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4. PEMBAHASAN 

Pembuatan minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah merupakan sebuah 

penelitian pengembangan produk yang bertujuan untuk memanfaatkan nilai fungsional 

pada bahan alami dengan lebih mudah dan praktis dalam mengkonsumsinya. Penelitian 

ini menggunakan dua metode yang berbeda dan dua perlakuan yang berbeda dalam 

pembuatan produknya. Metode yang digunakan yaitu metode spray drying dengan 

menggunakan mesin spray dryer dan metode foam mat drying menggunakan alat yang 

biasa disebut cabinet dryer. Perlakuan yang digunakan pada bahan daun katuk yakni 

perlakuan segar dan juga perebusan selama 30 menit pada suhu 60oC. Perebusan 

mampu menurunkan total klorofil yang ada pada sayuran dan dalam penelitian ini 

sayuran yang dimaksud adalah daun katuk (Madalena et al., 2007).  

 

Pada penelitian ini, ditambahkan pula jeruk nipis sebanyak 2% dari total volume ekstrak 

daun katuk dan jambu biji merah. Daun katuk memiliki flavor yang cukup kuat. Jeruk 

nipis ini berfungsi sebagai off flavor terhadap daun katuk. Menurut Andriani (2014), 

flavor jeruk mampu mengaburkan rasa yang kurang dapat diterima oleh konsumen. 

Selain jeruk nipis, ditambahkan maltodekstrin DE (dextrose equivalent) 10 untuk 

mengolah daun katuk dan jambu biji merah menjadi minuman serbuk. Penambahan 

maltodekstrin ini diperlukan untuk mempercepat pengeringan dan juga mencegah 

kerusakan akibat dari panas (Darniadi et al., 2011). Pada pengeringan dengan metode 

foam mat drying ditambahkan pula Tween 80 sebagai bahan pembuih yang dapat 

membantu mempercepat proses pengeringan (Susanti et al., 2014). 

 

4.1. Karakteristik Fisik 

4.1.1. Daya Larut 

Analisis daya larut atau kelarutan merupakan analisis fisik. Analisis ini dilakukan 

dengan cara mencampurkan bubuk dengan air, lalu disaring menggunakan kertas saring 

yang nantinya diperoleh nilai kelarutan dengan menghitung selisih berat awal dan berat 

akhir dibagi dengan berat awal, kemudian dikalikan 100% (Yuliawaty et al., 2015). 

Kelarutan bubuk dipengaruhi oleh salah satu faktor yakni sifat rehidrasi terhadap air. 

Rehidrasi adalah kemampuan penyerapan atau larutnya suatu produk di dalam air 

(Purnomo et al., 2014).  
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Dari data yang dihasilkan, nilai daya larut minuman serbuk daun katuk dan jambu biji 

merah tidak memiliki perbedaan nyata. Nilai yang dihasilkan menunjukkan pula bahwa 

minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah mudah larut dalam air yakni berkisar 

antara 90,3% hingga 92,3%. Hal tersebut ditunjang dengan pernyataan bahwa 

maltodekstrin memiliki beberapa sifat antara lain, cepat mengalamai dispersi, memiliki 

daya larut yang tinggi, dan juga memiliki daya ikat yang kuat. Selain itu, maltodekstrin 

dapat larut dalam air dingin (Srihari et al., 2010).  

 

Pradana et al (2014) juga menambahkan bahwa porositas partikel mempengaruhi daya 

larut serbuk. Serbuk yang memiliki sifat porous (berpori-pori) lebih cepat larut dalam 

air. Dari data yang diperoleh, daya larut produk dengan metode spray drying cenderung 

lebih tinggi dibandingkan metode foam mat drying, sehingga dapat dikatakan bahwa 

produk yang dihasilkan dengan metode spray drying bersifat lebih porous.Semakin 

besar nilai daya larut pada suatu produk serbuk, maka serbuk lebih cepat larut dalam air 

dan semakin baik pula mutu dari produk minun serbuk fungsional tersebut, karena dapat 

disajikan dengan lebih mudah (Ýuliawaty et al., 2015).                                                             

