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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

4.1. Performa Mesin Pengering Spray Drying 

4.1.1 Waktu Proses dan Flow Rate 

Daya tampung tangki bahan baku maksimum dapat diisi sampai dengan 5 liter bahan baku. 

Dalam penelitian ini, volume yang digunakan setiap siklus proses adalah 2 liter bahan 

baku. Berdasarkan catatan proses produksi, total waktu yang dibutuhkan untuk 

menghabiskan 2 liter bahan baku setiap siklus penambahan konsentrasi WPI berbeda – 

beda (Tabel 1)  

 

Tabel 1. Waktu proses dan flow rate produksi bubuk temu hitam  
 

No 
Kosentrasi 

WPI 
(%) 

Waktu 
Proses Total 

( Menit ) 

Delay Proses 
(Kejadian) 

Break 
down Time  

(Menit) 

Waktu proses  
efektif  
(Menit) 

Flow Rate  
 

(ml/menit) 
1 10 120 -150 1-3 20  115  17.391 
2 15 150 – 180 3-5  45  120 16.667 
3 20 200 – 240 >5 100  120 16.667 

 
Keterangan : 

a.  delay proses terjadi karena kehilangan tekanan dan penyumbatan di atomizer 
b.  break down time adalah waktu yang hilang karena terhentinya proses   

 

Tabel 1 menunjukkan total waktu proses semakin besar seiring penambahan konsentrasi 

WPI, namun break down time juga semakin besar. Dilihat dari waktu proses efektif, 

perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk setiap konsentrasi WPI tidak signifikan. 

Penambahan konsentrasi WPI 20% memberikan break down time paling besar dengan total 

jumlah kejadian delay proses paling banyak, lebih dari 5 kejadian.  Hal ini berakibat pada 

total waktu proses yang dibutuhkan menjadi besar. Penyebab utama terjadinya delay proses 

adalah pasokan tekanan yang kurang serta terjadi penyumbatan pada atomizer. Proses 

beberapa kali dihentikan dan diulangi kembali untuk meminimalisir fluktuasi tekanan 

menuju atomizer yang dapat mempengaruhi ukuran droplet menjadi beragam. Salah satu 

parameter untuk melihat fluktuasi suply tekanan atomizer adalah Flow rate. Pada Tabel 1 

dinyatakan flow rate untuk setiap konsentrasi WPI tidak berbeda jauh, dalam kisaran       
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16-17 ml/ menit. Dengan demikian, meskipun terjadi delay proses beberapa kali, namun 

prosedur operasional mesin dapat meminimalisir fluktuasi tekanan yang masuk ke atomizer  

 

4.1.2 . Suhu Operasional  

Suhu inlet sangat penting dalam menentukan karakteristik bubuk (Mahdavi & Jafari, 

2015). Dalam penelitian ini suhu inlet yang digunakan kurang lebih 85˚C ± 5˚C dan suhu 

outlet kurang lebih 75˚C ± 5˚C (Gambar 12). Akan tetapi suhu aktual pengeringan di 

dalam chamber pengeringan mencapai suhu 100-120˚C. Terjadi akumulasi panas didalam 

chamber pengeringan selama proses pengeringan berlangsung. 

 
Gambar 12. (A) Suhu inlet ;  (B) Suhu outlet. 

 

4.1.3  Hasil Spraying dan Atomizer 

Atomizer yang digunakan dalam mesin pengering adalah jenis pressure atomizer dengan 

satu lubang (Gambar 13C). Prinsip kerja atomizer  jenis ini sangat tergantung pada 

pasokan tekanan yang diberikan (Cal & Sollohub, 2010; Dananharamakrishnan & Padma 

Ishwarya, 2015; Mahdavi & Jafari, 2015). Hasil pengamatan proses, pasokan tekanan yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan hasil semprotan yang diinginkan adalah 4-5 bar ± 1 bar             

(Gambar 13B), yang dipasok dari kompresor sebagai penghasil tekanan. Akan tetapi 

kapasitas kompresor menghasilkan tekanan adalah 1 Bar. Akibatnya tidak berimbang 

dengan pemakaian, sehingga sering terhenti proses produksi karena pasokan tekanan yang 

kurang. Meskipun demikian hasil pengamatan hasil penyemprotan pada Gambar 13A, 

masih mampu menghasilkan pertikel yang halus berkabut sesuai yang diharapkan. 

 

A B 
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Gambar 13.  (A) Jenis Atomizer ; (B) Tekanan atomizer; (C) Hasil penyemprotan dalam 
Chamber.  

