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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses ekstraksi zat warna merah dari biji buah kesumba 

dan aplikasi zat warna tersebut pada pembuatan kue mangkok. Ekstraksi zat warna alami biji buah kesumba 

(karotenoid) dilakukan dengan menggunakan pelarut air, campuran air dan metanol, serta metanol, selanjutnya 

pelarut dihilangkan dengan menggunakan evaporator, sehingga diperoleh zat warna dalam bentuk pasta dan 

diamati stabilitasnya.  Kemudian dilakukan aplikasi zat warna biji buah kesumba pada kue mangkok dengan 

berbagai konsentrasi. Hasil perlakuan kemudian dinilai menggunakan uji organoleptik berdasarkan warna, 

rasa, tekstur, dan aroma kepada 30 orang panelis.  Data hasil penilaian panelis dianalisa dengan menggunakan 

uji friedman dengan taraf signifikan α= 0,05. Zat warna biji buah kesumba yang diekstrak menggunakan pelarut 

air memiliki warna yang  keruh dan kurang pekat. Penggunaan pelarut metanol-air menghasilkan zat warna 

yang agak keruh dan agak pekat.  Penggunaan pelarut metanol menghasilkan ekstrak zat warna yang jernih dan 

pekat.  Sehingga untuk aplikasi selanjutnya pada pembuatan kue mangkok digunakan zat warna yang diekstrak 

menggunakan metanol. Panelis menyukai kue mangkok yang diolah dengan penambahan zat warna sebanyak 30 

persen dari berat total bahan.  

 

Kata Kunci : biji buah kesumba, zat warna, kue  

 

Abstract  
 

This research aims was to study the process of extracting red dye from the fruit seeds kesumba and dye 

application on cupcake. Extraction of natural dyes kesumba fruit seeds (carotenoids) was done using water 

solvent, a mixture of water-methanol, methanol, then the solvent evaporated, so that the paste dye obtained. The 

stability of paste dye was observed. The application of dyes in fruit seeds kesumba cupcakes with various 

concentrations. The results of treatment then assessed using organoleptic tests based on color, flavor, texture, 

and aroma to the 30 panelist.  The results of the assessment panel using friedmant test with significant level α = 

0.05. The dye kesumba fruit seeds are extracted using a solvent of water has a cloudy color and less dense. Use 

of the methanol-water solvent dyes produces a rather cloudy and somewhat dark. Use of the methanol solvent 

extract dyes produce a clear and concentrated. So for the next application in the manufacture of dyes used 

cupcakes are extracted using methanol. Panelists liked the cupcakes are processed by the addition of the dye as 

much as 30 percent of the total weight of material.   
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Pendahuluan  

Makanan adalah salah satu kebutuhan 

manusia.dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak 

terlepas dari makanan.  Penggunaan pewarna makanan 

sering dilakukan untuk menambah daya tarik dari 

makanan.  Aneka produk makanan dan minuman yang 

berwarna-warni tampil semakin menarik. Warna-

warni pewarna membuat aneka produk makanan 

mampu mengundang selera. Sehingga penggunaan 

bahan pewarna menjadi kebutuhan utama bagi para 

produsen untuk menarik minat pembeli.   

Bahan pewarna yang sering digunakan dalam 

makanan olahan terdiri dari pewarna sintetis (buatan) 

dan pewarna natural (alami). Pewarna sintetis terbuat 

dari bahan-bahan kimia, seperti tartrazin untuk warna 

kuning atau allura red untuk warna merah. Kadang-

kadang pengusaha yang nakal menggunakan pewarna 

bukan makanan (non food grade) untuk memberikan 

warna pada makanan.   

Penggunaan pewarna sintetik dalam makanan 

dilaporkan dapat memberikan dampak negatif apabila 

digunakan dalam jumlah berlebih dan secara terus 
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menerus.  Sehingga penelitian tentang eksplorasi 

bahan pewarna alami terus dilakukan.   

 Berbeda dengan pewarna sintetis, pewarna 

alami malah mudah mengalami pemudaran pada saat 

diolah dan disimpan.   Tetapi pilihan terbaik tentu saja 

tetap pewarna alami, karena tidak menimbulkan 

dampak efek negatif pada tubuh.   

