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ABSTRACT 

Food coloring (colorant) is additives substance to alter appearance color of foods 

and drinks. It is used extensively both in commercial and domestic food productions. This 

experiment was aimed to determine the best concentration of Tiwai onion extract as food 

colorant on Kepok banana peel jam. Extracting colorant of Tiwai onion was carried out 

with step-wise proportions (w/v) of Tiwai onion in water: 2:8, 4:6, 6:4, 8:2. Tiwai onion 

extracts were then applied as colorant of Kepok banana peel jam at step-wise 

concentrations (w/v) of 0, 20, 40, 60, and 80 %. The research was conducted in factorial 

Completely Randomized Design and all data were obtained from three independent 

experiments, each in triplicate. The best treatment was obtained from 2:8 ratio of onion 

extract and water, giving best coloring qualities of Kepok banana peel jam. The optimum 

characteristics of Kepok banana peel jam are moisture content of 25.49 %, pH of 4.22, 

sugar of 24.49 %, soluble solid of 43.83 %, vitamin C of 1.06 mg per100 g and moderate 

sensory scores on color, taste, and flavor.  

Keywords: tiwai onion, natural liquid colorant,  kepok banana peel, jam, extraction. 

PENDAHULUAN 

Tanaman pisang merupakan salah satu 

komoditas unggulan Propinsi Kalimantan 

Timur. Jenis pisang yang paling dominan 

adalah pisang kepok (Musa paradisiaca 

Linn). Pisang ini diperdagangkan hingga 

antar pulau. Rata-rata produksi pisang 

Kalimantan Timur dari tahun 2003 sampai 

dengan 2007 mencapai 69 ribu ton dengan 

pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun. 

Produksi pisang Kalimantan Timur pada 

tahun 2007 lebih dari 74 ribu ton (BPS 

Kalimantan Timur, 2008).  

Pisang kepok merupakan jenis pisang 

yang tergolong pisang olah (cooking 

banana). Pisang kepok dapat diolah menjadi 

berbagai jenis makanan, seperti pisang sale, 

keripik pisang, pisang goreng, pisang keju, 

kolak pisang, makanan bayi, tepung pisang 

dan lain-lain. Pemanfaatan pisang kepok 

yang cukup besar tersebut menghasilkan 

limbah kulit pisang yang jumlahnya besar 

pula, akan tetapi kandu-ngan gizi yang cukup 

baik dan karakteristik kulit pisang kepok 

yang tebal (± 3-4 mm) memberikan peluang 

peman-faatan limbah ini menjadi bahan baku 

untuk produk pangan lain. Bagian daging 

kulit pisang mempunyai potensi sebagai 

bahan baku selai. Namun selai kulit pisang 

kepok masih memiliki  mutu kurang baik. 

Hal ini dikarenakan rasa selai kulit pisang 

yang agak sepat dan mencoklatnya warna 

selai kulit pisang akibat proses enzimatis 

(enzymatic browning) pada proses pengo-

lahan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi 

untuk meningkatkan mutu selai kulit pisang 

kepok tersebut. 

Bahan pewarna makanan adalah bahan 

warna yang dibuat atau diperoleh dari 

tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral atau 

sumber lain yang mampu mewarnai pangan. 

Penambahan bahan pewarna makanan 

dimaksudkan untuk memberikan kesan 

menarik, menyeragamkan warna, mensta-

bilkan warna, menutupi perubahan warna 

mailto:saragih_bernatal@yahoo.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Food
http://en.wikipedia.org/wiki/Drink
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selama proses pengolahan dan penyim-

panan. Bahan pewarna dapat berasal dari 

bahan alami maupun bahan sintetis. Pewarna 

sintetik sebenarnya cukup membantu dalam 

proses pengolahan. Namun, dengan semakin 

meningkatnya pengetahuan tentang manfaat 

bahan alami dan kecenderungan kembali ke 

alam (back to nature), maka eksplorasi 

tanaman alam yang berkhasiat sebagai bahan 

pewarna terus digalakkan, seperti bawang 

tiwai (Eleutherine americana Merr). 

