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3. HASIL PENELITIAN 

Berikut ini merupakan hasil analisa penelitian produk minuman serbuk daun katuk dan 

jambu biji merah. 

 

3.1. Karakteristik Fisik 

3.1.1. Daya Larut 

Hasil dari analisa daya larut minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah dengan 

perbedaan metode serta perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 

 
Tabel 1. Daya Larut Minuman Serbuk Daun Katuk dan Jambu Biji Merah 

Perlakuan Metode Pengeringan Daya Larut (%) 
Segar  Spray Drying 92,321 ± 1,034a 

Segar Foam Mat Drying 90,256 ± 3,310a 

Rebus  Spray Drying 91,131 ± 2,434a 

Rebus  Foam Mat Drying 91,769 ± 2,178a 

Keterangan: 
• Semua nilai (n=6) merupakan nilai mean ± standar deviasi 
• Analisa statistik menggunakan One Way Anova dengan uji signifikansi Duncan 
• Abjad superscript yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan dan metode dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 
 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pengujian daya larut pada minuman serbuk 

daun katuk dan jambu biji merah dengan perlakuan pre-treatment serta metode berbeda 

selama proses pembuatannya menghasilkan nilai daya larut yang tidak berbeda nyata. 

Daya larut yang memiliki nilai tertinggi yakni minuman serbuk dengan perlakuan pre-

treatment segar atau tanpa perebusan dan metode spray drying. Produk dengan nilai 

daya larut terendah dimiliki oleh minuman serbuk dengan perlakuan segar dan metode 

foam mat drying.  
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3.1.2. Warna 

Pada penelitian ini, dibuat minuman serbuk berbahan dasar daun katuk dan jambu biji 

merah dengan metode dan perlakuan pre-treatment yang berbeda seperti gambar berikut 

ini:  

 

              
(a)                                                                   (b)   

 

               
       (c)                                                                  (d) 

 

 

Gambar 7. Minuman Serbuk Daun Katuk dan Jambu Biji Merah 
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Keterangan gambar: 
(a) Minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah dengan perlakuan segar (tanpa perebusan) dan 

metode spray drying. 
(b) Minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah dengan perlakuan segar (tanpa perebusan) dan 

metode foam mat drying. 
(c) Minuman serbuk  daun katuk dan jambu biji merah dengan perlakuan perebusan dan metode spray 

drying. 
(d) Minuman serbuk  daun katuk dan jambu biji merah dengan perlakuan perebusan dan metode foam 

mat drying. 
 

 

Hasil dari analisa warna minuman serbuk dari daun katuk dan jambu biji merah dengan 

perbedaan metode serta perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel 2. Warna Minuman Serbuk Daun Katuk dan Jambu Biji Merah 

Perlakuan Metode 
Pengeringan 

Warna 
L* a* b* 

Segar  Spray Drying 83,218 ± 2,028a -7,278 ± 0,276a 19,442 ± 0,467a 

Segar  Foam Drying 77,748 ± 0,573b -4,592 ± 0,188b 16,883 ± 1,011b 

Rebus  
Rebus  

Spray Drying 
Foam Drying 

88,397 ± 0,890c 

84,920 ± 0,819d 
-3,868 ± 0,067c 

-3,100 ± 0,047d 
15,615 ± 0,273c 

13,897 ± 0,379d 

Keterangan: 
• Semua nilai (n=6) merupakan nilai mean ± standar deviasi 
• Analisa statistik menggunakan One Way Anova dengan uji signifikansi Duncan 
• Abjad superscript yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan dan metode dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 
 

Dapat dilihat pada Tabel 2, L* (Lightness) pada produk minuman serbuk daun katuk 

dan jambu biji merah dengan perlakuan pre-treatment perebusan lebih tinggi 

dibandingkan dengan produk tanpa diberi perlakuan (segar). Pada produk dengan 

metode spray drying memiliki tingkat L* lebih tinggi dibandingkan produk yang 

dihasilkan dari metode foam mat drying. Tingkat kecerahan antar produk memiliki 

perbedaan nyata, namun produk yang tidak diberi perlakuan dengan metode foam mat 

drying tidak memiliki perbedaan nyata. Pada Tabel 2, dapat dilihat pula tingkat a* 

(Redness) produk yang tidak diberi perlakuan (segar) memiliki warna hijau yang lebih 

dominan daripada produk yang diberi perlakuan perebusan. Namun, apabila dilihat dari 

metode yang digunakan, metode spray drying  memiliki warna hijau yang lebih 

dominan. Berdasarkan Tabel 2. pula, nilai b* (Yellowness) pada produk minuman 

serbuk daun katuk dan jambu biji merah tanpa perlakuan pre-treatment perebusan 

(segar) memiliki warna kuning yang semakin dominan daripada produk dengan 
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perlakuan perebusan. Apabila dibandingkan berdasarkan metode yang digunakan, warna 

kuning lebih dominan pada produk dengan metode spray drying.  