Sejak  zaman  dulu  telah  banyak digunakan  

pewarna  alami  atau  pigmen  sebagai  pewarna  bahan  

makanan.  Pigmen merupakan  subtansi  alami  yang  

terdapat  pada  sel  tumbuhan  dan  hewan    yang 

memberikan  efek  warna,  umumnya  pewarna  alami  

yang  biasa  digunakan  adalah klorofil, antosianin,  

kurkumin, karotenoid, dalam hal ini peneliti akan 

mencoba biji buah kesumba untuk dijadikan pewarna 

alami. Pohon  kesumba  termasuk  famili  tumbuhan 

Bixaceae.  Tanaman  ini  dikenal dengan  nama  daerah  

kunyit  jawa,  galinggem  atau  kasumba,  merupakan  

tanaman pagar/pembatas kebun sebagai tanaman hias 

dan peneduh, tumbuh di dataran rendah sampai  2000 

m.  Daun  kesumba  berbentuk  telur  menajam  pada  

ujungnya,  warna daunnya  berbintik-bintik  merah  

coklat  diatas  warna  hijau.  Bijinya  berbentuk  bulat 

atau seperti  buah  pir, biji  buah kesumba  mempunyai  

selaput yang  berwarna  merah, hal  ini  berpotensi  

sebagai  sumber  pewarna  pangan  alami  yang  

mempunyai  warna merah  yang  aman  untuk  

dikonsumsi  (Indah  Sriwulan,1995)  dan  dapat  

memberikan variasi warna dari pewarna alami agar 

dapat  bersaing  dengan pewarna buatan  yang dapat 

diterima masyarakat. 

Warna  pada  biji  buah  kesumba  dihasilkan  

dari  pigmen  karotenoid. Karotenoid  adalah  suatu  

kelompok  pigmen  yang  berwarna  kuning,  orange,  

atau merah,  mempunyai  sifat  larut  dalam  lemak  

(biksin)  atau  pelarut  organik  dan  larut dalam air 

(norbiksin).  Karotenoid merupakan  salah  satu  

sumber  pewarna  untuk  makanan  yang  dapat  

menggantikan bahan  pewarna  buatan.  Menurut  

penelitian  yang  banyak  dilakukan,  pigmen  

karotenoid  dan  senyawa-senyawa  flavonoid  lainnya  

terbukti  memiliki  efek  positif bagi  kesehatan.  

Karotenoid  dapat  diekstraksi  dari  tumbuhan  dengan  

mengunakan pelarut metanol, asam asetat atau asam 

hidroklorida. Pada  penelitian  ini,  dicoba  

mengekstraksi  pigmen  karotenoid  yang  berasal 

dari  biji  buah  kesumba  dengan  tujuan  dapat  

dimanfaatkan  sebagai  pewarna  alami  kue mangkok,    

bentuknya  yang mekar  dan teksturnya  halus  serta  

lembut  sehingga  banyak diminati 

Landasan Teori   
 Pewarna makanan  adalah zat pewarna makanan 

agar bahan makanan tampak lebih menarik dan lebih 

segar, sehingga menimbulkan selera orang untuk 

mencicipinya. Zat pewarna adalah bahan yang 

digunakan untuk memberi wama atau memperbaiki 

wama atau barang, suatu wama atau pigmen yang 

berasal dari sayuran, hewan, mineral atau dari sumber 

lain, yang bila ditambahkan pada makanan, obat dan 

kosmetika dapat memberikan wama (Depkes 

RI,1985). Zat pewarna adalah bahan tambahan 

makanan yang dapat memperbaiki warna makanan 

yang berubah atau menjadi pucat selama proses 

pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan 

yang tidak berwarna agar kelihatan lebih menarik 

Winarno (1995),. Menurut Permenkes RI 

No.722/Menkes/Per/IX/1988, zat pewarna adalah 

bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki 

atau member warna pada makanan. 

