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BAB V 

PEMBAHASAN 
 

5.1. Karakteristik Fisik Bubuk Temu Hitam  

5.1.1. warna  

Analisa warna menggunakan chromameter, merupakan salah satu metoda pendekatan 

untuk menganalisa perubahanwarna yang terjadi sebagai akibat dari perlakuan pada saat 

proses produksi, baik dari suhu pada saat pengeringan maupun dampak dari bahan 

penyalut yang ditambahkan. Pada tabel 2 menunjukkan semakin besar penambahan 

kosentrasi WPI sebagai penyalut, tingkat kecerahan nilai (L*) juga semakin besar namun 

nilai Chroma ( C ) semakin kecil. Hal serupa juga dilaporkan oleh kha et all (2010) pada 

penelitian tentang bubuk buah Gac serta penelitian Bhusari (2014) tentang efek agen 

pembawa ( enkapsulan ) terhadap karakteristik bubuk tamarin  (Kha, 2010; Bhusari et al., 

2014). Menurut Hardjanti ( 2008a ) dalam penelitian tentang penambahan bahan pengisi 

(penyalut) terhadap prosentase klorofil (Gambar 17), semakin besar kosentrasi penyalut 

yang ditambahkan, maka semakin bertambah padatanya  dan semakin bertambah kerapatan 

molekulnya, sehingga warna komponen aktif (inti) didalamnya semakin tertutup atau 

warna penyalut menjadi semakin dominan yang membuat semakin jauh dari warna aslinya 

( Mulyadi et al., 2013).  

 
                           Sumber : (Hardjanti, 2008b) 

 

Gambar 17. Kadar khlorofil pada suhu dan jumlah bahan penyalut yang berbeda 
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Seluruh nilai (a*) dan (b*) bernilai positif, hal ini menunjukkan kecenderungan warna 

sample mengarah kehijauan ( Greeness ) dan kekuningan (yelloness). Hal ini sangat sesuai, 

mengingat pada dasarnya WPI sebagai penyalut memiliki warna greenish-yellow (Chegini 

& Taheri, 2013). Nilai (a*) tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuan penambahan 

kosentrasi WPI, namun untuk nilai (b*) konsentrasi WPI 10% menghasilkan nilai uji 

paling tinggi dan berbeda nyata dengan penambahanWPI 15% dan 20%. Warna kuning 

bubuk berasal dari WPI yang memang memiliki karakteristik warna kuning (+b*), serta di 

dalam temu hitam sendiri sebagai inti bubuk, juga mengandung senyawa berwarna kuning 

yaitu kurkuminoid. Jika merujuk pada data tersebut, maka seharusnya terjadi peningkatan 

nilai (+b*) seiring dengan konsentrasi WPI yang ditambahkan, akan tetapi hasil pada tabel 

2, justru menunjukkan hasil sebaliknya, korelasi kosentrasi WPI terhadap nilai (b*) 

bernilai negatif. Diduga hal ini terjadi karena proses penyalutan yang tidak sempurna pada 

penambahan konsentrasi WPI 15% dan 20% seperti yang ditunjukkan pada tabel 12. 

Dinding partikel yang terbentuk pada konsentrasi tersebut lebih banyak berlubang dan 

membentuk kawah, terutama pada partikel konsentrasi 20%. Kondisi ini memberikan 

potensi komponen inti terpapar panas lebih lama karena minim perlindungan dari dinding 

yang tidak sempurna sehingga mengalami degradasi warna pada saat pengeringan 

berlangsung. Dalam hal ini fungsi utama dinding penyalut tidak optimal dalam melindungi 

komponen inti di dalamnya dari pengaruh lingkungan. 

 

5.1.2.  Aktivitas air  dan Total padatan 

Nilai aktivitas air adalah metoda mengukur air bebas dalam suatu bahan yang dapat 

digunakan dalam aktivitas mikrobial (Bhdanari et al., 2013). Nilai (aw) yang diperoleh 

dalam range 0,397 – 0,405 (Tabel 4) masih dibawah rata – rata kebutuhan mikroba untuk 

beraktivitas ( Supriadi et al., 2016). Nilai uji pada Tabel 4 menunjukkan pola penurunan 

seiring dengan penambahan konsentrasi WPI, meskipun secara statistik nilai yang 

diperoleh tidak berbeda nyata antar perlakuan. Pola penurunan aktivitas air pada Tabel 9 

berkaitan dengan kemampuan Whey protein dalam mengikat air (Kimberlee & Burrington, 

2007). Penelitian Berlin et al. (1972) menunjukkan data penambahan konsentrasi whey 

meningkatkan jumlah air yang terikat. Dengan meningkatnya air dalam partikel yang 

terikat, maka jumlah air yang bebas dengan sendirinya akan berkurang jumlahnya yang 

kemudian akan dikeluarkan pada saat proses pengeringan (Fabra et al., 2011). 
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Nilai total padatan merupakan representasi dari jumlah padatan terlarut dalam larutan. 