 

4.2. Karakteritik Bubuk Temu Hitam 

4.2.1 Karakteristik Fisik  

a. Analisa warna bubuk temu hitam  

Operasional mesin spray dryer untuk ketiga perlakuan penambahan kosentrasi 

menggunakan parameter suhu dan tekanan pompa yang sama. Secara visual hasil 

produk dapat dilihat pada Gambar 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Produk bubuk Temu hitam dengan penambahan kosentrasi WPI Sebanyak  (A) 

10%, (B) 15% dan (C) 20%. 

 

Bubuk yang dihasilkan kemudian dilakukan pengujian warna menggunakan 

Chromameter dengan hasil uji yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

A B C 
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Tabel 2. Hasil uji warna masing-masing kosentrasi bubuk temu hitam-WPI.  
 

Kosentrasi L* a* b* Chroma 
10% 64.85 ± 0.37a 4.54 ± 0.07 13.70 ± 0.51b 14.45 ± 0.465 a 
15% 68.53 ± 1.43b  4.43 ± 0.08 12.26 ± 0.46a 13.04 ± 0.405 b 
20% 69.74 ± 0.80b 4.49 ± 0.06 12.38 ± 0.55a 13.12 ± 0.499 b 

 

Keterangan : 
a) Nilai yang tertera pada tabel adalah nilai rata-rata ± standar deviasi dari 

pengulangan tiga kali. 
b) Huruf subscript yang berbeda dalam satu satu kolom menunjukkan perbedaan 

nyata (p < 0.05) dengan menggunakan uji Duncan. 
c) Seluruh data diuji normalitasnya dengan saphiro-wilk 

 

Nilai L* menunjukkan tingkat kecerahan dari range 0 - 100, semakin besar nilai L maka 

semakin cerah (Hutchings, 1999). Rerata nilai L* yang dihasilkan dalam penelitian ini 

(Tabel 2) nilai tertinggi didapatkan pada sampel dengan penambahan WPI 20%, yakni 

69,74 dan nilai terendah diperoleh pada sampel dengan penambahan kosentrasi WPI 

10% sebesar 64,85. Dalam uji variansi ANOVA (Tabel 3), diperoleh nilai F sebesar 

20,547 dengan Sig 0,02 < 0,05. Dengan demikian terdapat perbedaan nyata antara 

penambahan konsentrasi WPI terhadap nilai L*.  

 

Tabel 3. Nilai signifikansi intensitas warna bubuk temu hitam 

 
 

 
keterangan : 

1. Nilai F adalah sebagai bentuk relevansi antara nilai F hitung dan F tabel dari nilai 
signifikansi 

2. Nilai Signifikansi <0,05 menunjukkan ada perbedaan nyata dari uji yang dilakukan 
dan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dari hasil uji 
yang dilakukan  

3. Uji dilakukan dengan uji variasi One way Anova dengan tingkat kepercayaan 95%.  
 

Atribut Nilai uji one away Anova 
Nilai F Signifikansi 

L 20,457 0,002 
a 1,829 0,240 
b 7,771 0,022 
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Pada uji lanjutan menggunakan uji Duncan pada Tabel 4, penambahan kosentrasi WPI 

20% dan 15% berbeda nyata pada tingkat yang sama sedangkan pada penambahan 

kosentrasi WPI 10% berbeda nyata pada tingkat 1.  

 

Tabel 4. Uji lanjut intensitas nilai L* pada bubuk temu hitam 

 
 

 
keterangan : 

1. Perbedaan letak kolom nilai subset menunjukkan tingkat perbedaan antar varian 
2. Nilai yang terletak pada kolom subset yang sama menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara varian 
 

Dengan demikian jika dilhat dari nilai uji, maka penambahan kosentrasi WPI 20% dan 

15% memberikan warna bubuk dengan tingkat kecerahaan yang tidak berbeda nyata, 

namun berbeda nyata terhadap sampel dengan penambahan kosentrasi WPI 10% yang 

memiliki tingkat kecerahan paling rendah.  

Nilai a* menyatakan warna kromatik merah – hijau, dengan  nilai a* positif (+a*) dari 0 

sampai +100 untuk warna merah dan a* negative (-a*) dari 0 sampai -80  untuk warna 

hijau (Hutchings, 1999). Hasil penelitian ini (tabel 2) menunjukkan nilai a* positif 

untuk semua penambahan kosentrasi WPI, warna bubuk kemerahan di kisaran 4,54 

sampai dengan 4,49. Hasil uji statistik variansi ANOVA (Tabel 3) menujukkan nilai F 

sebesar 1,829 dengan nilai Signifikansi sebesar 0.240 < 0,05. Dengan demikian tidak 

terdapat perbedaan nyata antara penambahan konsentrasi WPI terhadap variable         

nilai a*, sehingga tidak diperlukan untuk uji lanjut. 