 

Selain itu, pada Tabel 1. dapat diketahui bahwa kelarutan tertinggi diperoleh produk 

dengan perlakuan segar dan metode spray drying, hal ini dikarenakan produk bersifat 

kurang higroskopis dibandingkan dengan produk yang menggunakan perlakuan dan 

metode lain. Perbedaan tekanan uap air yang besar antara solid dan cairan menyebabkan 

adanya peningkatan sifat higroskopis dari mikroenkapsulan. Hal ini yang 

mengakibatkan kemampuan menyerap air lebih besar atau daya rehidrasi lebih besar 

(Hardjanti, 2008). 

    

4.1.2. Warna 

Analisa karakteristik fisik warna pada minuman serbuk daun katuk dan jambu biji 

merah menggunakan alat yang disebut chromameter. Prinsip kerja dari alat tersebut 

yakni dengan menembakkan lampu xenon pada permukaan sampel, lalu dipantulkan 

menuju sensor spektral (Purnomo et al., 2014). Parameter yang diamati dalam penelitian 

ini yaitu kecerahan (L*), intensitas warna merah (a*) dan intensitas warna kuning (b*) 
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(Yuliawaty et al., 2015). Sistem perngukuran dalam analisa warna ini adalah sistem CIE 

(Commision International de l’Enclairge – Komisi Pencahayaan Internasional) (Akili et 

al., 2012). 

 

Dari hasil pengujian warna pada minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah, 

nilai L* (Lightness) pada produk dengan pre-treatment perebusan memiliki tingkat 

kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk segar atau tanpa perebusan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Madalena (2007) dimana perlakuan perebusan 

mampu menurunkan kadar klorofil dan juga menyebabkan kandungan pigmen 

mengalami perubahan. Produk minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah 

dengan menggunakan metode spray drying menghasilkan tingkat kecerahan yang 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan foam mat drying, namun tidak memiliki 

selisih nilai yang cukup jauh. Hal ini dikarenakan adanya penambahan maltodekstrin 

yang menyebabkan jumlah klorofil semakin menurun dan semakin rendah, sehingga 

menyebabkan warna menjadi lebih terang karena mengarah ke warna dominan putih 

(Hardjanti, 2008). Yuliawaty (2015) menambahkan bahwa penambahan maltodekstrin 

yang memiliki warna cenderung putih apabila dicampur dengan ekstrak daun katuk dan 

jambu biji merah menghasilkan warna yang cerah, sehingga tingkat kecerahan dari 

minuman serbuk fungsional tersebut semakin meningkat. Selain itu, penggunaan bahan 

jambu biji merah juga mempengaruhi warna produk. Hal ini dikarenakan tingginya 

tingkat kecerahan yang dimiliki oleh jambu biji merah yakni sebesar 87,57 ± 0,02 

(Osorio et al., 2011). Tingkat kecerahan antarproduk minuman serbuk fungsional daun 

katuk dan jambu biji merah memiliki perbedaan nyata.  

 

Tingkat a* (Redness) pada minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah cenderung 

mengarah pada nilai negatif yang berarti warna dominan yang dimiliki adalah warna 

hijau. Pada Tabel 2., dapat dilihat bahwa warna yang dihasilkan oleh produk dengan 

perlakuan segar atau tanpa perebusan memiliki warna lebih hijau dibandingkan dengan 

produk yang diberi pre-treatment perebusan. Tingginya angka dominan hijau nilai a* 

pada perlakuan segar dikarenakan bahan daun katuk tidak melalui proses perebusan 

yang mampu mengurangi tingkat kandungan klorofil. Apabila dibandingkan 

berdasarkan metode yang digunakan, metode spray drying memiliki warna yang 
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cenderung lebih hijau daripada produk dengan metode foam mat drying. Hal ini 

dikarenakan penggunaan metode spray drying lebih baik dalam melindungi kandungan 

warna dalam bahan karena metode spray drying memiliki kelebihan dalam 

pengendalian sifat dan mutu produk yang cukup efektif (Gibbs et al., 1999). Nilai a* 

pada semua produk memiliki nilai yang berbeda nyata.   

