometer bekerja pada prinsip penyerapan 

gelombang cahaya (radiasi) yang dilewatkan pada suatu larutan. Spektrofotometer 

yang digunakan adalah visibel atau menggunakan cahaya tampak, yang panjang 

gelombang terukurnya berkisar antara 400 nm – 750 nm. Panjang gelombang 

optimum dicari untuk mengetahui seberapa besar energi cahaya tertinggi yang 

diserap oleh larutan (Hendayana, 2006). Daftar panjang gelombang dan warna-

warna komplementer dapat dilhat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Daftar Panjang Gelombang dan Warna-warna Komplementer. 

No. 
Panjang Gelombang 

(nm) 
Warna 

Warna 

Komplementer 

1. 400-435 Ungu  Kuning-Kehijauan 

2. 435-480 Biru  Kuning  

3. 480-490 Hijau-Kebiruan Orange 

4. 490-500 Biru-Kehijauan Merah 

5. 500-560 Hijau Merah-Ungu 

6. 560-580 Kuning-Kehijauan Ungu  

7. 580-595 Kuning Biru 

8. 595-610 Orange Hijau-Kebiruan 

9. 610-750 Merah Biru-Kehijauan 
Sumber: Day dan Underwood, (1999) 

Metode spektrofotometri dapat digunakan untuk pengukuran kuantitatif 

yaitu besarnya energi yang diserap oleh larutan sebanding dengan konsentrasi dan 

tebal larutan. Hubungan ini dapat dituliskan dengan persamaan Hukum Lambert 

Beer.  

A = a b c ……….  (1) 

A adalah absorbansi, a adalah koefisien absorbsi (absorbsivitas), b adalah 

ketebalan sampel, dan c adalah konsentrasi molekul sampel (larutan) (Hendayana, 

2006). Hukum Lambert-Beer menjadi dasar aspek kuantitatif spektrofotometri 

dimana konsentrasi dapat dihitung berdasarkan rumus di atas. Absorbtivitas 

tergantung pada suhu, pelarut, struktur molekul, dan panjang gelombang radiasi 

(Day and Underwood, 1999). Analisis spektrofotometer berguna untuk setiap 

senyawa organik yang mengandung satu atau lebih gugus kromofor. Sejumlah zat 

– zat anorganik juga mengabsorbsi dan secara langsung dapat ditetapkan dengan 
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baik, seperti logam – logam transisi. Sejumlah zat lain juga memperlihatkan sifat 

absorbs, misalnya : ion – ion nitrit, nitrat, dan kromat (Khopkar, 1983).   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Skema peralatan spektrofotometer UV-Vis, (Khopkar,1983) 

Spektrofotometer UV-Vis memiliki bagian-bagian tertentu dengan fungsi 

masing-masing. Secara garis besar spektrofotometer UV-Vis dibagi menjadi 

bagian penting yaitu: 1) Sumber sinar, Sumber radiasi pada spektrofotometer UV-

Vis berupa lampu yang merupakan sinar polikromatis. Biasanya lampu xenon atau 

lampu wolfarm (tungsten), 2) Monokromator, monokromator adalah alat yang 

paling umum dipakai untuk menghasilkan berkas radiasi dengan panjang 

gelombang. Alat ini terdiri atas satu sistem optik untuk mengubah sinar 

polikromatis menjadi sinar monokromatis, 3) Tempat sampel (kuvet), tempat 

sampel yang berupa kuvet yang terbuat dari kuarsa yang biasanya mempunyai 

panjang 1 cm. Namun tersedia kuvet dengan ketebalan yang sangat beraneka, 

mulai dari ketebalan kurang dari 1 mm sampai 10 cm bahkan lebih. 

Kemudian sampel yang berbentuk cair biasanya ditempatkan dalam kuvet 

dan diletakkan diantara monokromator dan detektor, 4) Detektor, berfungsi untuk 

mengukur sinar sebelum dan sesudah melewati sampel, 5) Amplifier, berfungsi 

untuk mengukur sinar sebelum dan sesudah melewati sampel, 6) Rekorder, 

berfungsi untuk menyampaikan suatu angka dan gambar yang dapat merekam 

hasil analisis yang ditampilkan dalam bentuk angka pada reader (Day and 

Underwood, 1999). 

 

 

 

 

Sumber sinar Monokromator  Tempat sampel Detektor 

Amplifier 

Rekorder  


