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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pentingnya arti kesehatan membuat masyarakat semakin sadar dalam memperbaiki gaya 

hidup serta pola makan dengan memilih makanan yang alami serta sehat guna untuk 

mencegah timbulnya penyakit. Pangan fungsional adalah pangan mengandung satu atau 

lebih senyawa yang dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang 

bermanfaat bagi kesehatan baik secara alami maupun olahan. Pangan fungsional 

merupakan pangan yang diperkirakan dapat meningkatkan status kesehatan dan 

mencegah penyakit tertentu. Salah satu produk pangan fungsional adalah produk yang 

kaya akan sumber antioksidan.  

 

Buah jambu biji merah merupakan bahan pangan yang dapat dijadikan produk olahan 

fungsional. Sifat fungsional yang dimiliki jambu biji disebabkan oleh terdapatnya 

vitamin C yang cukup tinggi sedangkan wortel merupakan jenis umbi yang kaya akan 

kandungan beta karoten. Kandungan vitamin C dan beta karoten memiliki peranan 

sebagai antioksidan sehingga apabila dilakukan kombinasi pengolahan antara buah 

jambu biji merah dan wortel dapat dihasilkan produk pangan fungsional sumber 

antioksidan.  

 

Kombinasi buah jambu biji merah dan wortel dapat dikembangkan menjadi minuman 

serbuk instan. Produk minuman serbuk instan campuran sari buah jambu biji merah dan 

wortel yang dihasilkan diharapkan dapat menambah keanekaragaman produk pangan 

fungsional sumber antioksidan. Namun pengolahan minuman serbuk instan pada 

umumnya menggunakan proses pemanasan sehingga berpotensi untuk merusak 

kandungan senyawa aktif dalam buah jambu biji merah dan wortel. Metode pengeringan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah pengeringan semprot. Pengeringan semprot 

merupakan salah satu teknik mikroenkapsulasi yang cocok untuk senyawa yang tidak 

tahan panas. Pada metode pengeringan semprot dibutuhkan suatu bahan 

mikroenkapsulan yang berfungsi untuk mencegah degradasi antioksidan. Bahan 

mikroenkapsulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah maltodekstrin, gelatin dan
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pektin. Pemilihan bahan mikroenkapsulan tersebut untuk membandingan karakteristik 

fisikokimia dari sumber karbohidrat dan protein. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jambu Biji Merah (Psidium guajava. L) Dan Kandungan Antioksidannya 

Jambu biji merah merupakan salah satu tanaman yang bernilai komoditas tinggi dan 

salah satu buah yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jambu biji merah 

(Psidium guajava. L) merupakan jenis buah tropis yang merupakan keluarga mytaceae, 

dimana buah jambu biji merah mempunyai bentuk yang bulat, daging buah yang 

berwarna merah serta warna kulit buahnya hijau apabila belum matang, sedangkan 

apabila buah sudah matang maka kulit buah berwarna kuning muda. Buah jambu biji 

merah mempunyai permukaan kulit yang halus serta tipis (Bambang, 2010). Parimin 

(2005) menambahkan bahwa aroma buah biasanya harum saat buah sudah matang.  

 

 

Gambar 1. Jambu Biji Merah (Dokumen pribadi) 

 

 

Tabel 1. Kandungan gizi buah jambu biji merah per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Energi (kal) 49,00  

Air (g) 86,00 

Protein (g) 0,90 

Lemak (g) 0,30 

Karbohidrat (g) 12,20 

Vitamin A (SI)  25,00 

Vitamin B1 (mg) 0,02 

Vitamin C (mg) 87,00 

Kalsium (mg) 14,00 

Zat Besi (mg) 1,10 

Fosfor (mg) 28,00 

(Haryoto, 1998)  
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Buah jambu biji merah kaya akan kandungan gizi yang berperan penting terhadap 

kesehatan tubuh. Jambu biji merah mengandung berbagai macam vitamin dan mineral. 

Salah satu kandungan gizi yang paling menonjol dari buah jambu biji merah adalah 

vitamin C yaitu sebanyak 87 mg gram dalam 100 gram buah. Kandungan vitamin C 

buah jambu biji merah lebih banyak bila dibandingkan dengan jambu air yang hanya 5 

mg dalam 100 gram buah (Haryoto, 1998). Buah jambu biji merah mempunyai berbagai 

khasiat untuk mengobati penyakit seperti memperlancarkan pencernaan, menurunkan 

kolesterol, demam berdarah, dan sariawan.   

 

Vitamin C atau asam askorbat merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam air 

serta penting untuk  menjaga kesehatan. Vitamin C atau asam askorbat merupakan 

senyawa antioksidan terlarut air yang paling dikenal. Dalam keadaan kering, vitamin C 

cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan 

dengan udara (oksidasi) terutama apabila terkena panas. Vitamin C tidak stabil dalam 

larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam (Almatsier, 2001). 