Menurut Saragih (2004), bawang tiwai 

mengandung zat pewarna alami berupa 

antosianin. Di Masyarakat, bawang tiwai 

digunakan sebagai baik sebagai bumbu 

masak maupun obat dalam terapi penyakit 

kanker, diabetes, dan jantung koroner 

(Saragih, 2004; Suroto, 2007). Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan zat pewarna alami dari ekstrak 

bawang tiwai terhadap mutu selai kulit 

pisang kepok yang baik.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan yaitu kulit buah 

pisang kepok yang masih segar dari buah 

pisang yang setengah matang hingga matang,  

bawang tiwai, air, gula pasir, asam sitrat, dan 

bahan-bahan untuk analisis seperti aquades, 

iodin, amilum, kertas pH serta sukrosa. 

Sedangkan alat yang digunakan adalah 

wajan, kompor, panci, sendok, pisau, 

saringan, gelas ukur, blender, baskom, toples, 

timbangan dan alat analisis seperti hot plate, 

handrefrac-tometer, erlenmeyer, alat titrasi, 

oven, desikator, pipet cawan alumunium, 

kertas saring, gelas piala, corong, oven 

vakum, borang uji organoleptik hedonik dan 

skalar. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis 

faktorial yang disusun dalam Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan konsentrasi 

ekstrak bawang tiwai yang terdiri dari 5 taraf 

yaitu 0, 20, 40, 60 dan 80 %. Data dianalisis 

menggunakan ANOVA dan dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata jujur dengan  5 % 

untuk perlakuan yang menunjukkan beda 

nyata. 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap 

yaitu pembuatan pewarna cair alami ekstrak 

bawang tiwai,  pembuatan ekstrak bawang 

tiwai meliputi proses pengupasan, pemo-

tongan, penghalusan, pemerasan dan penya-

ringan. Pada proses penghalusan (blender) 

dilakukan penambahan air dengan perban-

dingan bawang tiwai dengan air adalah 2:8 

(20 %), 4:6 (40 %), 6:4 (60 %) dan 8:2 

(80 %). Selanjutnya dilakukan pembuatan 

sellai dengan dengan menyiapkan pewarna 

cair alami diatas sesuai konsentrasi yaitu 0, 

20, 40, 60, dan 80% masing-masing 

sebanyak 100 mL dan daging kulit pisang 

kepok 100 g per sampel, gula 60 g per 

sampel, dan asam sitrat 35 mg kg
-1

. Daging 

kulit pisang dikukus ± 15 menit dan 

dihaluskan dengan blender hingga menjadi 

bubur. Gula, asam sitrat, bubur daging kulit 

pisang dan kon-sentrasi ekstrak bawang tiwai 

sesuai perlakuan, dicampur terlebih dahulu, 

lalu dimasak dengan terus diaduk-aduk. 

Setelah tampak sedikit mengental diangkat 

dan dimasukan ke dalam botol. Selanjutnya 

dianalisa pH, kadar air, kadar gula, kadar 

vitamin C, padatan terlarut, dan nilai 

organoleptiknya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis sidik ragam menun-

jukan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak 

cair bawang tiwai berpengaruh terhadap pH, 

kadar vitamin C, padatan terlarut, kadar air 

dan nilai organoleptik pada selai kulit pisang 

kepok. Rata-rata parameter mutu selai kulit 

pisang kepok (Tabel 1). 

pH 

Hasil uji lanjut BNJ taraf α 5% 

menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi 

ekstrak bawang tiwai pada taraf 60 % 

memiliki pH terendah yaitu 4,00, namun 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi ekstrak bawang tiwai pada taraf 

20, 40, dan 80 %. pH tersebut lebih rendah 

dibandingkan pH pada perlakuan konsentrasi 

ekstrak bawang tiwai taraf 0 % yang bernilai 

4,67 (Tabel 1). Hal ini diduga karena bawang 

tiwai memiliki pH lebih rendah sebesar 4 

dari pada pH kulit pisang yang bernilai 5. 

Sehingga pencampuran kedua bahan tersebut 

dalam pembuatan selai kulit pisang kepok 

memungkinkan penurunan pH.  

Selai kulit pisang kepok yang 

dihasilkan memiliki pH antara 4,00-5,00 dan 
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kebanyakan selai mampu bertahan dari 

pertumbuhan dan perkembangan mikroba 

hingga 6 hari. Sesuai dengan pendapat 

Luthana (2008) dan Suharyono (1996) yang 

menyatakan bahwa nilai pH akan 

berpengaruh pada pertumbuhan dan 

perkembangan mikroba. 

