
KONTROL WARNA  DALAM INDUSTRI MAKANAN
WARNA KUALITAS

THE STANDARD IN MEASURINGTT

Ketika kita berbicara mengenai makanan, yang biasanya 
menarik perhatian adalah penampilan dan warnanya 
yang bagus/menarik, setelah itu barulah kita berbicara 
masalah aroma (mencium) dan rasa (merasakan).

Hal ini digambarkan dalam sebuah buku yang berjudul “Green 
Eggs and Ham”. Buku ini sangat digemari oleh anak-anak, remaja 
bahkan orang dewasa.  Buku ini bercerita tentang seorang tokoh 
yang bernama Sam—I-Am yang mencoba menantang temannya 
yang ragu untuk mencoba telur asin dan ham. Pelajaran dari 
cerita ini adalah untuk untuk tidak mudah menolak suatu makanan 
dikarenakan warnanya yang tidak lazim dan juga menampilkan 
suatu realita kehidupan bagaimana konsumen tidak begitu 
tertarik untuk membeli makanan yang warnanya kurang menarik.

Dewasa ini sangat mudah bagi kita untuk menjumpai makanan siap saji 
yang disajikan sangat menarik di etalase/box plastik/plastik wrapping. 
Saat kita melihatnya, daya tarik dari warna jauh lebih mencolok ke mata 
kita daripada aroma dan rasanya. Para produsen makanan (segar/ 
olahan) sangat menyadari akan pentingnya warna dalam industri 
makanan, sehingga mereka berlomba – lomba untuk menemukan 
alat ukur warna dengan teknologi tercanggih dan mutakhir untuk 
diterapkan sebagai kontrol konsistensi warna produk – produk mereka.

Teknik Pengukuran Warna 
Dalam praktek industri makanan saat ini, ada 
teknik yang umum dipakai dalam pengukuran 
warna yaitu Colorimetri dan Spektrofotometri. 

Colorimetri adalah teknik yang mengkuantifi kasi 
warna dengan mengukur tiga komponen dasar 
warna (warna primer = merah, hijau dan 
biru (RGB)) seperti halnya retina 
mata manusia melihat. Teknik 
"tristimulus" ini menyediakan data 
tentang berapa banyak dari tiga 
komponen warna dasar dalam 
cahaya yang dipantulkan (untuk 

sample padatan tidak tembus cahaya) atau diteruskan (biasanya 
cairan yang tembus cahaya) oleh suatu produk pangan. Data yang 
diperoleh tersebut dapat digunakan untuk memperoleh campuran 
warna yang sesuai (sebagai resep) untuk meningkatkan "daya tarik”. 
untuk menentukan  beberapa faktor seperti "derajat kematangan 
dan pembusukan selama pengiriman, penyimpanan ataupun siklus 
pembuangan”. Meskipun tidak ada ketentuan jelas tentang apa 
manfaat Colorimetri dalam dunia makanan, harus diakui bahwa alat 
ukur warna melihat apa yang mata manusia lihat atau dengan kata lain 
berfungsi sebagai pengganti mata manusia dalam hal melihat warna. 

Berbicara tentang teknologi yang paling mutakhir saat ini, 
Spektrofotometri adalah teknik paling tepat dan akurat dalam 
mengukur, memformulasikan ataupun mengontrol kualitas warna 
makanan yang diinginkan dari setiap produk bahan makanan. 

Produk spektrofotometer mengukur refl eksi (pantulan) spektral 
atau transmisi (penerusan) spektral  dari suatu obyek di seluruh 
spektrum panjang gelombang cahaya tampak mata (400 - 700 
nanometer). Spektrofotometer menawarkan faedah lebih besar 
untuk kita bisa memformulasikan warna yang kita inginkan.

Selama beberapa dekade terakhir ini, penggunaan spektrofotometer 
dalam industri makanan telah meningkat secara signifi kan 
untuk standardisasi warna dan proses inspeksi (bahan baku/
setengah jadi/produk akhir) seperti tepung, pewarna makanan,  
selai, manisan, minuman dll), penelitian dan pengembangan 
produk makanan dan minuman baru hingga proses 
menentukan mutu daging, unggas, dan ikan yang berkualitas.