 

Menurut Muchtadi & Ayutaningwarno (2010), kadungan vitamin C akan berkurang 

selama penyimpanan, penggunaan temperatur tinggi, kerusakan mekanis dan memar. 

Laju kerusakan meningkat karena kerja logam terutama tembaga dan besi serta 

dipengaruhi pula oleh kerja enzim. Oleh karena itu, diperlukan bahan tambahan untuk 

melindungi komponen vitamin C.  Vitamin C atau asam askorbat merupakan turunan 

heksosa serta dikelompokan sebagai karbohidrat yang erat kaitannya dengan 

monosakarida. Vitamin C dapat disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa dalam 

tumbuh-tumbuhan dan sebagian besar hewan. Di alam, vitamin C terdapat dalam dua 

bentuk  yaitu L-asam askorbat (bentuk tereduksi) dan L-asam dehidroaskorbat (bentuk 

teroksidasi).  

 

Kandungan vitamin C dapat berperan sebagai antioksidan yang berfungsi untuk 

menghambat serangan radikal bebas yang dapat menimbulkan berbagai penyakit  seperti 

kanker. Selain kandungan vitamin C, buah jambu biji juga ada senyawa kimia lain yang 
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bersifat sebagai antioksidan seperti senyawa flavonoid, kombinasi saponin dengan asam 

oleanolat, guaijavarin dan quercetin (Paniandy et al., 2000).  

 

 

1.2.2. Wortel (Daucus Carrota. L) Dan Kandungan Antioksidannya 

Wortel (Daucus carrota L) merupakan jenis umbi semusim yang berbentuk rumput. 

Tanaman wortel mempunyai batang pendek serta akarnya berupa akar tunggang yang 

tumbuh membesar, membengkok, serta memanjang menyerupai umbi. Wortel juga 

mempunyai kandungan beta karoten yang tinggi sehingga warna umbi terlihat kuning 

hingga kemerahan. Menurut Berlian et al (2003), umbi wortel mempunyai permukaan 

kulit yang kasar serta tipis. Selain itu juga tekstur dari wortel agak keras dan renyah 

serta mempunyai rasa yang gurih dan agak manis. 

 

 

Gambar 2. Wortel (Dokumen pribadi) 

 

Tabel 2. Kandungan gizi wortel per 100 gram 

Komponen Kandungan gizi 

Kalori (kal) 42,00 

Air (g) 88,20 

Protein (g) 1,20 

Lemak (g) 0,20 

Karbohidrat (g) 9,30 

Vitamin A (SI) 12.000,00 

Vitamin B (mg) 0,06 

Vitamin C (mg) 6,00 

Kalsium (mg) 39,00 

Zat Besi (mg) 0,80 

Fosfor (mg) 37,00 

(Rukmana, 1995) 
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Wortel (Daucus carrota L) mempunyai kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

khususnya sebagai sumber vitamin A. Wortel kaya akan sumber vitamin A yang mana 

disebabkan karena tingginya kandungan beta karoten sebagai provitamin A. Betakaroten 

termasuk dalam provitamin A yang paling potensial karena setara dengan dua vitamin A 

dan memiliki sifat yang paling aktif jika dibandingkan dengan karotenoid lainnya 

(Andarwulan & Sutrisno, 1992). Beta karoten merupakan salah satu kelompok 

karotenoid. Karotenoid merupakan pigmen yang menghasilkan warna merah, kuning, 

orange, dan hijau tua yang ditemukan pada buah dan sayuran.  Menurut Hock-Eng et 

al., (2011), warna pigmen pada buah dan sayuran tersebut dikarenakan adanya ikatan 

rangkap dua yang terkonjugasi dari karotenoid yang menyerap cahaya.  Buah dan 

sayuran yang mempunyai warna orange mengandung beta karoten yang tinggi (Hock-

Eng et al., 2011).  Beta karoten merupakan unsur yang sangat potensial dan penting 

bagi vitamin A karena beta karoten merupakan sumber vitamin A sehingga ketersediaan 

karoten perlu diketahui (De Man, 1997). Senyawa karotenoid memiliki sifat yang tidak 

stabil apabila berinteraksi dengan cahaya dan pemanasan diatas suhu 600C (Mas’ud F, 

(2011). Senyawa karotenoid akan mengalami oksidasi karena adanya pemanasan 

(Surhaini et al. 2015). Kandungan karotenoid yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai 

antioksidan dalam tubuh (Cerniauskiene et al. 2014). 

