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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan ini dilakukan pengujian rendemen terhadap minuman 

serbuk instan campuran sari jambu biji merah dan wortel. 

 

3.1.1. Penentuan konsentrasi mikroenkapsulan 

Hasil rendemen produk dari perbandingan konsentrasi mikroenkapsulan dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rendemen produk dari perbandingan konsentrasi mikroenkapsulan. 

Konsentrasi Mikroenkapsulan Rendemen (%) 

GL 6 1.92 

GL 8 - 

GL 10 - 

PK 2 1,34 

PK 3 1,77 

PK 4 1,38 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa rendemen dengan konsentrasi gelatin 6% 

menghasilkan serbuk sebesar 1,92% sedangkan dengan konsentrasi 8% dan 10% tidak 

menghasilkan serbuk, maka dari itu pada penelitian utama digunakan konsentrasi 

gelatin 6% karena adanya serbuk yang dihasilkan. Perlakuan pektin dengan konsentrasi 

pektin 3% menghasilkan serbuk lebih besar dari konsentrasi 2% dan 4% maka dari itu 

pada penelitian utama digunakan konsentrasi pektin 3% karena menunjukan hasil yang 

paling besar.  

 

3.2. Penelitian Utama 

Pada penelitian utama ini dilakukan pengujian fisikokimia terhadap minuman serbuk 

instan campuran sari jambu biji merah dan wortel. 

 

3.2.1. Karakteristik Warna 

Hasil dari daya larut minuman serbuk instan campuran sari jambu biji merah dan wortel 

dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Warna Minuman Serbuk Instan Campuran Sari Jambu Biji Merah dan Wortel. 

Perlakuan 
Warna 

L* a* b* 

MD 20 92,49 ± 0,24c 3,71 ± 0,05a 10,41 ± 0,19a 

GL 6 81,49 ± 0,48a 7,75 ± 0,10b 23,41 ± 0,16c 

PK 3 82,30 ± 0,21b 9,46 ± 0,09c 20,82 ± 0,19b 
Keterangan : 

▪ Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi 

▪ Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda dalam satu kolom menujukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan kontrol, maltodekstrin (MD) 20%, gelatin (GL) 6%, pektin (PK) 3% pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan. 

 

Pada Tabel 5, karakteristik warna pada minuman serbuk instan campuran sari jambu biji 

merah dan wortel ditunjukan dengan nilai L*,a*,b*. Dapat dilihat pada nilai L* 

(Lightness) perlakuan maltodekstrin 20% mempunyai nilai paling besar sedangkan 

perlakuan gelatin 6% mempunyai nilai paling kecil. Pada warna a*(Redness), perlakuan 

pektin 3% mempunyai nilai paling besar dan perlakuan maltodekstrin mempunyai nilai 

paling kecil. Pada warna b* (Yellowness), perlakuan gelatin 6% mempunyai nilai paling 

besar dan perlakuan maltodekstrin mempunyai nilai paling kecil. Selain itu antar 

perlakuan maltodekstrin 20%, gelatin 6% dan pektin 3% menunjukan hasil yang 

berbeda nyata.  

 

 

                            (a)                                      (b)                                   (c)  

 

Gambar 6. Serbuk Instan Campuran Sari Buah Jambu Biji Merah dan Wortel 

  (a) MD 20, (b) GL 6, (c) PK 3. 
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3.2.2. Daya Larut 

Hasil dari daya larut minuman serbuk instan campuran sari jambu biji merah dan wortel 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Daya Larut Minuman Serbuk Instan Campuran Sari Jambu Biji Merah dan 

Wortel. 

Perlakuan Daya Larut (%) 

MD 20 96,77 ± 0,28c 

GL 6 77,23 ± 3,15a 

PK 3 82,92 ± 4.10b 
Keterangan : 

▪ Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi 

▪ Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda dalam satu kolom menujukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan kontrol, maltodekstrin (MD) 20%, gelatin (GL) 6%, pektin (PK) 3% pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan. 

 

Pada Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa daya larut minuman serbuk instan campuran 

sari jambu biji merah dan wortel dengan perlakuan maltodekstrin 20% memiliki nilai 

paling besar dan perlakuan gelatin 6% memiliki nilai paling kecil. Selain itu antar 

perlakuan maltodekstrin 20%, gelatin 6% dan pektin 3% menunjukan hasil yang 

berbeda nyata.    