No, No, Sam-I-am! 
Saya tidak suka telur 
asin dan ham! 

· From the Dr. Seuss 
children’s book, 
Green Eggs and Ham

GREEN EGGS AND HAM BY DR. SEUSS; TRADEMARK AND COPYRIGHT RENEWED 1988 BY DR. SEUSS ENTERPRISES, L.P.. ALL RIGHTS RESERVED. PUBLISHED IN THE UNITED STATES BY 
RANDOM HOUSE, INC., NEW YORK, AND SIMULTANEOUSLY IN CANADA BY RANDOM HOUSE OF CANADA LIMITED, TORONTO. ISBN:0-394-80016-8 (TRADE); 0-394-90016-2 (LIB. BDG.). THIS 
WONDERFUL BOOK IS AVAILABLE JUST ABOUT ANYWHERE IN BOOKSTORES AND CHILDREN STORES AROUNDTHE WORLD.

CR-410 Series Colorimeter

CM-5 Spectrophotometer
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Software Dan Metodologi
Nilai lebih dari pengunaan Colorimetri dan Spektrofotometri dalam 
perkembangan industri makanan dewasa ini adalah mudah dipahami 
dan diadaptasikan dengan software data warna untuk pengukuran 
warna, pencocokan warna, formulasi warna serta kontrol kualitas 
warna. Ketika dikorelasikan dengan semua laboratorium makanan dan 
kontrol data kualitas, warna dapat menjadi komponen data klinis dari 
faktor-faktor luar yang berpengaruh terhadap rusaknya suatu makanan.

Software formulasi warna (CCM) dapat dikoneksikan dengan 
spektrofotometer baik model portable ataupun benchtop dalam 
penggunaannya di laboratorium sistem kontrol kualitas warna. 
Hadir sebagai satu kesatuan paket adalah QC software yang bisa 
menyatakan suatu sampel PASS/FAIL dengan mudah dan cepat. 
Konica Minolta menghadirkan alat ukur warna sekaligus software 
yang menawarkan kemudahan solusi warna yang tepat bagi para QC.

Seni dalam ilmu mengintegrasikan warna sebagai  komponen kualitas 
makanan terletak pada metodologi yang dikembangkan dan digunakan 
oleh produsen makanan dan pengolahmakanan. Dalam ilmu makanan, 
banyak teknologi dikembangkan sebagai tanggapan terhadap 
kebutuhan industri makanan yang disuarakan oleh para 
ilmuwan. Konica Minolta dengan divisi instrumentasinya 
melihat peranannya untuk responsif dalam hal teknologi: 
yaitu, para ilmuwan meramalkan pengukuran warna dan 
tujuan metodologinya, dengan  terus mencoba untuk 
membuat dan menerapkan teknologi untuk memenuhi 
kebutuhan kontrol konsistensi warna. Selama 20 tahun 

terakhir, kami 
telah melewati 
empat generasi 
perkembangan teknologi.

Contoh-contoh berikut 
menunjukkan kemajuan teknologi 

yang terus menerus untuk 
pengukuran warna   makanan 
sekaligus petunjuk bagaimana 
teknologi akan terus dan terus 
berkembang di masa depan.

Mengukur Tingkat 
Kematangan Produk 
Panggang 

Menilai suatu produk panggang, 
apakah sudah matang atau 
belum adalah tidak semudah 
seperti yang umumnya 
dipikirkan oleh para ahli 
pembuat kue. MMenurut 
Mike Davis, seorang ahli 
pembuat roti and kue dari 
Pertanian Pepperidge, 

beliau menggunakan BC-10 

Baking Contrast Meter untuk menentukan 
tingkat kematangan suatu roti. Sebelum 
menggunakan alat ukur warna, pengukuran 
warna dilakukan dengan membandingkan 
sample hasil produksi dengan suatu standar 
foto berwarna. (Bagaimana warna produk 
harus terlihat seperti warna foto ketika 
keluar dari oven). Meskipun 
foto tersebut sudah diambil 
di sebuah ruang 
khusus yang diatur 
pencahayaannya,  
warnanya tidak bisa 
dijadikan patokan.