 

1.2.3. Mikroenkapsulan  

Mikroenkapsulasi secara harfiah dapat diartikan sebagai proses pelapisan suatu partikel 

inti dengan material lainnya agar mempunyai sifat fisik dan kimia sesuai dengan yang 

dikehendaki. Mikroenkapsulasi adalah suatu proses dimana bahan-bahan padat, cairan 

bahkan gas pun dapat dijadikan kapsul dalam ukuran mikro (0,2 – 5000 µm). 

Mikroenkapsulasi bertujuan untuk melindungi komponen bahan yang sensitif dan 

mengurangi degradasi senyawa aktif dalam bahan. Pembentukkan kapsul dalam ukuran 

mikro dibutuhkan material lain sebagai material pelapis atau yang sering disebut dengan 

bahan mikroenkapsulan. Menurut Young et al. (1993), bahan mikroenkapsulan yang 

digunakan dalam mikroenkapsulasi harus bersifat memiliki kemampuan kelarutan yang 

tinggi dan kemampuan mengemulsi, serta harus dapat membentuk lapisan film, dan 

menghasilkan larutan berkonsentrasi tinggi dengan viskositas rendah. Beberapa bahan 

mikroenkapsulan yang sering digunakan dalam proses mikroenkapsulasi adalah 
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maltodekstrin, gum arab, gelatin, karagenan, konsentrat whey protein, pektin dan 

lainnya. Pada penelitian ini digunakan 3 jenis bahan mikroenkapsulan yaitu 

maltodekstrin, gelatin, dan pektin. 

 

Maltodekstrin didefinisikan sebagai produk hidrolisis pati dengan panjang rantai rata-

rata 5–10 molekul glukosa (Kennedy et al, 1995). Maltodekstrin memiliki DE (dextrose 

equivalent) antara 3-20. Menurut Richana (2013), maltodekstrin adalah produk 

modifikasi pati, hasil hidrolisis secara kimia maupun enzimatis dengan DE (dextrose 

equivalent) kurang dari 20. Bundock, (1997) menambahkan bahwa derajat polimerisasi 

didefinisikan sebagai jumlah gula pereduksi total yang dinyatakan sebagai dextrose dan 

dihitung sebagai persentase dari berat kering total. Maltodekstrin mempunyai sifat 

mudah larut dalam air, dapat membentuk body, mampu membentuk film, mempunyai 

daya ikat yang kuat dan tidak berasa (Srihari et al, 2010). Penambahan maltodektrin 

bertujuan untuk melapisi komponen flavor, memperbesar volume, mempercepat proses 

pengeringan, mencegah kerusakan bahan akibat panas serta meningkatkan daya 

kelarutan dan karakteritik organoleptik minuman serbuk instan. 

 

Gelatin merupakan polipeptida yang diekstraksi dari jaringan kolagen hewan yang 

terdapat pada tulang, kulit dan jaringan ikat (Gimenez et al., 2005). Selain itu, gelatin 

merupakan suatu protein yang dihasilkan dari proses hidrolisa kolagen. Gelatin 

mempunyai rumus molekul (C102H151N31O39). Gelatin merupakan polipeptida dengan 

bobot molekul antara 20.000 g/mol-250.000 g/mol (Suryani et al., 2009). Gelatin terdiri 

dari asam-asam amino. Sedikitnya terdapat 18 asam amino penyusun gelatin antara lain: 

alanine, phenylalanine, isoleusine, methyonine, dan lain-lain. Menurut Mc Graw 

(1976), gelatin merupakan suatu linier polimer dari asam amino yang berupa perulangan 

glycin-proline dan glycin-proline-hydroxyproline di dalam rangkaian polipeptida. 

Gelatin banyak dimanfaatkan oleh  industri pangan untuk digunakan sebagai bahan 

pengikat, penstabil pembentuk gel, perekat, peningkat viskositas  dan pengemulsi. 

Gelatin mempunyai sifat membentuk gel sehingga dapat digunakan sebagai pembentuk 

film. Gelatin larut dalam air panas dan jika didinginkan akan membentuk gel. Sifat yang 

dimiliki gelatin bergantung pada jenis asam amino penyusunnya. Sebagai pembentuk 

film, gelatin telah banyak dimanfaatkan pada industri makanan dan farmasi termasuk 
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mikroenkapsulasi dan pembuatan tablet atau kapsul. Disamping sebagai pembentuk 

film, gelatin termasuk bahan pengemulsi dari grup protein. 

 

Pektin merupakan golongan polisakarida kompleks yang dapat ditemukan pada buah-

buahan dan sayuran asal akar. Pektin tersusun atas molekul asam galakturonat yang 

berikatan dengan ikatan α-(1-4)- glikosidik sehingga terbentuk asam poligalakturonat. 