Nilai b* menyatakan warna kromatik biru-kuning, dengan nilai b* positif (+b*) dari 0 

sampai dengan +70 untuk warna kuning dan nilai b* negatif (-b*) dari 0 sampai dengan 

-70 untuk warna biru (Hutchings, 1999). Hasil penelitian (Tabel 2) menunjukkan nilai 

b* positif semua untuk masing-masing penambahan konsentrasi WPI. Tingkat 

Kosentrasi  
Nilai uji lanjutan Duncan 

subset 
1 2 

10% 64,85  
15%  68,5267 
20%  69,7367 
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kekuningan yang dihasilkan tertinggi diperoleh pada sampel dengan penambahan 

konsentrasi WPI 10% sebesar 13,7 dan nilai terendah diperoleh pada penambahan 

kosentrasi WPI 15% sebesar 12,26. Dalam uji variansi ANOVA (Tabel 3), diperoleh 

nilai F sebesar 7,771 dengan Signifikansi 0,022 < 0,05. Dengan demikian variabel 

penambahan konsentrasi WPI memberikan perbedaan nyata terhadap nilai b*. Besarnya 

tingkat perbedaan dapat diketahui pada uji lanjut Duncan (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Uji lanjut intensitas nilai b* pada bubuk temu hitam 

 
 

 
keterangan : 

1. Perbedaan letak kolom nilai subset menunjukkan tingkat perbedaan antar varian 
2. Nilai yang terletak pada kolom subset yang sama menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara varian 
 

Berdasarkan data pada Tabel 5, terbentuk 2 kolom subset yang menunjukan terdapat 

dua perbedaan tingkat beda nyata, dimana penambahan kosentrasi 15% dan 20% dalam 

satu kolom serta penambahan konsentrasi 10% berada pada kolom yang lain. Dengan 

demikian secara tingkat kekuningan, penambahan konsentrasi WPI 15% dan 20%, 

berbeda tingkat kekuningan pada penambahan konsentrasi WPI 10%.  

 

b. Total padatan 

Pada tabel 6 menunjukkan nilai total padatan terbesar diperoleh pada perlakuan 

penambahan konsentrasi WPI 20% sebesar 2,74% dan perlakuan penambahan 

konsentrasi 10% diperoleh nilai total padatan terendah yakni sebesar 2,26 %.  

 

 

 

 

Kosentrasi  
Nilai uji lanjutan Duncan 

subset 
1 2 

10% 13,7167  
15%  12,2600 
20%  12,3367 
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Tabel 6.  Total padatan bubuk temu hitam dengan penambahan WPI 

 
Kosentrasi WPI 

(%) 
Padatan 

( % ) 
kontrol filtrat 1,49 ± 0,11a 

10 2,26 ± 0,06b 

15 2,63 ± 0,04c 

20 2,74 ± 0,03c 

 

Keterangan : 
a) Nilai yang tertera pada tabel adalah nilai rata-rata ± standar deviasi dari 

pengulangan tiga kali. 
b) Huruf subscript yang berbeda dalam satu satu kolom menunjukkan perbedaan 

nyata  (p < 0.05) dengan menggunakan uji Duncan. 
c) Seluruh data telah diuji normalitasnya 

 

Hasil analisa variansi data dengan menggunakan uji ANOVA ( Tabel 7 ), diperoleh nilai 

F sebesar 202,279 dengan signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 ( tingkat kepercayaan uji ).  

 

Tabel 7. Nilai signifikansi total padatan pada bubuk temu hitam 

 
 

 
keterangan : 

1. Nilai F adalah sebagai bentuk relevansi antara nilai F hitung dan F tabel dari nilai 
signifikansi 

2. Nilai Signifikansi <0,05 menunjukkan ada perbedaan nyata dari uji yang dilakukan 
dan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dari hasil uji 
yang dilakukan  

3. Uji dilakukan dengan uji variasi One way Anova dengan tingkat kepercayaan 95%.  
 

Nilai signifikansi dibawah tingkat kepercayaan menujukkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara variabel penambahan konsentrasi WPI terhadap total padatan dalam 

bubuk. Dalam uji lanjut menggunakan uji Duncan (Tabel 8), diperoleh data tingkat 

perbedaan masing-masing variabel, dimana kontrol tanpa penambahan WPI pada 

Atribut Nilai uji one away Anova 
Nilai F Signifikansi 

Total padatan  202,739 0,000 
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tingkat pertama, sedangkan penambahan konsentrasi WPI 10% pada tingkat kedua dan 

penambahan konsentrasi WPI 15% serta 20% pada satu tingkat yang sama.  