Penilaian warna 
secara visual dinilai 
terlalu subyektif. Pertanian Pepperidge mengakui bahwa warna dan 

penampilan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi para 
konsumen, begitu halnya bumbu yang memberikan aroma 

dan rasa pada produk panggang/goreng. Oleh karena 
itu, para ilmuwan sangat fokus pada tujuan bagaimana 
menilai warna secara obyektif menggunakan suatu alat 
ukur. Dengan bentuk yang nyaman di genggaman, mudah 
dibawa kemana-mana serta pengoperasaiannya yang 

sangat praktis menggunakan baterai, Konica Minolta BC-10 
colorimeter mengeliminasi masalah subyektif yang timbul dari 

penghilatan kasat mata. (kecerahan produk panggang/goreng 
dibandingkan dengan suatu standar warna), untuk mengkomunikasikan 
warna secara obyektif (menggunakan data / angka). Saat ini, standar dan 
toleransi pengukuran warna di Pertanian Pepperidge diekspresikan dalam 
bentuk BCUs (Baking Contrast Units). Skala Kontras Baking dikalibrasi 
sehingga perbedaan satu-sepersepuluh BCU setara dengan satu 
perbedaan jelas di sisi shade yang terlihat oleh seorang pengamat normal.

Colorimeter BC-10 juga dapat menampilkan color space 
CIE L * a * b *, mengukur tingkah kecerahan/kegelapan 
dengan skala 0 (paling gelap) dan 100 (paling cerah).
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Pengukuran warna puding, 
yogurt, jeli dan selai

BC-10 Baking Contrast Meter
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"Memperoleh" Warna Yang Tepat Di Welch’s ®
Beberapa tahun yang lalu, Welch Foods, Inc, perusahaan yang 
merupakan bentuk kerjasama 1.400 petani anggur mencari cara yang 
lebih pragmatis dalam memformulasikan warna menjadi suatu resep untuk 
beragam produk kaleng/botol (jus/jeli/selai).  Yang menjadi tantangan 
adalah keberagaman jenis anggur alami (tahunan/musiman/daerah asal) 
termasuk Anggur Concor dan Anggur Niagra. Tumbuh di lima negara 
bagian dan sebuah provinsi di Kanada dan diproses di enam pabrik, 
anggur bervariasi jenisnya. Untuk warna, tentunya masih sangat penting 
karena banyak produk Welch dikemas dalam botol kaca/plastik bening. 
Pengujian sampel setiap musim panen terhadap kandungan gizi dan 
standar resep, dilakukan dalam skala laboratorium yang sangat presisi 
baik secara kualitas maupun kuantitas. Akan tetap untuk penilai warna, 
ketelitiannya kurang presisi karena masih secara kasat mata. Bekerja sama 
dengan sales aplikasi dari Konica Minolta, Welch’s Food menerangkan 
bahwa spectrofotometer adalah teknologi yang membuat pengukuran 
warna menjadi lebih optimal begitu juga dengan evaluasi metodeloginya.

Bereksperimen menggunakan spectrofotometer baik yang portable 
atau bench-top, ditemukan bahwa spectrofotometer tidak hanya 
bisa diaplikasikan untuk produk jadi, namun juga bahan mentah/
bahan setengah jadi. Spesifi kasi dan toleransi untuk masing-
masing tahapan dapat ditetapkan sesuai kebutuhan. Samapi 
dengan detik ini, Konica Minolta Spectrofotometer memainkan 
peranan penting dalam pengembangan produk Welch.

Mengontrol Warna dalam Industri Tepung
Orang berpikir bahwa dalam industri pembuatan tepung, warna 
tidak bermasalah. Di setiap dapur yang memproduksi bahan 
makanan, jika penggunaan tepung terlalu berlebihan maka 
akan menjadi suatu masalah tersendiri dan ini harus dihindari.