Table1 1. Influence of tiwai onion in kepok banana jam on physical characteristics of the jam 

Tiwai Onion (%) pH Water (%) Sugar (%) Soluble solid (%) Vitamin C (mg per 100 g) 

0 4.67 a 28.74 ab 26.14 44.94 a 0.98 c 

20 4. 22 ab 25.49 b 24.49 43.83 ab 1.06 bc 

40 4. 33 ab 27.74 ab 24.40 44.44 a 1.10 abc 

60 4. 00 b 30.21 ab 24.19 43.58 ab 1.18 ab 

80 4. 22 ab 32.29 a 23.55 41.39 b 1.25 a 

*) Significant between alphabet notations. 

Kadar gula 

Kadar gula selai kulit pisang relatif 

sama untuk semua perlakuan karena 

komposisi gula yang ditambahkan juga sama 

pada proses pembuatan selai yaitu 60 g per 

100 g daging kulit pisang. Namun, kadar 

gula selai menurun dari kadar gula awal yang 

ditambahkan yaitu 37,5 %. Hal ini terjadi 

karena proses pemasakan yang menyebabkan 

terhidrolisisnya sukrosa menjadi fruktosa dan 

glukosa, sehingga pada penentuan kadar gula 

dengan menggunakan handrefraktometer 

kadar sukrosa menjadi turun. Kuswurj (2009) 

menyebutkan bahwa hidrolisis sukrosa 

merupakan reaksi inversi sukrosa menjadi 

gula reduksi. Hasil penelitian laju inversi 

sukrosa dalam nira menunjukan bahwa laju 

inversi sukrosa semakin besar pada kondisi 

pH rendah (pH 5) dan temperatur tinggi 

(90 
o
C), kemudian berkurang pada kondisi 

pH tinggi (pH 7) dan temperatur rendah 

(60 
o
C). 

Dalam penelitian ini, rata-rata kadar 

gula selai kulit pisang kepok cukup rendah 

yaitu berkisar antara 28,39-36,20 %, bila 

dibandingkan dengan kadar gula ideal selai 

yaitu 60-65 % (Bukle et al., 1987). Hal ini 

disebabkan, jumlah gula yang ditambahkan 

hanya dimaksudkan untuk memberi rasa 

manis dan bukan sebagai bahan pengawet. 

Selain itu, kadar gula rendah juga 

dimaksudkan untuk memperoleh selai yang 

selain mengandung gizi juga baik bagi 

kesehatan. 

Padatan Terlarut 

Dalam penelitian ini, selai kulit pisang 

kepok yang dihasilkan memiliki jumlah 

padatan terlarut lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kadar padatan terlarut 

selai buah dari SNI-01-3746-1995 yang 

minimum berjumlah 65 %. Hal ini 

disebabkan kurangnya jumlah gula yang 

ditambahkan. Selain itu, kulit pisang sebagai 

bahan baku juga mempunyai peran penting 

karena mengandung lemak, serat dan 

beberapa senyawa hasil uraian pektin yang 

tidak larut dalam air. Menurut Desrosier 

(1988), selama proses lewat masak, pektin 

dapat terurai membentuk metil alkohol dan 

asam pektat yang tidak larut. 

Kadar Vitamin C 

Hasil uji lanjut BNJ taraf α 5% 

menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi 

ekstrak bawang tiwai pada taraf 80 % 

memiliki kadar vitamin C lebih tinggi 

dibandingkan pada taraf 0 %, namun tidak 

berbeda dengan taraf 40 dan 60 % (Tabel 1). 

Hal ini disebabkan, bawang tiwai juga 

mengandung vitamin C sebesar 2,332 mg per 

100 g. Oleh karena itu, semakin tinggi 

penambahan konsentrasi ekstrak bawang 

tiwai maka semakin tinggi kadar vitamin C 

pada selai kulit pisang kepok. Menurut 

(Winarno, 2004), semakin tinggi kadar 

vitamin C maka bahan pangan akan semakin 

baik. 

Kenaikan kadar vitamin C pada selai 

kulit pisang kepok kurang baik yaitu berkisar 

antara 0,87-1,26 mg per 100 g, bila 

dibandingkan dengan kadar vitamin C dari 

bahan bakunya yaitu kulit pisang yang rata-

rata berkisar sekitar 17,5 mg per 100 g. Hal 

ini dikarenakan vitamin C merupakan 

vitamin yang sangat mudah teroksidasi 

secara reversibel menjadi asam L-

dehidroaskorbat. Asam L-dehidroaskorbat 

secara kimia sangat labil dan dapat 

mengalami perubahan menjadi asam L-
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diketogulonat yang tidak memiliki keaktifan 

sebagai vitamin C lagi. Jadi, jika vitamin C 

pada selai kulit pisang teroksidasi yang 

diper-cepat dengan adanya pemanasan maka 

vitamin C akan menjadi rusak dan berdam-

pak pada turunnya kandungan vitamin C 

pada selai tersebut (Winarno, 2004). 

