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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Kimia 

4.1.1. Stabilitas Fikosianin terhadap Suhu Larutan 

Berdasarkan Tabel 1 terdapat perbedaan nyata antara keempat suhu larutan yang 

digunakan mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya suhu, kadar fikosianin 

semakin menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Berns et al. (1963) dalam 

Hattori et al. (1965) bahwa intensitas pancaran fikosianin akan berkurang dengan 

meningkatnya suhu. Tetapi konsentrasi fikosianin pada suhu ruang dan suhu 45°C tetap 

stabil walaupun lama waktu terus bertambah pada alginat 10% dan alginat 20%. 

Konsentrasi fikosianin pada suhu 60°C dan 75°C mengalami penurunan pada menit ke-

10 pada alginat 10% maupun alginat 20%. Menurut Sarada et al. (1998) suhu diatas 

40°C menyebabkan ketidakstabilan tetapi pada penelitian ini walaupun serbuk 

fikosianin dilarutkan dalam aqua destilata bersuhu 45°C selama 60 menit, konsentrasi 

fikosianin tetap stabil. Hal ini dikarenakan fikosianin disalut menggunakan alginat, 

alginat stabil terhadap panas dikarenakan alginat tersusun atas asam mannuronat dan 

guluronat, terlebih lagi jika rasio asam guluronat yang terkandung di dalam alginat lebih 

besar dibandingkan asam mannuronat akan menghasilkan alginat yang lebih tahan panas 

(Oates & Ledward, 1990). 

 

Stabilitas fikosianin terhadap suhu larutan dilihat dari waktu, menit ke-0 berbeda nyata 

dengan menit ke-10, ke-20, ke-30, ke-40, ke-50, dan ke-60. Hal ini mengindikasikan 

pada waktu ke-0 belum terjadi penurunan kadar fikosianin, penurunan kadar fikosianin 

baru terjadi setelah menit ke-10 karena menit ke-10 berbeda nyata dengan menit ke-0. 

 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa serbuk pewarna fikosianin dengan dienkapsulasi 

alginat 10% menunjukkan ketidakstabilan selama pemanasan. Ketidakstabilan serbuk 

pewarna fikosianin dengan dienkapsulasi alginat 10% dikarenakan penambahan alginat 

yang lebih sedikit sehingga fikosianin lebih mudah untuk terdegradasi. Sedangkan, 

serbuk pewarna fikosianin dengan dienkapsulasi alginat 20% cenderung lebih kecil nilai 

kecepatan laju degradasinya bahkan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin besar 

konsentrasi alginat yang digunakan akan menghasilkan stabilitas thermal nanopartikel 
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yang semakin tinggi (Oliveira et al., 2014). Selain itu, seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya fikosianin disalut menggunakan alginat, alginat stabil terhadap panas 

dikarenakan alginat tersusun atas asam mannuronat dan guluronat (Oates & Ledward, 

1990). 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa serbuk pewarna fikosianin stabil pada 

pengenkapsulasian 20% pada suhu ruang (tanpa pemanasan). Semakin meningkat suhu 

yang diberikan maka ketidakstabilan dari pigmen fikosianin tersebut cenderung 

meningkat. Serbuk pewarna fikosianin dengan dienkapsulasi alginat 20% pada suhu 

75oC memiliki laju degradasi terbesar yaitu -0,01 ppm/menit. Pada Gambar 5 pigmen 

fikosianin ini cenderung menurun stabilitasnya dengan bertambahnya suhu dan juga 

waktu. Menurut Jespersen et al. (2004) laju degradasi meningkat berbanding lurus 

dengan peningkatan suhu, diikuti dengan degrdasi yang terus menerus, sebuah pola 

dimana dapat mengindikasikan denaturasi protein initial, juga dibuktikan dengan 

pembentukan kekeruhan. Protein ini digambarkan sebagai enzim proteolitik yang 

spesifik untuk degrdasi fikosianin yang sementara diberi nama fikosianinase (Foulds & 

Carr, 1977). Degradasi fikosianin dapat terjadi karena denaturasi sebab suhu adalah 

faktor utama yang menentukan laju dari denaturasi. Suhu dan kadar air merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas serbuk pewarna fikosianin dan faktor ini 

dapat menyebabkan perubahan seperti degradasi reaktif, perubahan warna, oksidasi dan 

sebagainya (Nakagawa et al., 2016). 