Sifat fisik pektin seperti kelarutan, viskositas, dan kemampuan membentuk gel 

tergantung dari karakteristik kimia pektin itu sendiri seperti kadar metoksil, derajat 

esterifikasi dan berat molekul. Pektin mempunyai ciri berbentuk serbuk kasar hingga 

halus, berwarna putih kekuningan atau kecoklatan dan mudah ditemukan pada buah-

buahan dan sayuran matang. Menurut Sahari et al, (2002), faktor yang mempengaruhi 

pembentukan gel adalah pH, konsentrasi pektin, suhu, ion kalsium, dan gula. Fardiaz 

(1989) menambahkan bahwa faktor lainnya yang penting untuk mengontrol sifat-sifat 

kekentalan, gel, film, dan serat dari pektin adalah berat molekulnya. Rata-rata berat 

molekulnya antara 30.000-70.000 pada pektin jeruk.  

 

1.2.4. Pengeringan Semprot (Spray Drying) 

Salah satu metode yang digunakan dalam pembuatan produk pangan serbuk adalah 

spray drying. Prinsip kerja spray drying yaitu larutan dimasukkan ke dalam alat dan 

melalui lubang kecil (nozzle) larutan tersebut disemprotkan kedalam ruang pengering 

sehingga air dalam droplet akan menguap serta menghasilkan produk berupa serbuk. 

Suhu yang digunakan cukup tinggi tetapi pada bahan yang dikeringkan suhunya tidak 

akan melewati titik didih. Proses pengeringan berlangsung dengan kecepatan yang 

seragam. Komponen utama pada spray dryer antara lain alat pemanas, pemutar udara, 

alat untuk penyemprotan dan wadah penampung hasil pengeringan (Gumbira et al, 

1988).  

 

Waktu kontak antara droplet bahan dengan udara panas dalam ruangan pengeringan 

berlangsung singkat hanya beberapa detik sehingga sedikit sekali kemungkinana zat 

nutrisi terdegradasi karena panas (Masters, 1979). Menurut Spicer (1974), pengering 

semprot mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan jenis alat pengering 

yang lain diantaranya produk akan menjadi kering tanpa bersentuhan dengan permukaan 
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logam panas, suhu produk rendah meskipun suhu udara pengering yang digunakan 

cukup tinggi, penguapan air terjadi pada permukaan yang sangat luas sehingga waktu 

yang dibutuhkan untuk pengeringan hanya hitungan detik dan menghasilkan produk 

akhir berbentuk serbuk. Suhu udara pengeringan yang semakin tinggi akan 

mempengaruhi warna dari produk kering yang disebabkan karena adanya browning non 

enzimatis (Masniza et al, 2013). 

  

 

Gambar 3. Alat Pengering Semprot /Spray Dryer (Dokumen Pribadi) 

 

1.2.5. Minuman Serbuk Instan 

Minuman serbuk instan merupakan produk olahan pangan mudah dilarutkan dalam air, 

praktis dalam penyajian dan memiliki daya simpan yang relatif lama (Kumalaningsih et 

al, 2005). Prinsip pembuatan produk pangan serbuk sari buah adalah dehidrasi atau 

pengeringan. Teknologi yang digunakan untuk pembuatan produk pangan serbuk 

biasanya menggunakan peralatan yang modern seperti spray dryer (Kumalaningsih et 

al, 2005). Selain menggunakan spray dryer, pembuatan minuman serbuk instan juga 

dapat dilakukan dengan metode foam mat drying dan freeze drying.  Serbuk dihasilkan 

dengan cara pengeringan, prinsipnya adalah dehidrasi dimana dalam proses tersebut 

umumnya diperlukan bahan mikroenkapsulan sebagai pengikat komponen-komponen 

bahan yang rusak atau hilang saat pengeringan. Sari buah instan adalah sari buah yang 

dibuat dari berbagai jenis buah-buahan dengan penambahan beberapa bahan menjadi 

serbuk sehingga produknya menjadi lebih awet karena kadar airnya menjadi rendah 



9 

 

 

 

serta praktis bagi konsumennya (Jamrianti, 2009).  Sifat produk pangan serbuk adalah 

ukuran partikel yang sangat kecil, memiliki kadar air rendah dan memiliki luas 

permukaan yang besar (Kumalaningsih et al, 2005). Parameter mutu minuman serbuk 

yang penting adalah kadar air. Berdasarkan SNI 01-4320-1996 tentang Minuman 

Serbuk Tradisional, kadar air yang terkandung dalam minuman serbuk adalah maksimal 

3%. Produk instan dari bahan baku tumbuhan dan diproses menggunakan metode 

pengeringan memiliki daya larut 95% (Usmiati, 2005).   

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis mikroenkapsulan 

(maltodekstrin, gelatin, dan pektin) terhadap karakteristik fisikokimia minuman serbuk 

campuran sari jambu biji merah dan wortel serta mencari mikroenkapsulan terbaik 

untuk produk minuman serbuk campuran sari jambu biji merah dan wortel. 