 

3.2.3. Kadar Air 

Hasil kadar air minuman serbuk instan campuran sari jambu biji merah dan wortel dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Kadar Air Minuman Serbuk Instan Campuran Sari Jambu Biji Merah dan 

Wortel. 

Perlakuan Kadar Air (%) 

MD 20 4,26 ± 0,26a 

GL 6 7,82 ± 0,71b 

PK 3 11,88 ± 0,48c 
Keterangan : 

▪ Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi 

▪ Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda dalam satu kolom menujukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan kontrol, maltodekstrin (MD) 20%, gelatin (GL) 6%, pektin (PK) 3% pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan. 
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Pada Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa kadar air minuman serbuk instan campuran sari 

jambu biji merah dan wortel dengan perlakuan pektin 3% memiliki nilai paling besar 

dan perlakuan maltodekstrin 20% memiliki nilai paling kecil. Selain itu antar perlakuan 

maltodekstrin 20%, gelatin 6%, dan pektin 3% menunjukan hasil yang berbeda nyata.   

  

3.2.4. Vitamin C 

Hasil dari vitamin C minuman serbuk instan campuran sari jambu biji merah dan wortel 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Vitamin C Minuman Serbuk Instan Campuran Sari Jambu Biji Merah dan 

Wortel. 

Perlakuan Vitamin C (mg/100 g bahan) 

Bahan Mentah 336,14 

MD 20 147,82 ± 8,35a 

GL 6 351,72± 23,72c 

PK 3 302,93 ± 15,85b 
Keterangan : 

▪ Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi 

▪ Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda dalam satu kolom menujukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan kontrol, maltodekstrin (MD) 20%, gelatin (GL) 6%, pektin (PK) 3% pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan. 

 

Pada Tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa kandungan vitamin C minuman serbuk instan 

campuran sari jambu biji merah dan wortel dengan perlakuan gelatin memiliki nilai 

paling besar dan perlakuan maltodekstrin 20% memiliki nilai paling kecil. Selain itu, 

antar perlakuan maltodekstrin 20%, gelatin 6%, dan pektin 3% menunjukan hasil yang 

berbeda nyata. Bila dibandingkan dengan kandungan vitamin C bahan mentah, 

perlakuan maltodekstrin 20% dan pektin 3% mengalami penurunan sedangkan 

perlakuan gelatin 6% mengalami peningkatan.   

  

3.2.5. Beta karoten 

Hasil beta karoten minuman serbuk instan campuran sari jambu biji merah dan wortel 

dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Beta Karoten Minuman Serbuk Instan Campuran Sari Jambu Biji Merah dan 

Wortel. 

Perlakuan Beta karoten (µg/100 g bahan) 

Bahan Mentah 30.561 

MD 20 39,15 ± 2,65a 

GL 6 161,58 ± 1,78b 

PK 3 307,01 ± 10,07c 
Keterangan : 

▪ Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi 

▪ Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda dalam satu kolom menujukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan kontrol, maltodekstrin (MD) 20%, gelatin (GL) 6%, pektin (PK) 3% pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan. 

 

Pada Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa kandungan beta karoten minuman serbuk instan 

campuran sari jambu biji merah dan wortel dengan perlakuan pektin memiliki nilai 

paling besar dan perlakuan maltodekstrin 20% memiliki nilai paling kecil. Selain itu, 

antar perlakuan maltodekstrin 20%, gelatin 6%, dan pektin 3% menunjukan hasil yang 

berbeda nyata. Bila dibandingkan dengan kandungan bahan mentah, perlakuan 

maltodekstrin 20%, gelatin 6%, dan pektin 3% mengalami penurunan.   

 

3.2.6. Aktivitas Antioksidan 

Hasil dari antioksidan minuman serbuk instan campuran sari jambu biji merah dan 

wortel dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Aktivitas Antioksidan Minuman Serbuk Instan Campuran Sari Jambu Biji 

Merah dan Wortel. 

Perlakuan Antioksidan (% discoloration) 

MD 20 3,32 ± 0,30a 

GL 6 23,80 ± 2,28b 

PK 3 44,78 ± 1,60c 
Keterangan : 

▪ Semua nilai yang tertera diatas merupakan nilai mean ± standar deviasi 

▪ Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda dalam satu kolom menujukan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan kontrol, maltodekstrin (MD) 20%, gelatin (GL) 6%, pektin (PK) 3% pada 

tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan uji Duncan. 