 

Tabel 8. Uji lanjut nilai total padatan pada bubuk temu hitam 

 

 
keterangan : 

1. Perbedaan letak kolom nilai subset menunjukkan tingkat perbedaan antar varian 
2. Nilai yang terletak pada kolom subset yang sama menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara varian 
 

c. Aktivitas air (aw) 

Hasil analisa aktivitas air (aw) untuk masing – masing perlakuan penambahan WPI, 

dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 9 dapat diketahui nilai aw 

tertinggi diperoleh pada sampel penambahan WPI 10% yakni 0.405 ± 0.0015 dan nilai 

aw terendah adalah 0.397 ± 0.0061 pada penambahan WPI 20%.  

 

Tabel 9. Aktivitas air (aw) bubuk temu hitam dengan penambahan WPI 

 
Kosentrasi WPI Aktivitas air  

10% 0.405 ± 0.0015 

15% 0.402 ± 0.0010 

20% 0.397 ± 0.0061 

 
Keterangan : 

a. Nilai yang tertera pada tabel adalah nilai rata-rata ± standar deviasi dari 
pengulangan tiga kali. 

 

Berdasarkan hasil uji anova one way, nilai F hitung yakni 3,020 lebih kecil 

dibandingkan dengan F tabel 5,41. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,124 lebih 

besar dari tingkat kepercayaan 0,05 (Tabel 10).  

Kosentrasi  
Nilai uji lanjutan Duncan 

subset 
1 2 3 

kontrol  1.4867   
10%  2.2567  
15%   2.6467 
20%   2.7200 
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Tabel 10. Nilai signifikansi aktivitas air pada bubuk temu hitam 

 
 

 

 

 

keterangan : 
1. Nilai F adalah sebagai bentuk relevansi antara nilai F hitung dan F tabel dari nilai 

signifikansi 
2. Nilai Signifikansi <0,05 menunjukkan ada perbedaan nyata dari uji yang dilakukan 

dan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dari hasil uji 
yang dilakukan  

3. Uji dilakukan dengan uji variasi One way Anova dengan tingkat kepercayaan 95%.  
 

Dengan demikian, perlakuan penambahan konsentrasi WPI, tidak memberikan 

perbedaan nyata terhadap perubahan nilai aktivitas air (aw) bubuk temu hitam.  

 

d. Kandungan air 

Hasil uji kandungan air bubuk temu hitam yang diselaput dengan variasi konsentrasi 

WPI, dapat dilihat pada Tabel 11.  

 
Tabel 11. Kandungan air bubuk temu hitam dengan variasi penambahan WPI 

 
Kosentrasi WPI 

(%) 
Kandungan air 

(%) 
10 8.13 ± 0.43 
15 7.19 ± 0.52 
20 7.84 ± 0.07 

 
Keterangan : 

b. Nilai yang tertera pada tabel adalah nilai rata-rata ± standar deviasi dari 
pengulangan tiga kali. 

 

Proses pengeringan pada dasarnya adalah proses dehidrasi, dimana sejumlah air 

dilepaskan dalam proses evaporasi sehingga tersisa padatan dalam bentuk bubuk. 

Dengan demikian kandungan air sangat terkait dengan efisiensi pengeringan serta 

Atribut Nilai uji one away Anova 
Nilai F Signifikansi 

aktivitas air 
(aw) 3,020 0,124 
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besarnya air tersisa dalam bentuk air terikat. Berdasarkan hasil uji kandungan air bubuk 

temu hitam pada Tabel 11, kadar air tertinggi diperoleh pada kosentrasi WPI 10% dan 

nilai terendah pada penambahan kosentrasi WPI 15%.  

 

Tabel 12. Nilai signifikansi kandungan air pada bubuk temu hitam 

 
 

 

 

keterangan : 
1. Nilai F adalah sebagai bentuk relevansi antara nilai F hitung dan F tabel dari nilai 

signifikansi 
2. Nilai Signifikansi <0,05 menunjukkan ada perbedaan nyata dari uji yang dilakukan 

dan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dari hasil uji 
yang dilakukan  

3. Uji dilakukan dengan uji variasi One way Anova dengan tingkat kepercayaan 95%.  
 

Hasil uji analisa variansi ANOVA (Tabel 10), diperoleh nilai P adalah 0,062 diatas 

tingkat kepercayaan 0.05. Dengan demikian, variasi penambahan konsentrasi WPI 

sebagai penyalut filtrat temu hitam, tidak memberikan perubahan secara signifikan 

terhadap nilai kandungan air pada bubuk temu hitam yang dihasilkan.  

