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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Persiapan dan Pengeringan Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis 

Menggunakan Enkapsulat Gumarab. 

 

Pada penelitian ini dilakukan proses ekstraksi yang menggunakan metode maserasi. 

Metode maserasi yang digunakan untuk mengekstrak daun dandang gendis 

menggunakan pelarut etanol 96%. Perbandingan pelarut dengan serbuk daun dandang 

gendis adalah 1:10. Menurut Depkes RI (2000) bahwa tujuan dari teknik ekstraksi 

maserasi ini agar senyawa kimia yang terkandung dalam suatu produk dapat 

dikeluarkan.Pada penelitian ini pilih pelarut etanol 96 % dikarenakan harganya yang 

murah dan mudah menguap. Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Gamse (2000) bahwa 

hal yang terpenting dalam pemilihan pelarut untuk ekstraksi adalah tidak beracun, 

murah, dan mudah menguap. Arifin et al.(2006) menambahkan bahwa pemilihan etanol 

95% sebagai pelarut dikarenakan sifatnya yang mampu melarutkan senyawa bersifat 

polar, semi polar dan non polar.Teknik maserasi pada penelitian ini dilakukan selama 5 

hari yang tiap harinya dilakukan proses pengadukan pada suhu ruang.  Setelah proses 

maserasi selesai dilakukan proses penyaringan. Filtrat yang didapat kemudian 

dikentalkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 400C. 

 

Pada penelitian ini menggunakan bantuan enkapsulat gumarabagar proses pengeringan 

menggunakan alat freeze dryerdapat berjalan dengan sempurna. Menurut Nugroho et 

al.(2006) bahwa sifat dari gumarabyang digunakan untuk proses enkapsulasi adalah 

untuk melindungi atau mengikat senyawa kimia yang terkandung dalam suatu bahan. 

Selain itu Glicksman (1983) menambahkan bahwa gumarabmemiliki tingkat kelarutan 

yang sangat tinggi terhadap pelarut air. Pada penelitian ini ekstrak etanol daun dandang 

gendis yang telah didapat melalui rotary evaporator dicampur dengan enkapsulat 

gumarab dan ditambahkan air. Kemudian dikeringkan menggunakan freeze dryer. 

Pemilihan alat freeze dryerini dikarenakan hasil yang didapat setelah proses 

pengeringan selesai tidak merubah tekstur serta nilai gizi yang terkandung dalam bahan 

tersebut (Simon, 2004). Jiang dan Nail (1997) menambahkan bahwa teknik pengeringan 

menggunakan freeze dryermampu menghambat terjadi kehilangan suatu senyawa kimia 

dalam suatu bahan. Menurut Hariadi (2013) bahwa mekanisme dari teknik pengeringan 
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menggunakan alat freeze dryerberbeda dengan pengeringan yanglainnya hal ini 

dikarenakan teknik pengeringan beku menggunakan mekanisme sublimasi. Sebelum 

bahan dikeringkan menggunakan freeze dryerterlebih dahulu dibekukan selama 24 jam. 

Menurut Hariadi (2013) tujuan dari pembekuan ini adalah agar pada saat proses 

pengeringan menggunakan freeze dryer proses sublimasi dapat berjalan dengan lancar.  

 

Sampel yang telah dibekukan selama 24 jam kemudian dilakukan pengeringan 

menggunakan freeze dryerselama 72 jam dengan suhu -1010C. Pada hasil persen 

rendemen dapat dilihat pada Tabel 1, sampel serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis 

terbanyak dengan penambahan gumarab40 gram yakni 89.543% dan yang terendah 

sampel dengan penambahan gumarab20 gram yakni 88.696%. Setelah itu sampel 

dilakukan pengujian analisa fisik dan kimia. 

 

4.2. Kadar Air dan Water Activity 

 

Kadar air pada bahan pangan berbentuk sebuk merupakan parameter yang penting yang 

menjadikan apakah bahan pangan tersebut memiliki umur simpan yang lama atau tidak. 

Menurut Frakye et al.(2001) bahwa apabila suatu serbuk berkadar air rendah maka 

serbuk tersebut akan tahan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh mikroorganisme. 