 

4.1.2. Kadar Air 

Berdasarkan Syarif & Hariyadi (1993) kadar air merupakan persentase kandungan air 

suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau 

berdasarkan berat kering (dry basis) dan menurut Kusumah & Andarwulan (1989) kadar 

air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam persentase berat bahan basah (wet basis), 

misalnya dalam gram air untuk setiap 100 gram bahan disebut kadar air berat basah (wet 

basis). Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsentrasi alginat 10% dengan 

alginat 20% berbeda nyata antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam kadar air 

dari alginat ini diduga disebabkan oleh perubahan hidrofilisitas dari alginat dan 

mempengaruhi penyerapan air atau sifat permetion dari alginat (Rhim, 2004). Kadar air 
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(wet basis) serbuk pewarna fikosianin dengan konsentrasi alginat 10% memiliki nilai 

yang lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi alginat 20%. Semakin tinggi 

konsentrasi alginat semakin cepat air diserap oleh alginat tersebut (Betigeri & Neau, 

2002), untuk itu alginat dengan konsentrasi 10% memiliki kadar air yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan alginat 20% karena pada alginat 20% lebih banyak air yang 

terperangkap dibandingkan dengan konsentrasi alginat 10%. 

 

4.2. Karakteristik Fisik 

4.2.1. Daya Larut Serbuk 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa konsentrasi alginat 10% memiliki nilai daya larut 

serbuk yang lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi alginat 20%. Dapat dilihat 

juga pada Tabel 3 konsentrasi alginat 10% berbeda nyata dengan konsentrasi alginat 

20%. Daya larut serbuk ini juga berhubungan dengan daya serap alginat terhadap air, 

karena semakin tinggi konsentrasi alginat maka semakin banyak air yang diserap oleh 

polimer tersebut (Betigeri & Neau, 2002). Alginat 20% lebih banyak meenyerap air 

dibandingkan dengan alginat 10% sehingga menyebabkan alginat 10% lebih banyak 

yang larut dibandingkan dengan alginat 20%. Menurut Yuliawaty et al. (2015) semakin 

besar nilai daya larut semakin baik mutu dari serbuk tersebut dikarenakan penyajian 

yang lebih mudah dan cepat. 

 

4.2.2. Kemampuan Pembasahan 

Menurut Imanningsihet al. (2013) kemampuan pembasahan merupakan waktu yang 

diperlukan serbuk bercampur dengan air atau sifat dari serbuk untuk masuk ke dalam air 

saat serbuk ditaburkan dipermukaan. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa pada analisis 

kemampuan pembasahan serbuk pewarna fikosianin dengan menggunakan dua 

konsentrasi yaitu alginat 10% dan alginat 20% didapatkan hasil alginat 10% yang lebih 

tinggi. 

 

Konsentrasi alginat 10% dan alginat 20% pada analisa ini terdapat beda nyata antara 

satu dengan yang lainnya karena menurut Goula & Adamopoulos (2004) kadar air yang 

rendah berhubungan dengan pelarutan yang cepat, oleh karena itu alginat dengan 

konsentrasi 20% lebih cepat larut karena kadar airnya lebih rendah dibandingkan 
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dengan alginat konsentrasi 10%. Sedangkan, menurut Hartomo & Widiatmoko (1993) 

karakteristik serbuk yang baik memiliki waktu pembasahan yang cepat karena mudah 

larut dalam air. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan pembasahan serbuk 

antara lainukuran partikel, densitas, porositas, tegangan permukaan, luas permukaan dan 

aktibitas permukaan (Negri et al., 2004). 