 

Pada Tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan minuman serbuk instan 

campuran sari jambu biji merah dan wortel dengan perlakuan pektin 3% memiliki nilai 
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paling besar dan perlakuan maltodekstrin 20% memiliki nilai paling kecil. Selain itu, 

antar perlakuan maltodekstrin 20%, gelatin 6%, dan pektin 3% menunjukan hasil yang 

berbeda nyata.   

 

3.3. Penentuan Mikroenkapsulan Terbaik 

Penentuan bahan mikroenkapsulan terbaik berdasarkan bobot dapat dilihat pada Tabel 

11. 

 

Tabel 11. Penentuan Mikroenkapsulan Terbaik. 

Faktor Bobot 
Nilai Bobot x nilai 

MD GL PK MD GL PK 

Kadar air 0,1 9 8 7 0,9 0,8 0,7 

Daya larut 0,1 9 7 8 0,9 0,7 0,8 

Vitamin C 0,2 7 9 8 0,14 0,18 0,16 

Beta karoten 0,2 7 8 9 0,14 0,16 0,18 

Antioksidan 0,4 7 8 9 2,8 3,2 3,6 

Total 1    4,88 5,04 5,44 

 Keterangan : 

• Nilai menggunakan skala 1-10 

• Bobot yang diberikan berdasarkan pertimbangan faktor yang paling penting 

 

Pada Tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa terdapat faktor yang menentukan bahan 

mikroenkapsulan terbaik dari bobot dan nilai yang diberikan. Pemberian bobot tertinggi 

berdasarkan faktor terpenting dalam minuman serbuk instan campuran sari jambu biji 

merah dan wortel yaitu aktivitas antioksidan sedangkan pemberian nilai berdasarkan 

hasil analisa dari masing-masing faktor. Berdasarkan hasil perhitungan bobot x nilai 

maka diperoleh bahwa bahan mikroenkapuslan pektin 3% memiliki nilai akhir tertinggi 

diikuti dengan bahan mikroenkapsulan gelatin 6% dan maltodekstrin 20%. 
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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan minuman serbuk instan campuran sari buah 

jambu biji merah dan wortel dengan menggunakan alat pengering semprot/ spary dryer. 

Komponen-komponen nutrisi dalam buah rentan mengalami kerusakan akibat proses 

pemanasan, oleh karena itu dibutuhkan bahan mikroenkapsulan untuk melindungi 

komponen nutrisi supaya tidak rusak atau hilang selama proses pemanasan. Pada 

penelitian ini digunakan 3 jenis mikroenkapsulan yaitu maltodekstrin, gelatin dan 

pektin. Konsentrasi bahan mikroenkapsulasi yang digunakan berdasarkan konsentrasi 

terbaik dari masing-masing bahan. Pada penelitian Thervina (2016), maltodekstrin 

dengan konsentrasi 20% menunjukan hasil rendemen terbaik. Untuk gelatin dan pektin 

perlu dilakukan optimasi konsentrasi terlebih dahulu untuk mencari konsentrasi dengan 

hasil rendemen terbaik. 

 

4.1. Penelitian Pendahuluan 

4.1.1. Penentuan Konsentrasi Mikroenkapsulan 

Berdasarkan hasil pengamatan rendemen yang diperoleh, konsentrasi gelatin 6% 

menghasilkan serbuk sebesar 1,92% sedangkan dengan konsentrasi 8% dan 10% tidak 

menghasilkan serbuk karena menempel (lengket) pada drying chamber. Hal tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan viskositas yang mempengaruhi rendemen produk. 

Semakin tinggi konsentrasi gelatin maka viskositas akan meningkat. Viskositas yang 

tinggi dapat menghambat nozzle dan menggangu dalam proses atomisasi, oleh sebab itu 

aliran dalam spray dryer menjadi tidak stabil sehingga dapat membuat serbuk 

menempel pada  chamber spray dryer (De Man, 1997).  

 

Berdasarkan hasil pengamatan rendemen yang diperoleh, konsentrasi pektin 2% 

menghasilkan rendemen serbuk sebesar 1,34%,  konsentrasi 3% sebesar 1,77% dan 

konsentrasi 4% sebesar 1,38%. Rendemen dengan konsentrasi 3% menunjukan hasil 

yang lebih besar dari konsentrasi 2% dan 4%. Hal ini dikarenakan jumlah bahan 

mikroenkapsulan mempengaruhi rendemen produk. Semakin banyak jumlah pektin 

yang ditambahkan maka rendemen yang dihasilkan akan semakin meningkat (Iriani et 

al, 2005). Hal tersebut dikarenakan pektin mempunyai sifat yang dapat membentuk gel 

(Sriamornsak, 2003). Adanya proses pemanasan membuat pektin yang larut membentuk
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suatu serabut halus yang mampu menahan cairan dimana kandungan air pada sari buah 

tidak dapat bergerak bebas sehingga viskositasnya meningkat (Atviolani, 2016). 