Tabel 7 menujukkan adanya perbedaan nyata pada penambahan konsentrasi WPI sebagai 

penyalut terhadap jumlah total padatannya. Padatan terbesar pada penelitian ini diperoleh 

pada perlakuan penambahan konsentrasi WPI 20%, yakni 2,74% dan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan penambahan konsenstrasi WPI 10% yakni sebesar 2,26%. Dalam 

penelitian Hardjanti (2008) menyatakan penambahan maltodextrin sebagai penyalut tidak 

mengadung komponen inti, melainkan hanya menambah jumlah padatan sehingga 

mengurangi persentase warna bahan. Hal serupa dilaporkan oleh (Wiyono, 2009) dalam 

penelitianya tentang pengaruh jenis dan konsentrasi bahan pengisi terhadap sifat fisik, 

kimia dan organoleptik dari bubuk temuk lawak, bahan pengisi yang ditambahkan 

meningkatkan jumlah padatan, mempercepat proses pengeringan serta mencegah 

kerusakkan akibat panas. Anditasari et al. (2014) dalam penelitian-nya tentang pewarna 

alami daun suji, melaporkan penambahan bahan pengisi ( penyalut ) meningkatkan volume 

filtrat dan total padatan dalam bentuk peningkatan rendemen (Tabel 28). 

Tabel 28. Rerata Rendemen Serbuk Pewarna Daun Suji 

Kosentrasi 
Dextrin 
(10%) 

Kosentrasi 
Putih telur 

(%) 

Rerata 
Rendemen 

(%) 

10 
8 28,84c 
9 30,44c 
10 25,90d 

11 
8 30,75c 
9 28,05c 
10 29,03c 

12 
8 34,46b 
9 34,73b 
10 38,16a 

 Sumber : (Anditasari et al., 2014) 
 

Keterangan : notasi yang berbeda menunjukkan perlakuan berbeda nyata pada P<0,005 
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5.1.3.  Morfologi Partikel Bubuk Temu Hitam 

Hasil SEM pada tabel 12 menujukkan tampilan visual dari partikel yang terbentuk 

merupakan type Skin-forming, proses penyalutan yang membentuk selaput seperti kulit 

yang menutupi. Dari semua penambahan kosentrasi WPI, partikel bubuk yang dihasilkan 

memiliki bentuk rata – rata partikel bubuk yang sebagian besar homogen. Kondisi ini 

mengindikasikan ketiga proses pengeringan masing – masing penambahan kosentrasi WPI 

tersebut, menggunakan parameter yang tidak jauh berbeda, yakni suhu pengeringan, 

tekanan atomizer serta ukuran droplet yang terbentuk, meskipun pada tabel 1 menunjukkan 

total waktu proses setiap batch berbeda – beda yang disebabkan oleh pasokan tekanan serta 

atomizer yang tersumbat. Mekanisme untuk start – stop ketika didapati tekanan yang 

bermasalah atau hasil pengamatan spray yang bermasalah, terbukti cukup membantu dalam 

meminimalkan keberagaman ukuran droplet dan waktu efektif produksi bubuk pada    

Tabel 1. 

 

Berdasarkan pengamatan visual pada SEM, penambahan kosentrasi WPI berdampak pada 

pembentukkan dinding yang dipengaruhi oleh proses evaporasi dari bahan penyalut. 

PenambahanWPI kosentrasi 15% dan 20% menghasilkan bentuk pertikel dengan dinding 

yang lebih banyak berlubang, membentuk kawah (Crater, Blow whole) dan pecah 

(Fractures) karena proses evaporasi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses 

penyalutan (Liu et al., 2011; Rizi et al., 2011). Pada penambahanWPI kosentrasi 20%, 

partikel yang terbentuk selain banyak berlubang, bentuk partikel lebih lonjong tidak teratur 

oleh karena evaporasi yang tidak simetris (Eslamian & Ashgriz, 2011). Hasil berbeda 

ditunjukkan pada penambahanWPI kosentrasi 10%, bentuk partikel lebih teratur dan 

dinding yang terbentuk lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyalutan 

berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses evaporasi bahan penyalut WPI      

(Liu et al., 2011; Rizi et al., 2011) yang terjadi secara simetris (Eslamian & Ashgriz, 

2011).  
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5.2.  Karakteristik Kimia Bubuk Temu Hitam 

5.2.1.  Aktivitas Antioksidan 

Nilai aktivitas antioksidan yang disajikan pada tabel 14 memperlihatkan semakin besar 

konsentrasi WPI ditambahkan semakin meningkat aktivitas antioksidan bubuk yang 

dihasilkan. WPI sendiri telah dilaporkan dalam penelitian (Chiang & Chang, 2005; 

Kerasioti et al., 2014; Liu et al., 2016) memiliki aktivitas antioksidan setelah diuji 

menggunakan DPPH, bahkan menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan suhu 

pengeringan ketika bubuk temu hitam - WPI dikeringkan dengan metode spray drying, 

kemudian dilakukan uji menggunakan DPPH (Gambar 18).  