  Proses  ekstraksi  merupakan  suatu  cara  

untuk  memisahkan  campuran  dari beberapa  zat 

menjadi komponen terpisah, terdapat dua  tipe 

ekstraksi yaitu ekstraksi padat-cair dan ekstraksi cair-

cair. Ekstraksi padat dengan cair yaitu proses 

pemisahan bahan dari campuran zat padat dalam suatu 

cairan (pelarut) dimana bahan yang ingin dipisahkan 

akan terlarut, Sedangkan ekstraksi cair dengan cair 

pada prinsipnya sama dengan padat-cair, namun dalam  

hal  ini  larutan  yang  mengandung  bahan  terlarut  

dicampurkan  dan  dikocok dengan cairan (pelarut 

yang lain). Jika kedua cairan bersifat tidak dapat 

bercampur maka akan terbentuk lapisan pemisah  

antara  kedua  cairan  setelah  terbentuk  endapan  

dalam  campuran.  Cairan dengan bahan-bahan terlarut 

didalamnya dinyatakan dengan lapisan jenuh ekstrak 

dan lapisan yang tersisa dinyatakan dengan rafinat. 

Pelarut  yang  seringkali  digunakan  untuk  

mengekstrak  karotenoid  adalah alkohol, seperti etanol 

dan metanol, aseton, atau dengan air yang dikombinasi 

dengan asam, seperti asam khlorida (HCL), asam 

asetat, asam format, asam sitrat  atau asam askorbat. 

Ekstraksi  pigmen  karotenoid dapat  menggunakan  

pelarut  air  dengan dikombinasikan  asam  organik,  

dalam  hal  ini  asam  organik  yang  dapat  digunakan 

adalah  asam  sitrat  dan  asam  asetat,  dikarenakan  

bahan  yang  dibutuhkan  mudah diperoleh dengan 

harga terjangkau, atau dapat digantikan dengan bahan 

alami serupa yang dikandung seperti buah jeruk nipis, 

jeruk manis, dan sebagainya.  

 Proses ekstraksi yang menggunakan pelarut air 

dan asam sitrat tidak berbeda secara  nyata  dengan  

proses  yang  menggunakan  pelarut  alkohol,  hanya  

berdampak pada proses evaporasi (penguapan) yang 

lebih lama karena titik didihnya lebih tinggi daripada  

alkohol,  etanol, ataupun  metanol,  jika  metanol 

digunakan  untuk  makanan atau pangan, maka perlu 

diketahui residunya setelah diuapkan. 

  Pelarut  adalah  benda  cair  atau  gas  yang 

melarutkan  benda  padat,  cair  atau gas,  yang  

menghasilkan  sebuah  larutan.  Pelarut  paling  umum  

digunakan  dalam kehidupan  sehari-hari  adalah  air,  

pelarut  lain  yang  juga  umum  digunakan  adalah 

bahan kimia organik (mengandung karbon) yang juga 

disebut pelarut organik. Pelarut biasa memiliki titik 

didih rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan 

substansi terlarut  yang  didapatkan,  untuk  

membedakan  antara  pelarut  dengan  zat  yang 

dilarutkan, pelarut biasanya terdapat dalam jumlah 
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yang lebih besar. Faktor  penting  dalam  ekstraksi  

karotenoid  adalah  pemilihan  pelarut,  sifat yang  

harus  dipertimbangkan  dalam  memutuskan  

pemakaian  pelarut,  yaitu  daya ekstraksi, kadar racun, 

kecepatan penguapan, rasa, reaksi kimia antara pelarut 

dengan larutan.  Bahan  pelarut  merupakan  media  

reaksi,  untuk  mereaksikan  bahan  tertentu sehingga  

bahan  tersebut  dapat  menyatu.  Pelarut  yang  

mempunyai  gugus  karboksil (alkohol)  dan  karbonil  

(keton)  termasuk  kedalam  pelarut  yang  polar,  

sedangkan hidrokarbon termasuk kedalam pelarut yang 

non polar.  