Menurut Bhandari et al, (1992), peningkatan konsentrasi bahan mikroenkapsulan dapat 

meningkatkan rendemen. Namun bahan mikroenkapsulan mempunyai batas optimal 

untuk meningkatkan viskositas, bahkan seiring meningkatnya viskositas justru dapat 

menurunkan rendemen produk. 

 

4.2. Penelitian Utama 

4.2.1. Karakteristik Warna 

Berdasarkan hasil pengamatan karakteristik warna yang diperoleh, nilai L* (Lightness) 

perlakuan maltodekstrin lebih tampak cerah dibandingkan dengan perlakuan gelatin dan 

pektin. Warna serbuk yang dihasilkan dipengaruhi oleh warna fisik dari 

mikroenkapsulan dimana maltodekstrin berwarna putih, gelatin berwarna kuning 

keemasan dan pektin berwarna putih kecoklatan. Menurut Hulshof (1997), besarnya 

kandungan pigmen dapat menyebabkan tingkat kecerahan menurun sehingga warna 

lebih cenderung menjadi gelap sehingga nilai a* dan b* akan meningkat.  

 

Untuk warna a* (Redness), perlakuan pektin memiliki nilai a*(Redness) lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan maltodesktrin dan gelatin. Untuk warna b* 

(Yellowness), perlakuan gelatin lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan gelatin dan 

pektin. Warna jingga pada serbuk dikarenakan adanya kandungan karotenoid dari 

wortel. Karotenoid adalah pigmen alami dengan warna kuning, jingga atau merah 

(Kurniawan et al, 2010). Buah dan sayuran yang mempunyai warna jingga mengandung 

beta karoten yang tinggi (Hock-Eng et al., 2011).   

 

 

4.2.2. Daya Larut 

Berdasarkan hasil pengamatan nilai daya larut yang diperoleh, perlakuan maltodekstrin 

memiliki daya larut tertinggi dibandingkan dengan perlakuan gelatin dan pektin yaitu 

sebesar 96,77%. Hal ini disebabkan karena maltodekstrin memiliki sifat daya larut yang 

tinggi (Srihari et al., 2010). Maltodekstrin memiliki DE (dextrose equivalent) antara 3-

20. Nilai DE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa jumlah polimer rantai panjang 

dan bercabang semakin sedikit, sehingga semakin mudah terhidrolisis dan larut dalam 



26 

 

 

 

air (Kania et al, 2015). Pada penelitian ini menggunakan maltodekstrin dengan nilai DE 

10. Nilai DE tersebut tergolong tinggi, sehingga membuat kelarutan dalam air menjadi 

tinggi pula.  

 

Pada perlakuan gelatin 6% mempunyai persentase nilai sebesar 77,23%. Hal tersebut 

disebabkan karena sifat dari gelatin yang mudah larut pada suhu 71,1oC (King, 1969). 

Menurut Johns (1977), untuk melarutkan gelatin biasanya dilakukan pada suhu minimal 

49oC atau umumnya pada suhu 60-70oC, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

pelarut air dengan suhu ruang sekitar 25-30oC. Oleh karena itu perlakuan gelatin 6% 

memiliki daya larut terendah dibandingkan perlakuan maltodekstrin 20% dan pektin 

3%. 

 

Pada perlakuan pektin 3% mempunyai persentase nilai sebesar 82,92%. Pektin bersifat 

hidrofilik yaitu mudah berikatan dengan air. Hal ini dikarenakan adanya gugus hidroksil 

polar yang besar dan tergabung dengan gugus karboksil yang terdapat pada molekulnya 

(Vaclavik  & Christian, 2008).  

 

4.2.3. Kadar Air 

Kadar air merupakan indikator penting untuk produk kering seperti serbuk. Kandungan 

air dalam produk dapat mempengaruhi mutu suatu produk.  Berdasarkan hasil yang 

diperoleh, perlakuan maltodekstrin memiliki kadar air paling kecil dibandingan dengan 

perlakuan gelatin dan pektin, yaitu sebesar 4,26%. Pada penelitian dari Kania et al, 

(2015), semakin tinggi konsentrasi maltodektrin akan menurunkan kadar air produk. 