 

 
               Sumber : (Liu et al., 2016) 

                 Gambar 18. Aktivitas DPPH dari kukurmin dan serbuk kukurmin-WPI  

                                                   pada kosentrasi yang berbeda  

 

Hasil serupa juga ditunjukkan pada penelitian ini, kukurmin dalam golongan senyawa 

flavonoid, terbukti menunjukkan aktivitasnya dalam memberikan gugus hydrogen terhadap 

radikal dalam mekanisme uji DPPH (Jayaprakasha et al., 2006; Tapal & Tiku, 2012). 

Dengan demikian aktivitas antioksidan dalam penelitian ini diperoleh bukan hanya dari 

komponen inti seperti senyawa – senyawa golongan flavonoid, yang memang memiliki 

karakteristik sebagai antioksidan (Jayaprakasha et al., 2002; Jayaprakasha et al., 2006; 

Saikia & Upadhaya, 2011), namun keberadaan WPI sebagai penyalut juga turut 

memberikan kontribusi dalam aktivitas antioksidan dalam kesatuan partikel bubuk, 

sehingga penambahan konsentrasi WPI sangat berdampak pada aktivitas antioksidan 

bubuk temu hitam.  
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5.2.2.  Total Protein  

Pengujian kadar protein yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kjeldahl. 

Metode ini merupakan metode pengukuran kadar protein dengan menghitung total 

kandungan nitrogen dalam bahan (Rosaini & Heni, 2015). Hasil uji kandungan protein 

pada tabel 14, secara statistik menunjukkan tingkat beda nyata antar perlakuan 

penambahan konsentrasi WPI, dengan korelasi positif kuat. Artinya setiap penambahan 

konsentrasi protein WPI sebagai penyalut, berdampak langsung terhadap kandungan 

protein pada bubuk. WPI sendiri merupakan salah satu produk olahan dari susu dengan 

kemurnian protein sampai dengan 90% (Chegini & Taheri, 2013). Dengan demikian cukup 

menjelaskan, total kandungan N dalam bubuk temu hitam akan meningkat seiring dengan 

penambahan konsentrasi WPI pada filtrat temu hitam.  

 

5.3. Uji Penerimaan Rasa Sensori  

Hasil uji sensori dari 35 orang panelis tidak terlatih dalam uji aplikasi bubuk temu hitam 

dengan diselaput WPI didalam es krim menujukkan hasil sesuai hipotesa awal. Rasa pahit 

dapat diminimalisir sehingga tingkat penerimaan meningkat sangat signifikan 

dibandingkan dengan kontrol ( tanpa penambahanWPI sebagai penyalut ). Lebih dari 90% 

panelis menyatakan tidak suka dengan sensori kontrol ( filtrat temu hitam tanpa penyalut ) 

awalnya menjadi lebih dari 90% panelis yang sama menyatakan suka secara sensori setelah 

ditambahkan penyalut WPI. Terdapat satu penelis yang memberikan respon berbeda 

dibandingkan responden yang lain. Berdasarkan hasil interview diduga hal tersebut 

dipengaruhi oleh kebiasaan responden tersebut mengkonsumsi jamu pahitan setiap pagi. 

Hasil ini menunjukkan potensi teknologi enkapsulasi sebagai salah satu metoda yang 

cukup efektif dalam menutupi rasa pahit sehingga meningkatkan penerimaan produk.  

Hasil uji dalam penelitian ini juga didapati hasil diluar hipotesa awal, dimana semakin 

besar konsentrasi WPI yang ditambahkan pada filtrat temu hitam, maka tingkat kepahitan 

akan semakin menurun. Hasil uji sensori pada Tabel 19 menyatakan hal sebaliknya, 

penambahan konsentrasi WPI 20% justru memberikan tingkat kepahitan paling tinggi 

sedangkan penambahan konsenstrasi WPI 10%, konsentrasi paling rendah, justru 

memberikan tingkat kepahitan yang paling rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan hasil 

uji SEM pada tabel 12, dimana secara morfology partikel bubuk WPI-temu hitam 10% 
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memberikan bentuk skin forming yang sempurna melindungi komponen inti didalamnya. 

Dibandingkan dengan partikel bubuk WPI-temu hitam 15% &20%, yang secara hasil SEM 

menunjukkan ketidaksempurnaan proses penyalutan komponen inti dengan terbentuknya 

kawah serta lubang pada partikel bubuk. Diduga kondisi ini yang mengakibatkan 

komponen inti, temu hitam, menjadi tidak terlindungi dan terpapar dengan lingkungan. 

Akibatnya komponen inti berpotensi besar keluar dari shell ketika proses pengolahan es 

krim dan tercampur bersama bahan-bahan lainya. Proses pengolahan es krim yang dingin 

turut membantu menjaga filtrat temu hitam yang keluar, sehingga tidak mengalami banyak 

kerusakkan, terakumulasi, kemudian kontak dengan sensor periferal pahit pada lidah 

sehingga memunculkan sensori pahit.  
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