Pada Tabel 7, dapat dilihat hasil dari kadar air daun dandang gendis yang telah 

dikeringkan selama 72 jam dengan suhu 400C dibawah 10%. Menurut Menkes RI 

(1994) bahwa kadar air dari obat tradisional bertipe kering harus dibawah 10%. 

Sehingga teknik pengeringan daun dandang gendis dengan suhu 400C selama 72 jam 

sudah sesuai.  

 

Pada Tabel 8, dapat dilihat hasil dari kadar air serbuk ekstrak etanol daun dandang 

gendis  dibawah 10% hal tersebut sesuai dengan Menkes RI (1994) bahwa kadar air dari  

serbuk obat tradisional diharuskan kurang dari 10%. Setelah dilakukan pengujian 

statistika penambahan gumarabdengan konsentrasi yang berbeda menghasilkan beda 

nyata pada tingkat kadar air dariserbuk ekstrak etanol daun dandang gendis. Pada hasil 

penelitian, nilai kadar air pada serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis dengan 

penambahan gumarabsebanyak 40 gram memiliki kadar air yang rendah dibandingan 

penambahan gumarab20 gram dan 30 gram. Akan tetapi jika dilihat pada tabel 8, 
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semakin meningkatnya jumlah gumarabyang ditambahkan maka nilai dari kadar air 

produk serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis akan semakin turun. Menurut 

Denanda (2014) apabila semakin tinggi jumlah gumarabyang ditambahakan pada 

produk serbuk, maka total padatan dalam produk akan semakin tinggi. Meningkatnya 

total padatan akan mengakibatkan jumlah air yang ada dalam produk menurun. Srihari 

et al.(2010) menambahkan bahwa kadar air dalam suatu produk akan berpengaruh 

terhadap umur simpan, penampakkan produk serta tingkat kelarutan didalam air. 

 

Aktivitas air pada suatu produk terutama produk serbuk merupakan hal yang paling 

diamati. Hal ini dikarenakan aktivitas air merupakan air bebas yang terdapat pada suatu 

produk yang mampu digunakan oleh mikroba untuk tumbuh dan memicu adanya suatu 

reaksi senyawa kimia yang tidak diinginkan. Pada umumnya apabila suatu bahan 

pangan memiliki tingkat aktivitas air yang tinggi dapat dipastikan bahwa bahan pangan 

tersebut mudah rusak. Pada hasil penelitian aktivitas air serbuk ekstrak etanol daun 

dandang gendis dibawah 0,6. Menurut Beuchat (1981) aktivitas air dari suatu produk 

berbasis serbuk diharuskan memiliki aktivitas air kurang dari 0.6. Hal ini dikarenakan 

produk yang memiliki aktivtas air dibawah 0.6 mampu menghambat kerusakan yang 

diakibatkan oleh mikroorganisme. Pada penelitian ini hasil dari analisa aktivitas air 

untuk semua konsentrasi penambahan gumarab memiliki perbedaan nyata. Pada hasil 

penelitian semakin tinggi jumlah penambahan gumarabpada produk serbuk ekstrak 

etanol daun dandang gendis, aktivitas air pada produk semakin kecil. Menurut pendapat 

Denanda (2014), semakin tinggi jumlah penambahan gumarabmaka total padatan dalam 

produk serbuk tersebut akan semakin banyak sehingga menyebabkan kemampuan 

produk untuk mengikat air akan semakin kecil. Sehingga air bebas yang terdapat 

didalam produk akan semakin kecil. Maka produk serbuk ekstrak etanol daun dandang 

gendis yang baik dilihat dari aktivitas air adalah dengan penambahan gumarabsebanyak 

40 gram yakni 0,149.  