 

3.2. Karakteristik Kimia 

3.2.1. Kadar Air 

Hasil dari analisa kadar air minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah dengan 

perbedaan metode serta perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini: 

 

Tabel 3. Kadar Air Minuman Serbuk Daun Katuk dan Jambu Biji Merah 

Perlakuan Metode Pengeringan Kadar Air (%) 
Segar  Spray Drying 2,4 ± 0,849a 
Segar  Foam Mat Drying 1,5 ± 1,232a 
Rebus  Spray Drying 2,0 ± 1,029a 
Rebus  Foam Mat Drying 2,2 ± 0,652a 
Keterangan: 
• Semua nilai (n=6) merupakan nilai mean ± standar deviasi 
• Analisa statistik menggunakan One Way Anova dengan uji signifikansi Duncan 
• Abjad superscript yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan dan metode dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 
 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai kadar air dengan berbagai perlakuan dan 

metode memiliki hasil yang berbeda-beda. Keempat produk yang dihasilkan tidak 

memiliki perbedaan nyata. Pada Tabel 3 juga menunjukkan bahwa hasil kadar air 

produk minuman serbuk tersebut berkisar antara 1,5% hingga 2,4%. 

  

3.2.2. Flavonoid 

Hasil dari analisa flavonoid minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah dengan 

perbedaan metode serta perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini: 

 

Tabel 4. Flavonoid Minuman Serbuk Daun Katuk dan Jambu Biji Merah 

Perlakuan Metode Pengeringan Flavonoid 
Segar  Spray Drying 0,032 ± 0,000a 

Segar  Foam Mat Drying 0,034 ± 0,000b 

Rebus  Spray Drying 0,019 ± 0,000c 

Rebus  Foam Mat Drying 0,020 ± 0,001d 

Keterangan: 
• Semua nilai (n=6) merupakan nilai mean ± standar deviasi 
• Analisa statistik menggunakan One Way Anova dengan uji signifikansi Duncan 
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• Abjad superscript yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan dan metode dengan 
tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 

 

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui nilai yang dihasilkan dari uji flavonoid pada 

minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah memiliki nilai yang berbeda nyata 

antar produk. Dapat dilihat pula pada Tabel 4, nilai kandungan flavonoid produk 

minuman serbuk dengan perlakuan rebus memiliki nilai lebih rendah dibandingkan 

produk minuman serbuk tanpa perlakuan perebusan (segar). Namun, produk dengan 

metode foam mat drying memiliki nilai lebih tinggi kandungan flavonoidnya daripada 

produk minuman serbuk yang diproduksi menggunakan spray drying.  

 

3.2.3. Vitamin C 

Hasil dari analisa vitamin C minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah dengan 

perbedaan metode serta perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 

 

Tabel 5. Vitamin C Minuman Serbuk Daun Katuk dan Jambu Biji Merah 

Perlakuan Metode Pengeringan Vitamin C (mg/100 g bahan) 
Bahan Mentah  
Segar  

 
   Spray Drying 

859 
84,151 ± 7,705d 

Segar     Foam Mat Drying 68,068 ± 5,144ab 

Rebus     Spray Drying 62,491 ± 5,566a 

Rebus     Foam Mat Drying 74,198 ± 6,065c 

Keterangan: 
• Semua nilai (n=6) merupakan nilai mean ± standar deviasi 
• Analisa statistik menggunakan One Way Anova dengan uji signifikansi Duncan 
• Abjad superscript yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan dan metode dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 
 
 

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa produk minuman serbuk daun katuk dan 

jambu biji merah yang memiliki nilai vitamin C berbeda nyata antar produknya. Tabel 5 

juga menunjukkan nilai kandungan vitamin C terendah dimiliki oleh produk minuman 

serbuk dengan perlakuan rebus dan metode foam mat drying, sedangkan nilai vitamin C 

tertinggi dimiliki oleh produk dengan perlakuan segar dan metode spray drying. Apabila 

dibandingkan dengan vitamin C yang ada pada bahan mentah, hasil yang diperoleh 

sangat berbeda karena vitamin C terkandung sebesar 859 mg/100 gram bahan.    



21 
 

 

3.2.4. Aktivitas Antioksidan 

Hasil dari analisa aktivitas antioksidan minuman serbuk daun katuk dan jambu biji 

merah dengan perbedaan metode serta perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini: 

 

Tabel 6. Aktivitas Antioksidan Minuman Serbuk Daun Katuk dan Jambu Biji Merah 

Perlakuan Metode Pengeringan Discoloration (%) 
Segar  Spray Drying 9,071 ± 0,374a 

Segar  Foam Mat Drying 7,698 ± 0,482b 

Rebus  Spray Drying 2,105 ± 0,206c 

Rebus  Foam Mat Drying 3,893 ± 0,425d 

Keterangan: 
• Semua nilai (n=6) merupakan nilai mean ± standar deviasi 
• Analisa statistik menggunakan One Way Anova dengan uji signifikansi Duncan 
• Abjad superscript yang berbeda menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan dan metode dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 
 

Pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa produk minuman serbuk daun katuk dan jambu biji 

merah memiliki perbedaan nyata satu sama lain. Berdasarkan Tabel 6., produk dengan 

perlakuan tanpa perebusan (segar) memiliki nilai discoloration lebih tinggi 

dibandingkan dengan produk yang diberi perlakuan perebusan. Nilai uji aktivitas 

antioksidan tertinggi dimiliki oleh produk minuman serbuk dengan perlakuan segar dan 

metode spray drying, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh produk dengan perlakuan 

rebus dan metode spray drying.  
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