 

e. Kelarutan bubuk temu hitam  

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 13, nilai kelarutan tertinggi diperoleh pada 

penambahan kosentrasi WPI 10%, sedangkan nilai terendah diperoleh pada penambahan 

kosentrasi WPI 15%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atribut Nilai uji one away Anova 
Nilai F Signifikansi 

Kandungan air  4,574 0,062 
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Tabel 13. Kelarutan bubuk temu hitam dengan variasi penambahan konsentrasi WPI  

  
Kosentrasi WPI 

(%) 
Kelarutan 

(%) 
10 98.65 ± 0.13 
15 97.60 ± 0.20 
20 98.07 ± 1.66  

 
Keterangan : 

- Nilai yang tertera pada tabel adalah nilai rata-rata ± standar deviasi dari 
pengulangan tiga kali. 

 

Dalam uji variansi menggunakan ANOVA pada Tabel 14, diperoleh nilai P sebesar  

0,556. Nilai ini lebih besar dari tingkat kepercayaan 0,05 yang artinya tidak terdapat 

perbedaan nyata antara variasi penambahan kosentrasi WPI sebagai penyalut, terhadap 

kelarutan bubuk temu hitam. 

 

Tabel 14. Nilai signifikansi uji kelarutan pada bubuk temu hitam 
 

 

 

 

keterangan : 
1. Nilai F adalah sebagai bentuk relevansi antara nilai F hitung dan F tabel dari nilai 

signifikansi 
2. Nilai Signifikansi <0,05 menunjukkan ada perbedaan nyata dari uji yang dilakukan 

dan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dari hasil uji 
yang dilakukan  

3. Uji dilakukan dengan uji variasi One way Anova dengan tingkat kepercayaan 95%.  
 

f. Analisa morfologi partikel bubuk 

Analisa morfologi bertujuan untuk melihat hasil penyalutan dalam tingkat partikel, serta 

keterkaitanya terhadap karakteristik bubuk yang dihasilkan. Dilakukan dengan metoda 

Scanning Electron Microscopy (SEM) dengan hasil analisa pada Tabel 15.  

 

 

 

Atribut Nilai uji one away Anova 
Nilai F Signifikansi 

Kandungan air  0,648 0,556 
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Tabel 15.  SEM Partikel Bubuk Temu Hitam. 

 
Kosentrasi 

WPI 

Perbesaran  

1000 x  2000 x 3000 x 

10% 

   

15% 

   

20% 

   
 
Keterangan: (a) bentuk partikel lonjong; (b) bentuk partikel kawah; (c) bentuk partikel      

 pecah; (d) bentuk partikel bulat sempurna  
 

Penyalutan terbaik terjadi pada bubuk WPI-temu hitam 10%, dengan mayoritas bentuk 

partikel terselaputi dengan sempurna oleh WPI. Penyalutan pada bubuk WPI-temu 

hitam 15% menunjukkan adanya bentuk kawah di beberapa partikel, meskipun terlihat 

juga partikel bubuk yang terselaputi dengan sempurna oleh WPI. Pada bubuk WPI-temu 

hitam 20%, bentuk partikel lebih lonjong disertai dengan terbentuknya kawah-kawah 

pada permukaan serta beberapa partikel terlihat pecah selubungnya. Dengan demikian, 

berdasarkan hasil uji SEM, dari ketiga penambahan konsentrasi WPI, konsentrasi WPI 

10% memberikan bentuk yang lebih bagus dan sempurna penyalutanya.  
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4.2.2 Karakteristik Kimia  

a. Analisa kandungan protein dan aktivitas antioksidan 

Hasil uji kandungan protein kasar dan aktivitas antioksidan bubuk temu hitam-WPI, 

dapat dilihat pada Tabel 16. 

 
Tabel 16. Kandungan protein kasar dan aktivitas antioksidan bubuk temu hitam 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 

a. Nilai yang tertera pada tabel adalah nilai rata-rata ± standar deviasi dari 
pengulangan tiga kali. 

b. Huruf subscript yang berbeda dalam satu satu kolom menunjukkan perbedaan 
nyata (p < 0.05) dengan menggunakan uji Duncan. 

c. Seluruh data telah diuji normalitasnya 
 

Hasil analisa kandungan protein kasar bubuk pada tabel 16 menyatakan bahwa nilai 

kandungan protein terendah adalah sampel dengan penambahan WPI 10% dan semakin 

meningkat seiring dengan penambahan konsentrasi WPI.  