 

4.3. Aktivitas Antioksidan (%inhibisi) Serbuk Ekstrak Etanol Daun Dandang 

Gendis 

 

Adanya aktivitas antioksidan pada sebuah produk pangan mampu mencegah terjadinya 

sebuah aktivitas radikal bebas yang terdapat pada tubuh manusia.Menurut Wanasundara 
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dan Shahidi (2003), senyawa antioksidan mempunyai bentuk rantai yang mampu 

memberikan elektronya dan dapat berikatan dengan suatu senyawa radikal bebas.Pada 

penelitian ini aktivitas antioksidan pada serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis 

dianalisa menggunakan metode DPPH.Menurut Stojanovic et al.(2001) metode analisa 

antioksidan menggunakan DPPH merupakan metode yang sederhana serta 

cepat.Penelitian ini mengukur aktivitas antioksidan menggunakan alat Spektrofotometer 

dengan panjang gelombang 517 nm.Sampel serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis 

direaksikan dengan DPPH kemudian diinkubasi pada ruangan gelap selama 30 menit. 

 

Pada Tabel 8, menunjukkan bahwa pada perlakuan penambahan gumarabsemakin besar 

menghasilkan aktivitas antioksidan yang semakin tinggi. Setelah dilakukan uji statistika, 

hal tersebut menjadikan hasil analisa aktivitas antioksidan pada serbuk ekstrak etanol 

daun dandang gendis memiliki beda nyata pada tiap konsentrasi penggunaan enkapsulat 

gumarab. Pada hasil penelitian, aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada konsentrasi 

40 gram penggunaan gumarab yaitu sebesar 79,128%±1,703 (79,128%) dan aktivitas 

terendah terdapat pada penggunaan gumarab20 gram dengan hasil aktivitas antioksidan 

sebesar 71,647%±3,231 (71,647%). Menurut Nugroho et al.(2010), Gumarabmampu 

melindungi atau berikatan dengan suatu senyawa aktif yang terdapat pada suatu bahan 

pangan. Pada penelitian ini senyawa antioksidan berikatan dengan gumarab sehingga 

senyawa antioksidan pada ekstrak daun dandang gendis dapat terlindungi oleh gumarab. 

sehinggamenunjukkan bahwa, apabila semakin tinggi penggunaan gumarabmaka 

aktivitas antioksidan semakin tinggi pula. Selain itu pada enkapsulat gumarabterdapat 

aktivitas antioksidan (Abdullah, 2015).  

 

4.4. Tingkat KelarutanSerbuk Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis 

 

Penelitian ini melakukan pengujian tingkat kelarutan pada serbuk ekstrak etanol daun 

dandang gendis, hal ini dilakukan karena kelarutan merupakan suatu parameter yang 

berperan terhadap mouthfeel (kasar, halus, lembut serta berpasir) pada suatu produk 

pangan. Menurut Hartoyo dan Sunandar (2006) mengatakan bahwa apabila suatu serbuk 

yang berkelarutan tinggi mampu terbasahi secara cepat sehingga akan berpengaruh 

terhadap mouthfeel. Pada produk yang menggunakan pengeringan dingin mempunyai 

tingkat kelarutan yang cukup tinggi (Hartomo dan Widiatmoko, 1993). 
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Berdasarkan Tabel 4, tingkat kelarutan tertinggi terdapat pada serbuk ekstrak etanol 

daun dandang gendis dengan penambahan gumarab40 gram yaitu 19,852±2,733. Hasil 

kelarutan terendah terdapat pada penambahan gumarab20 gram yaitu 18,795±1,773. 

Sedangkan untuk penambahan gumarabsebanyak 30 gram tingkat kelarutan yang 

dihasilkan sebesar 19,088±1,853. Setelah dilakukan pengujian statistika, pada 

penambahan gumarabsebanyak 20 gram, 30 dan 40 gram tidak berbeda nyata. Menurut 

pendapat Bambang (2017) pada produk minuman serbuk yang mengandungsukrosa  

akan mengakibatkan produk tersebut mudah larut dalam air, akan tetapi apabila dalam 

produk tersebut terdapat komponen yang tidak mudah larut dalam air, maka akan 

berpengaruh terhadap hasil dari kelarutan. Namun berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa tingkat kelarutan tertinggi pada penambahan gumarabsebanyak 40 

gram. Hal ini dikarenakan apabila jumlah enkapsulat gumarabyang ditambahkan 

semakin banyak akan menghasilkan pula tingkat kelarutan yang semakin tinggi 

(Nugroho et al., 2010). Sedangkan menurut Nisa et al.(2008), bahwa apabila tingkat 

kelarutan suatu produk pangan semakin tinggi dapat dikatakan bahwa produk pangan 

tersebut semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian, pada penambahan 

gumarabsebanyak 40 gram merupakan produk serbuk yang terbaik terhadap tingkat 

kelarutan. 