Nilai organoleptik 

Nilai organoleptik warna, rasa dan 

aroma selai kulit pisang kepok berkisar 

antara agak suka (modus 4) hingga tidak 

suka (modus 2). Nilai organoleptik warna 

tertinggi diperoleh pada taraf 20 % dengan 

agak merah, namun tidak berbeda dengan 

40 % (Tabel 2). Nilai organoleptik warna 

menurun dengan semakin coklat dan semakin 

merahnya warna selai. Warna merah yang 

diperoleh dari penambahan ekstrak bawang 

tiwai dipengaruhi oleh pH selai yang rendah 

dan konsentrasi pigmen bawang tiwai dalam 

keadaan pekat. Hal ini diperjelas oleh 

pendapat Winarno (2004) yang menyatakan 

bahwa warna antosianin dipengaruhi oleh pH 

dan konsentrasi pigmen. 

Rasa merupakan salah satu nilai 

organoleptik yang penting dalam menen-

tukan kualitas suatu produk makanan selain 

nilai gizinya. Hasil uji lanjut BNJ taraf α 5 % 

menunjukan bahwa perlakuan konsen-trasi 

ekstrak bawang tiwai pada taraf 0 % 

memiliki nilai organoleptik tertinggi terha-

dap rasa selai kulit pisang kepok (Tabel 2). 

Nilai organoleptik menurun dengan semakin 

tingginya konsentrasi ekstrak bawang tiwai 

yang ditambahkan.Hal ini dikarenakan, 

semakin tinggi konsentrasi ekstrak bawang 

tiwai yang tambahkan menjadikan rasa selai 

kulit pisang kepok semakin sepat dan pahit.  

Menurut Winarno (2004), rasa sepat pada 

makanan biasanya disebabkan oleh tanin.  

Bawang tiwai mengandung tanin. Sehingga, 

perlakuan konsentrasi ekstrak bawang tiwai 

(20, 40, 60, dan 80 %) dapat membuat rasa 

selai kulit pisang menjadi lebih sepat dan 

kurang disukai jika dibandingkan dengan 

rasa selai kulit pisang kepok tanpa ekstrak 

bawang tiwai (0 %) yang memiliki tanin 

lebih sedikit. Oleh karena itu, perlu ditam-

bahkan konsentrasi gula hingga batas tertentu 

untuk menghasilkan rasa selai yang baik. 
Table 2. Influence of tiwai onion on sensory 

characteristics of kepok banana peel jam 

Tiwai Onion (%) Color  Taste  Aroma 

0 3.12 b 4.20 a 3.47 a 

20 3.60 a 3.41 b 3.15 b 

40 3.46 ab 2.83 c 2.95 b 

60 3.06 b 2.37 cd 2.90 bc 

80 3.10 b 2.12 d 2.60  
Note: *) Significant between alphabet notations, organoleptic 

score from very dislike (1 ) until to very like (7) 

Aroma merupakan salah satu faktor 

penting bagi konsumen dalam memilih 

produk makanan yang disukai. Menurut 

Winarno (2004), dalam banyak hal kelezatan 

makanan ditentukan oleh aroma atau bau dari 

makanan tersebut. Hasil uji lanjut BNJ taraf 

α 5% menunjukan bahwa perlakuan 

konsentrasi ekstrak bawang tiwai pada taraf 

0 % memiliki nilai organoleptik tertinggi 

terhadap aroma selai kulit pisang kepok 

(Tabel 2). Nilai orga-noleptik menurun 

dengan semakin tajamnya aroma selai kulit 

pisang kepok yang dihasilkan. Hal ini 

dikarenakan, penam-bahan ekstrak bawang 

tiwai mengakibatkan selai kulit pisang kepok 

beraroma khas bawang tiwai dan semakin 

tajam pada konsentrasi yang semakin tinggi. 

KESIMPULAN 

Penambahan pewarna cair alami dari 

ekstrak bawang tiwai mampu meningkatkan 

mutu selai kulit pisang kepok, terutama nilai 

organoleptik warna dan vitamin C. 

Konsentrasi ekstrak bawang tiwai 20 % 

memberikan mutu selai kulit pisang kepok 

yang baik. 
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