Hal ini disebabkan karena sifat maltodekstrin yang dapat mengikat air bebas sehingga 

kadar air produk menurun. Selain itu maltodekstrin juga mempunyai sifat higroskopis 

rendah sehingga tidak mudah menyerap uap air kembali.  

 

Pada perlakuan gelatin 6% mempunyai persentase nilai sebesar 7,82%. Gelatin juga 

dapat berfungsi sebagai bahan pengikat air yang kuat dengan cara meningkatkan sifat 

hidrofilik protein (Manik et al, 2008). Menurut Yanuwar et al, (2007), kandungan 

protein akan menyebabkan ikatan yang lebih kuat terhadap air dan akan mempengaruhi 

kadar air produk akhir. Apabila suatu jenis bahan mikroenkapsulan memiliki struktur 
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kompleks dan ikatan yang kuat dengan molekul air maka efektivitas pengeringan akan 

menurun. Kemampuan pengikatan komponen protein terhadap air berkaitan dengan 

kemampuan gugus-gugus polar dalam berinteraksi atau mengikat molekul air terutama 

bagian polar asam amino.   

 

Pada perlakuan pektin 3% mempunyai persentase nilai sebesar 11,88%. Pektin memiliki 

sifat yang dapat membentuk gel ketika bereaksi dengan air (Yulistiani et al 2009). 

Menurut Estiasih & Ahmadi (2009), gel yang dibentuk oleh pektin merupakan sistem 

seperti spons dimana air dapat masuk ke dalam spons sehingga spons tersebut terisi oleh 

air. Menurut SNI 01-4320-1996 tentang serbuk minuman tradisional, standar kadar air 

maksimal adalah 3% sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga perlakuan bahan 

mikroenkapsulan diatas belum sesuai dengan standar minuman serbuk.  

 

Kadar air yang tinggi menyebabkan produk serbuk sulit untuk menyebar di dalam air 

karena partikel-partikel serbuk cenderung lekat satu sama lain sehingga tidak terbentuk 

pori-pori dan tidak dapat menyerap air dalam jumlah yang besar (Gardjito et al., 2006).  

Pada perlakuan gelatin, kadar air yang dihasilkan lebih rendah daripada pektin. Namun 

daya larut yang dihasilkan juga lebih rendah. Hal tersebut disebabkan karena sifat dari 

gelatin lebih mudah larut pada suhu 71,1oC (King, 1969), sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan pelarut air dengan suhu ruang sekitar 25-30oC. 

 

4.2.4. Vitamin C 

Berdasarkan hasil pengamatan kandungan vitamin C yang diperoleh, perlakuan 

maltodekstrin 20% menghasilkan produk dengan vitamin C sebesar 147,82 mg/100 g 

bahan. Perlakuan maltodekstrin menghasilkan viskositas sari buah yang rendah. Hal 

tersebut menyebabkan lapisan komponen inti yang terbentuk saat proses pengeringan 

tidak begitu kuat sehingga banyak komponen volatile yang tidak terlindungi dan hilang 

(Sugindro et al, 2008). Bila dibandingan dengan kandungan bahan mentah, perlakuan 

maltodektrin 20% mengalami penurunan hingga 50%. Proses pemanasan dapat 

menghilangkan kandungan vitamin C ± 50% (Winarno,1997). 
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Pada perlakuan gelatin 6% mempunyai nilai sebesar 351,72 mg/100 g bahan. Gelatin 

merupakan hidrokoloid yang dapat mengikat partikel-partikel yang terkandung dalam 

sari buah. Selama proses pemanasan, ikatan-ikatan molekul gelatin akan terbuka 

sehingga terbentuk ikatan silang dengan molekul air yang bebas (Belitz et al., 2009), 

oleh karena itu senyawa yang larut dalam air seperti vitamin C akan terikat oleh ikatan 

silang tersebut sehingga kandungan vitamin C menjadi terlindungi. Bila dibandingan 

dengan kandungan bahan mentah, perlakuan gelatin 6% mengalami peningkatan. Hal 

tersebut dikarenakan sifat gelatin yang dapat memerangkap kandungan air beserta 

komponen terlarutnya. 