 

4.5. Daya Serap Air SerbukEkstrak Etanol Daun Dandang Gendis 

 

Berdasarkan Tabel 4 hasil analisa daya serap air pada serbuk ekstrak etanol daun 

dandang gendis, menunjukkan bahwa pada penambahan gumarabsebanyak 20 gram 

dihasilkan nilai daya serap air yang terendah yaitu 19,550±1,849. Pada penambahan 

gumarabsebanyak 30 gram dihasilkan nilai daya serap air sebesar 22,450±2,597. 

Sedangkan pada penambahan gumarabsebanyak 40 gram dihasilkan nilai daya serap air 

yang tertinggi yaitu 26,133±3,477. Pada hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pada 

penambahan gumarab40 gram menghasilkan nilai daya serap air yang tertinggi. 

Berdasarkan hasil uji statistika, pada penambahan gumarab20 gram dan 30 gram tidak 

berbeda nyata akan tetapi pada penambahan gumarabsebanyak 40 gram berbeda nyata 

terhadap penambahan gumarab20 gram dan 30 gram. Pada enkapsulat gumarabmemiliki 

2 jenis gugus protein antara lain arabino galaktan protein dan gliko protein (Hakim, 

2013). Menurut Soeparno (2005), protein akan mempengaruhi kemampuan daya serap 
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air. Sehingga apabila kandungan protein yang ditambahkan semakin tinggi pada suatu 

bahan pangan, maka kemampuan untuk menyerap air pada produk pangan tersebut akan 

semakin tinggi pula.Menurut Chatrine et al. (2013) apabila daya serap air pada produk 

berjenis serbuk semakin tinggi maka produk serbuk tersebut memiliki kualitas yang 

semakin baik.Hal ini dikarenakan produk tersebut dapat mudah menyerap air. Selain itu 

tingkat daya serap air dipengaruhi oleh hasil dari kadar air, apabila kadar air semakin 

kecil maka produk tersebut lebih berpori maka produk tersebut akan lebih memiliki 

tekstur yang lebih baik.  

 

4.6. Kemampuan Pembasahan 

 

Pembasahan pada suatu produk pangan menurut Selomulya et al.(2013) adalah 

kemampuan suatu serbuk untuk mencegah suatu tegangan diantara fase padat serta cari 

yang dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan serbuk untuk terbasahi secara merata 

oleh air. Sedangkan menurut Hartono dan Widiatmoko (1993), tujuan dari dilakukannya 

analisa kemampuan pembasahan pada suatu produk pangan agar dapat diketahui sifat 

dari bahan pangan tersebut, apakah bahan pangan tersebut bersifat hidrofilik atau 

hidrofobik. 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kemampuan pembasahan pada penambahan 

enkapsulat gumarabdengan konsentrasi yang berbeda – beda. Pada Tabel 5, 

serbukekstrak etanol daun dandang gendis dengan penambahan gumarabsebanyak 40 

gram, kemampuan untuk pembasahannya paling lama. Hal tersebut dikarenakan pada 

hasil uji analisa kadar air serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis dengan 

penambahan gumarabsebanyak 40 gram menghasilkan kadar air yang paling rendah. 

Menurut pendapat Gustavo & Barbosa (1999), gumarabmerupakan suatu produk drying 

agents yang dapat mempengaruhi hidrasi molekul air pada suatu bahan pangan yang 

melalui proses pengeringan oleh sebab itu dengan adanya penambahan gumarabyang 

semakin tinggi kadar air pada suatu bahan pangan akan semakin kecil pula. Srihari et 

al.(2010) menambahkan bahwa apabila kadar air dalam suatu bahan pangan semakin 

tinggi akan berakibat pada semakin cepatnya kemampuan pembasahan pada produk 

pangan tersebut.  
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4.7. Higroskopisitasitas 

 