 

Nilai b* (Yellowness) pada produk yang tidak diberi perlakuan memiliki intensitas lebih 

tinggi daripada produk dengan perlakuan perebusan. Metode yang memiliki intensitas 

warna lebih tinggi dan mengarah ke warna dominan kuning yakni metode spray drying 

karena nilai b* menunjukkan bahwa nilai b* produk semakin positif. Hal tersebut 

dikarenakan adanya maltodekstrin sebagai mikroenkapsulan yang berfungsi untuk 

melindungi komponen aktif yang ada pada bahan seperti komponen warna serta 

menurunkan laju degradasi pigmen (Gradinaru et al., 2003). Sedangkan Tween 80, tidak 

memberikan pengaruh karena hanya sebagai bahan pembentuk buih yang tidak berasa, 

tidak berbau dan tidak memberikan warna (Susanti et al., 2014). Dari data hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan segar (tanpa perebusan) dan penggunaan 

metode spray drying dinilai lebih baik dalam menjaga mutu produk dalam warna. 

 

4.2. Karakteristik Kimia 

4.2.1. Kadar Air 

Kualitas suatu produk sangat dipengaruhi oleh kadar air. Pengukuran kadar air memiliki 

prinsip dengan menguapkan kandungan air yang ada pada minuman serbuk daun katuk 

dan jambu biji merah. Penguapan dilakukan dengan cara pemanasan menggunakan 

oven, lalu produk ditimbang dengan berat konstan yang artinya semua air telah 

diuapkan (Yuliawaty et al., 2015).  

 

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produk tidak memiliki perbedaan 

nyata. Berbeda dengan produk minuman serbuk dengan perlakuan segar dan metode 

spray drying, produk tersebut memiliki perbedaan nyata dengan produk lainnya. Hal 

tersebut dikarenakan konsentrasi maltodekstrin yang sama yakni 20%, sehingga tidak 

berbeda jauh antar produk (Tama et al., 2014). Kadar air dari produk minuman serbuk 

daun katuk dan jambu biji merah memiliki kisaran antara 1,5% hingga 2,4%. Menurut 



26 
 

 

SNI 01-4320-1996, kadar air untuk produk minuman serbuk instan sebesar 3%. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dihasilkan dari penelitian dan juga ketentuan yang ada.    

 

4.2.2. Flavonoid 

Kandungan flavonoid ditentukan dengan cara kolorimetri dengan dasar 

spektrofotometri. Dasar penentuan kandungan flavonoid yakni dengan adanya 

kemampuan dari flavonoid untuk membentuk kompleks AlCl3 berwarna kuning, lalu 

direaksikan dengan NaOH (basa kuat) membentuk warna merah muda, kemudian 

diukur absorbansinya menggunakan panjang gelombang 510 nm (Amaliawati, 2015). 

Jenis flavonoid yang ada dalam katuk yakni flavanon (Zuhra, 2008). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji flavonoid memiliki perbedaan nyata 

pada semua produk dengan perlakuan dan metode yang berbeda. Dapat dilihat pada 

hasil penelitian dengan produk perlakuan segar memiliki hasil uji flavonoid yang lebih 

tinggi daripada hasil yang dimiliki oleh produk dengan perlakuan rebus. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Amaliawati (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh dari 

pemanasan berupa perebusan pada daun katuk, jika dibandingkan dengan perlakuan 

segar. Daun katuk yang diolah atau mendapat perlakuan rebus akan mengalami 

penurunan kadar flavonoidnya. Santoso (2013) menambahkan, daun katuk mengandung 

flavonoid yang membuat rasa sedikit pahit atau rasa daun yang cukup kuat. Perebusan 

mampu membantu mengurangi rasa yang kurang dapat diterima. Ketika daun katuk 

dipanaskan dengan air, senyawa-senyawa ester yang ada dalam daun katuk terhidrolisis 

menjadi senyawa asam karboksilat, sehingga mampu berfungsi sebagai off flavor pada 

produk minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah. 