Metanol adalah zat cair tidak  berwarna  

(CH3OH), mempunyai  titik didih64  sampai  660C  

dan  digunakan  sebagai  pelarut  nitrat  selulosa,  

minyak,  gum,lemak, resin dan lilin. Pelarut ini 

merupakan pelarut umum yang dapat melarutkan 

senyawa  organik  polar  dan  non  polar  pada  

tumbuhan  (Sandiyu,  2006).  Pelarut polar akan 

terdapat atraksi yang kuat antara pelarut polar dan 

molekul polar dalam campuran yang mempunyai 

kolom. Atraksi  yang  terjadi  tidak  akan  sekuat  

atraksi  antara  rantai-rantai hidrokarbon yang  

berlekatan pada silika (fase diam) dan molekul-

molekul polar dalam  campuran  akan  menghabiskan  

waktunya  untuk  berger ak.  Senyawa-senyawa  non 

polar dalam  campuran akan cenderung  membentuk 

atraksi dengan gugus hidrokarbon karena adanya 

dispersi gaya van der waals. Senyawa-senyawa ini 

juga akan kurang larut dalam pelarut karena 

membutuhkan pemutusan ikatan hidrogen 

sebagaimana senyawa-senyawa tersebut berada dalam 

molekul-molekul air atau metanol. Senyawa-senyawa 

ini akan menghabiskan waktu dalam larutan dan  akan  

bergerak lambat dalam kolom, ini berarti molekul-

molekul polar akan bergerak cepat melalui kolom. 

 Air  merupakan  pelarut  yang  paling  murah  

dan  tidak  beracun.  Air  adalah  substansi  kimia  H20,  

satu  molekul  air  tersusun  atas  dua  atom hidrogen  

yang  terikat  secara  kovalen  pada  suatu  atom  

oksigen.  Air  tidak berwarna, tidak berasa dan tidak 

berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 

100 kPa (1 bar)  dan temperatur 273,15oK.  Zat ini   

merupakan suatu pelarut  yang  penting,  yang  

memiliki  kemampuan  untuk  melarutkan  banyak  zat 

kimia  lainnya,  seperti  garam-garam,  gula,  asam  dan  

beberapa  jenis  gas  dan banyak macam molekul 

organik. 

 

 

Metodologi   

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Pangan 

dan Gizi Jurusan IKK UNJ,   dari bulan Agustus 

hingga Nopember  2011. Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini  adalah biji buah kesumba yang 

dikumpulkan dari daerah sekitar Jakarta. Sebelum  

dilakukan  ekstraksi  maka  biji  buah  kesumba  

dipisahkan  dari buahnya lalu ditiriskan terlebih 

dahulu. Penirisan tersebut harus dilakukan  dalam  

keadaan  terkontrol  untuk  mencegah  terjadinya  

perubahan  kimia yang terlalu banyak. Biji ditiriskan 

pada temperatur kamar 20oC sampai dengan 25oC dan  

terhindar  dari  sinar  matahari  langsung  untuk  

selanjutnya  dihaluskan   dengan menggunakan blender 

dan diekstraksi dengan pelarut metanol 96%, air, 

methanol-air (1:1) dan diaduk selama 24 jam. Setelah  

didapatkan  ekstrak  biji  buah  kesumba,  kemudian  

disaring  dengan kertas  saring  (whatman  paper)  No:  

41.Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap 

pewarna biji kesumba dan aplikasinya pada daya 

terima konsumen terhadap kue mangkok. 

         Penelitian ini dilakukan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakanuji Friedman  

kemudian dilanjutkan dengan   uji Tuckey untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan.  Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan uji hipotesis Anova 

dan uji perbandingan ganda Duncan dengan 

menggunakan software SPSS 17.0. 