 

Tabel 17. Nilai signifikansi uji kandungan protein kasar dan aktivitas antioksidan 
pada bubuk temu hitam 

 
 

 

 

 
keterangan : 

1. Nilai F adalah sebagai bentuk relevansi antara nilai F hitung dan F tabel dari nilai 
signifikansi 

2. Nilai Signifikansi <0,05 menunjukkan ada perbedaan nyata dari uji yang dilakukan 
dan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dari hasil uji 
yang dilakukan  

3. Uji dilakukan dengan uji variasi One way Anova dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Kosentrasi WPI 
(%) 

Total protein 
(%) 

Aktivitas antioksidan 
(%) 

10 58.88 ± 0.44a 12.301 ± 1.718c 

15 62.91 ± 2.08b 18.658 ± 0.467b 

20 69.91 ± 0.70c 23.963 ± 1.542a  

Atribut Nilai uji one away Anova 
Nilai F Signifikansi 

Crude protein  1926,722 0,000 
Antioksidan  55,276 0,000 
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Dalam uji analisa ANOVA pada Tabel 17 menujukkan signifikansi beda nyata untuk ke 

dua jenis uji dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05.  

 

Tabel 18. Uji lanjut kandungan protein kasar pada bubuk temu hitam 

 
 

 
keterangan : 

1. Perbedaan letak kolom nilai subset menunjukkan tingkat perbedaan antar varian 
2. Nilai yang terletak pada kolom subset yang sama menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara varian 
 

Berdasarkan nilai pada Tabel 18 menunjukkan tingkat signifikansi perbedaan 

perlakuan pada kolom yang berbeda masing-masing kosentrasi. Semakin besar 

kosentrasi yang ditambahkan semakin signifikan dampaknya terhadap kandungan 

protein kasar pada bubuk temu hitam. 

 

Pada uji aktivitas antioksidan (Tabel 16) diperoleh nilai uji tertinggi pada penambahan 

konsentrasi WPI 20% yakni sebesar 23.963 ± 1.542 dan nilai terendah diperoleh pada 

penambahan konsentrasi WPI 10% yakni sebesar 12.301 ± 1.718. Hasil analisa anova 

pada Tabel 17 menunjukkan nilai signifikansi jauh dibawah nilai penerimaan, yakni 

0,00<0,005. Hasil tersebut menyatakan setiap variasi penambahan kosentrasi WPI pada 

bubuk temu hitam berdampak signifikan terhadap aktivitas antioksidan. Semakin 

banyak kosentrasi WPI ditambahkan, semakin tinggi aktivitas antioksidan bubuk temu 

hitam. Pada uji lanjutan Tabel 19 mempertegas letak perbedaan nyata masing – masing 

penambahan kosentrasi WPI terhadap aktivitas antioksidannya.  

 

 

 

 

Kosentrasi  
Nilai uji lanjutan Duncan 

Subset 
1 2 3 4 

kontrol  4,667    
10%  58,887   
15%   62,9167  
20%    69,920 
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Tabel 19. Uji lanjut Duncan nilai antioksidan pada bubuk temu hitam 

 
 

 
keterangan : 

1. Perbedaan letak kolom nilai subset menunjukkan tingkat perbedaan antar varian 
2. Nilai yang terletak pada kolom subset yang sama menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara varian 
 

Dengan demikian berdasarkan hasil analisa stastistik diperoleh data setiap penambahan 

kosentrasi WPI pada bubuk temu hitam memberikan perbedaan signifikan terhadap 

aktivitas antioksidan dan  kandungan protein kasar pada bubuk. 

 

b. Analisa kandungan kurkuminoid 

Hasil analisa keberadaaan senyawa aktif yang memberikan efek sensori pahit, meliputi 

uji keberadaan saponin serta senyawa kurkuminoid yang diperjelas dengan uji 

aktioksidan sebagai salah satu manfaat dari senyawa – senyawa tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 20.  

 
Tabel 20.  Kadar Kurkumin pada bubuk temu hitam  

 
kosentrasi WPI Rerata kadar kurkumin  

(ppm) 
10% 634,723 ± 34,123 
15% 659,755 ±   9,206 
20% 642,305 ± 28,132 

 
Keterangan :  

- Nilai yang tertera pada tabel adalah nilai rata-rata ± standar deviasi dari 
pengulangan tiga kali  

 

Kosentrasi  
Nilai uji lanjutan Duncan 

Subset 
1 2 3 

10% 12,3018   
15%  18,6585  
20%   23,9364 
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Kadar cucurmin berdasarkan data hasil pengukuran menunjukkan penambahan 

kosentrasi WPI berkecenderungan meningkatkan kadar cucurmin dalam bubuk. Rata –

rata waktu retensi dari munculnya puncak kurkumin menurut grafik kromatogram pada 

Gambar 15 adalah di rentang waktu 4,5-5 menit. Kromatogram standar pada lampiran. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Kromatogram hasil uji HPLC Kadar Kurkumin untuk setiap konsentrasi WPI. 