 

Pada perlakuan pektin 3% mempunyai nilai sebesar 302,93 mg/100 g bahan. Pektin 

memiliki sifat yang dapat membentuk gel ketika bereaksi dengan air (Yulistiani et al 

2009). Pektin akan mengikat air dan senyawa terlarut di dalamnya termasuk vitamin C 

sehingga akan membuat vitamin C lebih stabil. Bila dibandingan dengan kandungan 

bahan mentah, perlakuan pektin 3% mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan 

vitamin C merupakan senyawa yang sensitif terhadap pemanasan. Vitamin C mudah 

rusak karena bersentuhan dengan udara terutama apabila terkena panas (Almatsier, 

2001). 

 

4.2.5. Beta Karoten 

Beta karoten merupakan salah satu unsur pokok dalam bahan pangan yang mempunyai 

peranan sangat penting dimana dapat memberikan kontribusi terhadap warna bahan 

pangan (warna jingga) dan juga nilai gizi sebagai provitamin A (Goldman et al. 1983). 

Berdasarkan hasil pengamatan kandungan beta karoten yang diperoleh, perlakuan 

dengan maltodestrin 20% mempunyai nilai sebesar 39,15 µg/100 g bahan, perlakuan 

gelatin 6% sebesar 161,58 µg/100 g bahan, dan pektin 3% mempunyai nilai sebesar 

307,01 µg/100 g bahan. Dari data tersebut menunjukan hasil yang beda nyata karena 

kadar beta karoten antar perlakuan mempunyai nilai yang beragam. Hal ini disebabkan 

karena masing-masing bahan mikroenkapsulan mempunyai sifat yang berbeda sehingga 

berpengaruh terhadap kandungan beta karoten minuman serbuk instan khususnya 

viskositas. Perlakuan pektin memiliki kadar beta karoten tertinggi dibandingkan dengan 

perlakuan gelatin dan maltodekstrin. Maltodektrin konsentrasi 20% mempunyai 

viskositas yang hanya mencapai 16,8 cP sedangkan gelatin dengan konsentrasi 6% 
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mempunyai viskositas sebesar 78,2 cP serta pektin dengan konsentrasi 3% mempunyai 

viskositas sebesar 80,8 cP. Semakin tinggi viskositasnya maka lapisan dinding yang 

terbentuk akan semakin kuat sehingga saat proses pengeringan dapat melindungi 

komponen inti supaya tidak hilang atau rusak (Sugindro et al, 2008). Bila dibandingan 

dengan kandungan bahan mentah, perlakuan maltodektrin 20%, gelatin 6% dan pektin 

3% mengalami penurunan yang besar. Hal tersebut disebabkan karena beta karoten 

memiliki sifat larut pelarut non polar dan sensitif terhadap pemanasan (Almatsier, 

2001). 

 

4.2.6. Aktivitas Antioksidan 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas antioksidan yang diperoleh, perlakuan pektin 

memiliki aktivitas antioksidan paling besar dibandingan dengan perlakuan gelatin dan 

maltodekstrin. Perlakuan dengan maltodestrin 20% mempunyai aktivitas antioksidan 

sebesar 3,32%. Hal ini dikarenakan perlakuan maltodekstrin 20% memiliki kandungan 

vitamin C yang paling rendah sebesar 147,82 mg/100 g bahan  dan kandungan beta 

karoten sebesar 39,15 µg/100 g bahan. Pada perlakuan gelatin 6% mempunyai 

persentase aktivitas antioksidan sebesar 23,80%. Hal ini dikarenakan perlakuan gelatin 

6% memiliki kandungan vitamin C sebesar 351,72 mg/100 g bahan dan kandungan beta 

karoten sebesar 161,58 µg/100 g bahan. Pada perlakuan pektin 3% mempunyai aktivitas 

antioksidan sebesar 44,78%. Hal ini dikarenakan perlakuan pektin 3% memiliki 

kandungan vitamin C sebesar 302,93 mg/100 g bahan dan kandungan beta karoten 

sebesar 307,01 µg/100 g bahan. Vitamin C, vitamin E, beta karoten, asam fenolik, 

flavonoid, bilirubin, dan albumin merupakan senyawa antioksidan (Gheldof, et al., 

2002). Selain kandungan vitamin C, buah jambu biji juga ada senyawa kimia lain yang 

bersifat sebagai antioksidan seperti senyawa flavonoid, guaijavarin dan quercetin 

(Paniandy et al., 2000).  

 

 