Hasil dan Pembahasan   

  Tahap ekstraksi  yang  pertama  merupakan 

cara ekstraksi  biji buah  kesumba yang di ekstraksi 

menggunakan air dan asam sitrat.Hasil ekstraksi biji 

buah kesumba dengan pelarut air, asam sitrat  tidak 

digunakan karena sulitnya pemisahan pelarut dengan 

zat warna. Tahap  ekstraksi  yang  kedua  berupa  cara  

ekstraksi  biji  buah  kesumba  yang  di ekstraksi 

menggunakan metanol 96% (food grade) dan asam 

sitrat. Hasil  penelitian  senyawa  metanol  merupakan  

senyawa  yang  paling  baik  untuk melarutkan pigmen  

karotenoid  karena  tidak adanya degradasi warna  

pigmen karotenoid dan menghasilkan ekstrak yang 

pekat. Pemilihan  metode  ekstraksi  adalah  penarikan  

komponen/zat aktif suatu sampel dengan  

menggunakan  pelarut  tertentu.  Pemilihan  senyawa  

ditentukan  oleh  beberapa faktor, yaitu sifat jaringan 

tanaman, sifat kandungan zat aktif, daya ekstrak 

pelarut serta kelarutan  dalam  pelarut  yang  

digunakan.  Prinsip  ekstraksi  adalah  melarutkan  

senyawa polar  dalam  pelarut  polar  dan  senyawa  

non  polar  dalam  senyawa  non  polar.  Pigmen 

karotenoid  merupakan  senyawa  yang polar  seperti 

senyawa-senyawa flavonoid  lainnya. 

Setelah  mendapatkan    ekstraksi  yang  tepat  

selanjutnya dilakukan aplikasi ekstrak pewarna biji 

buah kesumba diberikan terhadap kue mangkok. Tahap 

formulasi yang pertama berupa pemberian ekstrak biji 

buah kesumba sebesar 10%, 20%, 30%. 

Warna  adalah  kesan  yang  diperoleh  mata  

dari  cahaya  yang  dipantulkan  oleh benda-benda  

yang  dikenainya.  Warna  memegang  per anan  

penting  dalam  makanan,karena  warna  dapat  

memberi  petunjuk  mengenai  perubahan  kimia  

dalam  makanan seperti  pencoklatan  dan  

karamelisasi.  Warna  juga  dapat  menilai  suatu  

makanan karena secara nyata warna  tampil terlebih 
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dahulu dan merupakan sifat yang pertama kali diamati 

oleh konsumen.  

Hasil penelitian terhadap aspek warna berskala 

kategori yang diujikan kepada 30 panelis  tentang  

produk  kue  mangkok  yang  telah  diberi  ekstrak  

warna  biji  buah kesumba adalah perhitungan 

persentase. Hasil yang didapatkan kue mangkok 

dengan penggunaan ekstrak warna biji buah kesumba 

sebanyak 10% yaitu : 0 % menyatakan sangat  suka  

sekali,  7%  menyatakan  sangat  suka,  40%  

menyatakan  suka,  43% menyatakan kurang suka dan 

10 % menyatakan tidak suka. Kue  mangkok  dengan  

penggunaan  ekstrak  warna  biji  buah  kesumba  

sebanyak 20% yaitu : 27% menyatakan sangat suka 

sekali, 37% menyatakan sangat suka, 30% menyatakan 

suka, 6% menyatakan kurang suka dan 0% 

menyatakan tidak suka. Kue  mangkok  dengan  

penggunaan  ekstrak  warna  biji  buah  kesumba  

sebanyak  30% yaitu : 0 % menyatakan sangat suka 

sekali, 30 % menyatakan sangat suka, 37% 

menyatakan suka, 20% menyatakan kurang suka dan 

13 % menyatakan tidak suka. Hasil uji statistik 

menunjukkan  bahwa penambahan warna biji kesumba 

berpengaruh terhadap  warna  kue mangkok. Kue 

mangkok dengan penambahan warna biji kesumba 

sebanyak 20%  lebih disukai dibandingkan  dengan  

warna kue  mangkok  dengan  penambahan warna   biji   

kesumba  sebanyak  10%  dan 30%.   

   Hasil penelitian terhadap aspek rasa  produk  

kue  mangkok  yang  telah  diberi  ekstrak  warna  biji  

buah kesumba adalah perhitungan persentase. Hasil 

yang didapatkan kue mangkok dengan penggunaan 

ekstrak warna biji buah kesumba sebanyak 10% yaitu : 