 

Kromatogram penambahan WPI 10% dan 15% terlihat munculnya puncak kedua, 

dengan waktu retensi 1,7 menit. Berdasarkan kurva standar (Horkey, 2013), puncak 

kedua masih merupakan bagian dari kurkuminoid, yakni demethoxycurcumin.  

 

Penambahan WPI 10% 

Penambahan WPI 15% 

Penambahan WPI 20% 
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c. Saponin 

Penentuan kadar senyawa saponin, salah satu zat pahit pada temu hitam dilakukan 

dengan metoda kualitatif, yakni pembentukan buih yang bertahan selama kurun waktu 

tertentu pada proses saponifikasi (Gambar 14) yang tersaji pada Tabel 21. 

 

Tabel 21. Uji saponifikasi dengan variasi penambahan konsentrasi WPI 

 

Perlakuan sampel bubuk 
Filtrat Temu Hitam + Konsentrasi WPI 

WPI 10% WPI 15% WPI 20% 

Pengocokkan selama 30 detik +++ +++ +++ 
Penambahan HCL 0,1 N  
setelah 30 detik +++ +++ +++ 

 
Keterangan : 

a. Tanda (+) menunjukkan terbentuknya buih 
b. Jumlah tanda (+) indikator ketinggian buih yang terbentuk, tanda (+++)  

tinggi buih > 3cm, tanda (++) tinggi buih 1-3 cm dan tanda (+)              
tinggi buih < 1 cm.  

 

Hasil uji pada Tabel 21 menunjukkan data seluruh sampel bubuk temu hitam terbentuk 

buih setelah pengocokkan selama kurang lebih 30 detik, dengan ketinggian buih yang 

terbentuk diatas 3 cm. Bahkan setelah ditambahkan HCL 0,1 N, ketinggian buih masih 

stabil dan bertahan selama lebih dari 1 menit (Gambar 16). Terbentuknya buih pada uji ini 

membuktikkan bahwa dalam semua produk bubuk temu hitam, senyawa saponin positif 

keberadaanya. Uji kualitatif dilakukan hanya untuk melihat keberadaan senyawa saponin, 

yang merupakan salah satu senyawa yang bertanggung jawab dalam memberikan rasa 

pahit.  
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Gambar 16. Buih terbentuk pada Uji saponifikasi Bubuk Temu hitam.  

 

4.3. Tingkat Penerimaan Sensori  

Pada uji tahap pertama panelis diminta untuk memberikan rangking berdasarkan tingkat 

kepahitan dengan tiga skala, dengan hasil uji dapat dilihat pada tabel 22.  

 

Tabel 22. Respon panelis dalam uji ranking tingkat kepahitan  

Tingkat pahit Jumlah responden (orang) 
Es krim 1 Es krim 2 Es krim 3 

1 1 10  24 
2 9 16  10 
3 25 9  1 

 

Keterangan :  
a. Skala rangking Tingkat pahit  (1) paling pahit; (2) agak pahit; (3) paling tidak pahit 
b. Total panelis yang digunakan adalah 35 orang tidak terlatih 
c. Es krim 1 : Temu hitam - WPI 10% ; es krim 2 : Temu hitam - WPI 15% ;  es krim 

3 :Temu hitam - WPI 20%  
 

Total terdapat 24 orang dari 35 panelis yang menyatakan es krim temu hitam - WPI 20% 

memilki rasa paling pahit dan 25 orang dari total 35 panelis yang menyatakan es krim temu 

hitam - WPI 10% paling tidak pahit. Berdasarkan uji Freidman pada Tabel 23, diketahui 

bahwa penambahan kosentrasi WPI memberikan respon yang beda nyata untuk tingkat 

kepahitan dengan nilai signifikansi p < 0.05, serta nilai hitung Chi-kuadrat sebesar 31.6 

yang lebih besar dari chi kuadrat tabel dengan df 2 sebesar 5.991.  
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Tabel 23. Analisa statistik respon koresponden dalam uji ranking  

Parameter  Nilai hasi uji Friedman 
Nilai N 35 

Nilai Chi-kuadrat  31,60 
Nilai df  2 

Signifikansi 0,000 
 
Keterangan : 

a. Nilai N merupakan representasi dari jumlah panelis  
b. Nilai chi-kuadrat dan nilai df adalah sebagai bentuk relevansi antara nilai chi-

kuadrat hitung dan nilai chi-kuadrat tabel terhadap nilai signifikansi 
c. Nilai Signifikansi <0,05 menunjukkan ada perbedaan nyata dari uji yang dilakukan 

dan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dari hasil uji 
yang dilakukan  

  

Data kemudian diuji kembali untuk melihat tingkat perbedaan antar perlakuan penambahan 

konsenstrasi WPI, menggunakan wilcoxon signed test. Nilai signifikansi yang diperoleh 

masing – masing pada Tabel 24 adalah 0.005, 0.000 dan 0.002 yang semua nilai lebih kecil 

dari  tingkat kepercayaan 0.05.  

