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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 Antioksidan merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk 

melindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas dapat menimbulkan berbagai 

penyakit, seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, dan penyakit degeneratif  

lainnya. Tubuh memerlukan antioksidan yang dapat menangkap radikal bebas 

sehingga tidak dapat menimbulkan suatu penyakit. Tubuh manusia dapat 

menghasilkan senyawa antioksidan, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk 

menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, seperti enzim Superoksida 

Dismutase (SOD), glutation, dan katalase. Sumber bahan pangan alami yang 

dapat dijadikan antioksidan alami yang diperlukan oleh tubuh dapat diperoleh dari 

rempah-rempah, coklat, biji-bijan, buah-buahan, dan sayur-sayuran (Andayani et 

al., 2008). 

Beras dan ketan merupakan contoh bahan pangan yang berasal dari biji-

bijian. Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia; selain beras, 

makanan yang sering dikonsumsi adalah ketan. Jenis beras terdiri atas beras putih, 

beras merah, dan beras hitam, sedangkan ketan terdiri atas ketan hitam dan ketan 

putih. Beras dan ketan mengandung karbohidrat, protein, asam lemak, dan  

mikronutrien, seperti vitamin dan mineral. Masyarakat pada umumnya hanya 

mengetahui manfaat beras dan ketan hanya sebagai makanan pokok sehari-hari, 

sebenarnya beras dan ketan juga memiliki komponen lainnya, yaitu komponen 
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bioaktif, seperti antioksidan termasuk senyawa fenolik yang bermanfaat bagi 

tubuh untuk melindungi tubuh dari radikal bebas (Vichapong et al., 2010). 

Beras merah, beras hitam, dan ketan hitam diketahui memiliki pigmen 

yang bernama antosianin yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan yang 

diperlukan oleh tubuh (Tananuwong dan Tewaruth, 2010, dan Sompong et al., 

2011). Pigmen tersebut dapat diambil dan digunakan sebagai pewarna alami yang 

dapat diaplikasikan pada produk pangan seperti pembuatan jelly. Antosianin dapat 

diaplikasikan pada pembuatan jelly karena antosianin stabil pada kisaran pH 2-5, 

sehingga dapat diaplikasikan pada pembuatan jelly. Sifat antosianin yang larut air 

juga dapat memudahkan larutnya pigmen ini dalam pembuatan jelly dan dapat 

digunakan sebagai pewarna alami. Antosianin juga dapat mencegah karsinogenik 

pada tubuh. Jelly merupakan makanan ringan yang memiliki bentuk gel, yang 

terbuat dari pektin, agar, karagenan, gelatin atau senyawa hidrokoloid lainnya 

yang ditambahkan gula, asam dan atau tanpa bahan tambahan makanan lain yang 

diizinkan (BSN, 1994). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Beras dan ketan merupakan bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Beras dan ketan yang dikonsumsi terdiri atas beras merah, 

beras hitam, dan ketan hitam. Beras dan ketan tersebut memiliki pigmen 

antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami dan sumber antioksidan 

bagi tubuh. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mempelajari 

karakteristik komponen pigmen dari beras merah, beras hitam, dan ketan hitam 

sebagai pewarna dan mengaplikasikannya dalam produk jelly.  
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1.3 Tujuan 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dilakukannya penelitian ini yaitu studi karakteristik 

komponen pigmen dari beras merah, beras hitam, ketan hitam, dan aplikasinya 

pada pembuatan jelly.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini, yaitu  

1. Mempelajari jumlah antosianin, total komponen fenolik, dan aktivitas 

antioksidan yang terdapat dalam beras merah, beras hitam, dan ketan hitam. 

2. Mempelajari pengaruh pengaturan pH terhadap kestabilan pigmen antosianin 

pada beras merah, beras hitam, dan ketan hitam. 

3. Mempelajari aktivitas antioksidan, total komponen fenolik, antosianin 

(jumlah dan panjang gelombang), warna, panjang gelombang, dan uji sensori 

pada pembuatan jelly. 

 

 

 

 

 

 

 

 