20% menyatakan sangat  suka  sekali,  47  %  

menyatakan  sangat  suka,  27  %  menyatakan  suka,  6  

% menyatakan kurang suka dan 0 % menyatakan tidak 

suka. Kue  mangkok  dengan  penggunaan  ekstrak  

warna  biji  buah  kesumba  sebanyak 15% yaitu : 6 % 

menyatakan sangat suka sekali, 20 % menyatakan 

sangat suka, 57% menyatakan suka, 17 % menyatakan 

kurang suka dan 0% menyatakan tidak suka. Kue  

mangkok  dengan  penggunaan  ekstrak  warna  biji  

buah  kesumba  sebanyak 30% yaitu : 0  % 

menyatakan sangat suka sekali,  3 % menyatakan  

sangat suka, 33% menyatakan suka, 40% menyatakan 

kurang suka dan 23 % menyatakan tidak suka.   Rasa  

suka  terhadap  bahan  pangan  dalam  mulut 

merupakan  hasil  interaksi  secara  kimia  antara  

makanan  dengan  reseptor  rasa. Sehingga diketahui  

kesukaan seseorang terhadap bahan pangan yang 

dikonsumsinya melalui persepsinya. Berdasarkan hasil 

uji statistik diketahui bahwa penambahan warna biji 

kesumba berpengaruh nyata terhadap rasa kue 

mangkok.  Semakin tinggi penambahan zat warna biji 

kesumba, kue mangkok yang dihasilkan semakin 

memiliki rasa getir.  Sehingga rasa kue mangkok yang 

paling diterima oleh panelis adalah kue dengan 

penambahan warna biji kesumba 10%.     

Kue mangkok  dengan penggunaan ekstrak biji 

buah kesumba sebanyak 30% tingkat teksturnya yang 

paling banyak disukai diantara dua formulasi lainnya. 

Karena kue mangkok dengan penambahan warna 30% 

memiliki tingkat pengembangan yang sempurna. Hasil 

uji statistic juga menunjukkan perbedaan yang nyata 

dari penambahan warna biji kesumba terhadap tekstur 

kue mangkok.   

Hasil  penelitian  terhadap  aspek  aroma  

berskala  kategori  yang  diujikan kepada 30 panelis 

tentang produk kue mangkok yang  telah diberi ekstrak 

warna biji buah  kesumba  menunjukkan hasil yang 

signifikan. Panelis lebih menyukai aroma kue 

mangkok dengan penambahan warna biji kesumba 

sebanyak 20%.     

  

Kesimpulan 

 Zat warna biji buah kesumba yang diekstrak 

menggunakan pelarut air memiliki warna yang  keruh 

dan kurang pekat. Penggunaan pelarut metanol-air 

menghasilkan zat warna yang agak keruh dan agak 

pekat.  Penggunaan pelarut metanol menghasilkan 

ekstrak zat warna yang jernih dan pekat. Warna biji 

kesumba berpengaruh nyata terhadap warna, rasa, 

tekstur dan aroma kue mangkok.   

 

Daftar Pustaka   
Elbe,  J.H.  dan  Schwartz.  1996. Colorants  in  Food  

Chemistry  3rd.New  York:Marcell Dekker. 

Fardiaz,  D.  Wulan.  A.  Puspita.  L.N.  1991. Analisa  

Pigmen  dan  Zat  Warna Pangan.     Pusat  Antar  

Universitas Pangan dan Gizi . IPB.  Bogor.  

Frazier,  W.C.  dan  Westhoff.  D.C.  1978.  Food  

Microbiology.  Mc  Graw-Hill Publ.Co1td,New Delhi. 

Giusti,MM. 2003.Bioautography and  characterization  

commercial Annato Extract. Food Chemistry, 

Indonesia. 

Handojo, 1995. Teknologi Kimia Bagian 2. Jakarta: PT 

Pradya Paramitha. 

Lilly, T. 2006. Variasi Kue Mangkok. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 

Sediotama.  1989. Ilmu  Gizi  dan  Ilmu  Diit  di  

Daerah  Tropik. Jakarta:  Balai Pustaka. 

Sriwulan. I. 1995. Tumbuhan  Berguna Indonesia, 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 

Republik Indonesia, Jakarta. 

Versteegh. J.K. 2006. Tanaman Berkhasiat 

Indonesia,IPB Pers: Bogor. 

Winarno,  F.G  1992. Kimia  Pangan  dan  Gizi.  

Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama. 

Winarno, F.G. 1995. Kimia  Pangan  dan  Gizi.  

Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama. 