 

Tabel 24. Analisa statistik antar variabel  kosentrasi WPI dalam uji ranking  

Parameter  Nilai hasi uji wilcoxon antar variasi 
 15%  – 20 % WPI 15% – 20 % WPI 15% – 20 % WPI 

Nilai Z -2.809a -4.986a -3.104a 
Nilai Signifikansi  

( 2-tailed) .005 .000 .002 

 
Keterangan : 

- Nilai subscript yang berbeda menujukkan tingkat arah hasil uji apakah positf atau 
negatif  

 

Dengan demikian, ketiga sampel memiliki perbedaan nyata secara tingkat kepahitan dan 

panelis dapat merasakan tingkat perbedaanya, dimana penambahan konsentrasi WPI 20% 

memiliki sensori paling pahit dan penambahan WPI 10% memiliki sensori paling tidak 

pahit. Hasil ini menolak hipotesa awal, dimana semakin besar penambahan kosentrasi 

WPI, maka rasa pahit semakin rendah. 
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Pada uji sensori tahap pertama, sebagian besar panelis menyatakan bubuk dalam es krim 

temu hitam - WPI 10% memiliki tingkat sensori pahit paling rendah, maka kemudian es 

krim temu hitam - WPI 10% dilanjutkan pada tahap uji ke dua, yakni uji kesukaan rating 

terhadap es krim kontrol sebagai pembanding. Es krim kontrol adalah es krim formulasi 

dasar tanpa penambahanWPI, diganti dengan filtrat temu hitam yang dikeringkan. Uji ini 

bertujuan untuk melihat perbedaan tingkat kesukaan sebelum dan sesudah penambahan 

WPI sebagai penyalut, dengan hasil uji selengkapnya pada Tabel 25.  

 

Tabel 25. Respon panelis dalam uji rating tingkat kesukaan  

 

Tingkat kesukaan 
 Es Krim Temu Hitam 

Tanpa WPI  
( Filtrat Temu Hitam) Penambahan WPI 10% 

1 34 1 
2 0 0 
3 1 34 
4 0 0 
5 0 0 

 
Keterangan : Tingkat kesukaan (1) Tidak suka; (2) Kurang suka; (3) Suka; (4) suka sekali; 

(5) sangat suka sekali  
 

Total dari 35 panelis, hanya ada 1 panelis yang memberikan data berbeda. 34 panelis 

lainya memberikan pendapat yang sama. Data diuji menggunakan uji friedman dan 

dilanjutkan uji wilcoxon dengan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 26. Berdasarkan uji 

friedman diperoleh nilai signifikansi p sebesar 0.000, yang artinya nilai p <0.05. Nilai Chi-

kuadrat yang diperoleh sebesar 31.114,  nilai tersebut jauh lebih besar dari nilai Chi-

kuadrat pada tabel dengan df 1 yakni 3,84. Dengan demikian terdapat perbedaan nyata dari 

tingkat kesukaan antara kedua sampel yang disajikan. 
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Tabel 26. Analisa statistik respon koresponden dalam uji rating 

Parameter  Nilai hasi uji Friedman 
Nilai N 35 

Nilai Chi-kuadrat  31.114 
Nilai df  1 

Signifikansi .000 

 
Keterangan : 

a. Nilai N merupakan representasi dari jumlah panelis  
b. Nilai chi-kuadrat dan nilai df adalah sebagai bentuk relevansi antara nilai chi-

kuadrat hitung dan nilai chi-kuadrat tabel terhadap nilai signifikansi 
c. Nilai Signifikansi <0,05 menunjukkan ada perbedaan nyata dari uji yang dilakukan 

dan nilai signifikansi >0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan nyata dari hasil uji 
yang dilakukan  

 

Pada uji wilcoxon (Tabel 27) , diperoleh nilai signifikasi p adalah 0.00, jauh dibawah nilai 

tingkat kepercayaan 0.05. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan nyata dari tingkat 

kesukaan antara es krim kontrol dan es krim temu hitam - WPI 10% sebagai penyalut, 

yakni dari tingkat tidak suka menjadi suka. 

 

Tabel 27. Analisa statistik anatar variabel dalam uji rating 

Parameter  Nilai hasi uji wilcoxon antar variasi 
 10% WPI  – kontrol  

Nilai Z -5.578a 
Nilai Signifikansi  

( 2-tailed) 
.000 

 
Keterangan : 

- Nilai subscript yang berbeda menujukkan tingkat arah hasil uji apakah positf atau 
negatif  
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