Tantangan ini disampaikan oleh Semolina, salah satu produsen 
tepung yang berharap dapat menerapkan metode yang terbaik 
untuk menstandarisasi warna produk mereka. Masalahnya 
alami saja, yaitu tepung terigu memiliki banyak variasi warna. 
Pabrik sudah menggabungkan gandum dan tepung untuk 
meminimalisir pencampuran warna, tetapi mereka sendiri 
merasa bahwa standard dan toleransi harus diseting ulang.

Caranya adalah dengan menstandarisasikan warna tepung 
menggunakan alat Konica Minolta, kemudian lakukan pengukuran 
warna masing-masing lot tepung untuk memperoleh karakteristik 
warnanya. Dengan sample rata-rata, variasi warna akan berkurang dan 
dengan menggunakan color matching computer maka dapat diperoleh 
potensial warna campuran pada pada produk akhir secara benar.

Buah Mangga Segar Yang Dibekukan
Pada tahun 1990, TransFRESH Corporation, penggagas pertama 
dalam pengembangan modifi kasi dan control sistem pengangkutan 
makanan yang mudah basi, memprakarsai progam lanjutan untuk 
mengukur tingkat kematangan dan tingkat pembusukan dari suatu 

produk. Bagaimana untuk mengkondisikan udara untuk selalu segar 
selama proses pengiriman adalah memerlukan pengujian yang lebih 
lagi. Karena ada korelasi yang jelas antara kematangan berbagai warna 
buah-buahan mereka, TransFRESH menerapkan program dengan 
menggunakan alat ukur warna dari Konica Minolta untuk memetakan 
proses kematangan di bawah berbagai kondisi udara yang dikontrol 
selama jangka waktu pengiriman. Misalnya untuk mengukur warna dari 
kulit alpukat adanya data-data kongkrit yang menentukan buah alpukat 
tersebut matang atau tidak. Demikian juga tingkat perubahan warna kulit 
buah untuk selanjutnya direncanakan proses pematangannya. Mulai 
sekarang TransFRESH dapat menentukan waktu yang tepat untuk proses 
pengiriman agar produk tiba dipasaran tetap dengan kondisi yang segar.

Surf, Turf Dan Barnyard
Sejak pertengahan tahun 1990-an, Konica Minolta telah bekerja 
sama dengan banyak perusahaan makanan laut, perusahaan daging 
dan industri peternakan untuk membantu mereka mengembangkan 
dan meningkatkan sistem pengujian warna dan metodologi 
pengukuran warna dalam proses produksinya. Kerjasama tersebut 
termasuk pada sebuah pelabuhan kapal di daerah Pasifi k Utara 
untuk membantu asosiasi perikanan membuat kualitas dan konten 
gizi dari standard ikan salmon mereka di daerah pasifi k. Dengan 
menggunakan spectrofotometer baik yang portable/bench-top mereka 
dapat mengukur warna daging yang berwarna merah muda untuk 
menentukan standard kualitas yang baik dari ikan salmon itu sendiri.

Demikian juga dalam industry daging sapi di bagian Amerika 
Utara, baik color reader dan spectrofotometer digunakan dalam 
berbagai cara untuk mengklasifi kasikan kandungan lemak jenuh dan 
memisahkan kualitas daging yang rusak pada proses produksinya. 
Hal ini dilakukan dengan mengukur daging secara relatif dan tepat 
sehingga memiliki referensi untuk 
warna keseluruhan. Dalam industri 
peternakan unggas, spectrofotometer 
portable sekarang banyak digunakan 
pada proses pengolahan makanan 
dimana warna kulit yang kekuningan 
berarti produk tersebut mempunyai 
kadar lemak yang berlebih.

Pada es krim, yoghurt dan keju, Konica 
Minolta memberikan solusi pengukuran 
warna yang hasilnya berkorelasi lurus 
dengan apa yang dilihat oleh mata 
manusia untuk menstandarkan 
produk jadi. Dengan 
warna yang menarik 
dan dipantau secara 
konsisten menjadikan 
hasil penjualan retail 
berkembang pesat.
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