 

4.2.3. Vitamin C 

Vitamin C merupakan salah satu antioksidan dan juga salah satu vitamin yang mampu 

larut dalam air. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk minuman serbuk 

daun katuk dan jambu biji merah memiliki nilai uji vitamin C yang berbeda nyata. 

Perbedaan ini dikarenakan vitamin C yang teroksidasi selama pengeringan berlangsung. 

Pada bahan mentah diketahui pula bahwa vitamin C yang terkandung yakni sebesar 859 

mg/100 gram bahan. Hal ini sangat berbeda dengan kandungan vitamin C yang ada pada 
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minuman serbuk daun katuk dan jambu biji merah. Pengeringan menggunakan panas 

yang mampu merusak vitamin C yang terkandung dalam produk apabila tidak 

terlindungi dengan baik (Yuliawaty et al., 2015). Selain proses pengeringan, menurut 

Santoso (2013), proses perebusan juga mengakibatkan penurunan kadar vitamin C pada 

produk.  Sedangkan pada produk dengan metode foam mat drying menunjukkan 

kandungan vitamin C yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan produk spray 

drying. Susanti (2014) memaparkan bahwa tween 80 mampu mengakibatkan terjadinya 

koefisien perpindahan panas meningkat dan tween 80 mampu menurunkan kadar 

vitamin C pada produk.  

 

4.2.4. Aktivitas Antioksidan 

Analisa aktivitas antioksidan pada pengujian ini menggunakan metode DPPH (2,2-

diphenyl-1-picryhydrazy). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas senyawa 

aktif dalam minuman serbuk fungsional daun katuk dan jambu biji merah untuk 

menangkap radikal bebas. Hasil penelitian menunjukkan rerata kadar aktivitas 

antioksidan pada minuman serbuk daun katuk yaitu berkisar antara 2,1% hingga 9,1%. 

Penambahan maltodekstrin mampu menurunkan kadar aktivitas antioksidan karena 

maltodekstrin menambah total padatan dalam produk sehingga senyawa antioksidan 

yang terukur semakin sedikit (Yuliawaty, 2015). Selain itu, data juga menunjukkan 

adanya perbedaan nyata antar produk. Produk dengan perlakuan segar cenderung lebih 

tinggi dibandingkan dengan produk dengan perlakuan rebus. Perlakuan perebusan 

menyebabkan penurunan fungsi pada produk minuman serbuk fungsional. Proses 

pemanasan membuat aktivitas antioksidan cenderung menurun dan juga menyebabkan 

beberapa perubahan kualitas baik secara fisik, biokimia, maupun komponen gizinya. 

Selain itu, terjadi peningkatan laju oksidasi akibat perlakuan pemanasan terhadap 

antioksidan yang terkandung dalam sistem bahan alam (Amaliawati, 2015). Yuliawaty 

(2015) menambahkan adanya kemungkinan adanya dekomposisi senyawa fenol akibat 

pemanasan yang menyebabkan antioksidan mengalami penurunan. 

 

Reduksi DPPH mampu menyebabkan perubahan warna pada sampel yang memiliki 

kandungan antioksidan didalamnya. Terdapat banyak warna yang hilang akibat adanya 

oksidasi dari DPPH. Tingginya angka kehilangan warna menunjukkan aktivitas 
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antioksidan yang baik. Hal ini disebabkan akibat semakin besar nilai absorbansi, maka 

semakin rendah kadar % discoloration yang dihasilkan, berlaku juga sebaliknya 

(Miliauskas et al., 2003).   
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