Higroskopisitasitas merupakan kemampuan bahan dalam menyerap uap air yang 

terdapat dilingkungkan. Tingginya tingkat higroskopisitasitas pada suatu bahan pangan 

maka bahan pangan tersebut mudah rusak karena dapat dengan mudah menyerap uap air 

(Mohamad et al. 2015). Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa pada penambahan 

gumarab 20 gram dihasilkan nilai higroskopisitasitas sebesar 1,991±0,002. Pada 

penambahan gumarabsebanyak 30 dihasilkan nilai higroskopisitasitas sebesar 

1,996±0,001. Sedangkan pada penambahan gumarabsebanyak 40 gram dihasilkan nilai 

higroskopisitasitas sebanyak 1,999±0,001. Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa 

pada penambahan gumarabsebanyak 40 gram merupakan konsentrasi yang 

menghasilkan nilai higroskopisitasitas tertinggi. Menurut Hector et al.(2004), sifat 

higroskopisitas dapat dipengaruhi oleh tingkat kekeringan suatu bahan pangan. Apabila 

bahan pangan tersebut mempunyai kadarair yang rendah maka bahan pangan tersebut 

memiliki kemampuan higroskopisitas yang tinggi pula(Yuwono dan Susanto, 2001). 

Pada penelitian ini nilai higroskopisitasitas semakin meningkat diikuti dengan nilai 

kadar air yang semakin menurun. Pada penambahan gumarabsebanyak 40 gram 

memiliki hasil nilai analisa kadar air yang rendah, hal ini diikuti pula pada hasil analisa 

tingkat higroskopisitasitas yang semakin tinggi.  

 

4.8. Intensitas Warna Serbuk Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis. 

 

Warna adalah salah satu parameter penting dalam memikat konsumen. Menurut 

Fennema (1985), warna berperan dalam tingkat penerimaan suatu bahan pangan diikuti 

oleh parameter tekstur dan rasa. Pengujian analisa warna menggunakan alat 

Chromameter.Menurut Wrolstad (2001) pengukuran warna didasarkan oleh tingkat 3 

parameter yaitu parameter L* yang nilainya berkisar mulai dari 0 merupakan warna 

hitam sampai 100 merupakan warna putih.Sedangkan  parameter yang kedua adalah 

parameter a* apabila nilai menunjukkan angka positif maka warna yang dihasilkan 

adalah merah dan apabila nilai menunjukkan negatif maka menunjukkan warna hijau. 

Parameter ketiga adalah nilai b*, apabila nilai b* positif berarti bahan pangan tersebut 
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berwarna kuning sedangkan nilai b* menunjukkan nilai negatif maka bahan pangan 

tersebut memiliki warna biru. 

 

Pada Tabel 6, bahwa warna dari serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis dengan 

penambahan 40 gram gumarab memiliki serbuk dengan warna tingkat parameter L*  

yaitu 61,858±1,191. Pada serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis dengan 

penambahan gumarabsebanyak 20 gram menghasilkan warna L* sebesar 48,185±0,743. 

Berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi penambahan enkapsulat gumarabyang 

digunakan dalam membuat mikorkapsul ekstrak etanol daun dandang gendis akan 

menghasilkan warna yang semakin cerah. Hal ini didukung oleh teori  Warsiki (2010) 

yang mengatakan, apabila tingkat penambahan gumarabsemakin tingga maka akan 

berpengaruh terhadap tingkat kecerahannya. Sehingga pada serbuk ekstrak etanol daun 

dandang gendis, tingkat kecerahan yang berbeda ini dikarenakan gumarabmemiliki 

kemampuan untuk menyelubungi ekstrak daun dandang gendis pada saat proses 

pengeringan. Sehingga setelah dilakukan pengujian statistika, pada parameter warna L* 

menghasilkan berbeda nyata terhadap semua konsentrasi penambahan gumarab. 

 

Pada parameter warna a*, serbuk ekstrak etanol dengan penambahan gumarabsebanyak 

40 gram menghasilkan warna a* sebesar -5,972±0,115. Sedangkan pada serbuk ekstrak 

etanol daun dandang gendis dengan penambahan gumarabsebanyak 20 gram 

menghasilkan warna a* sebesar -7,392±0,179. Berdasarkam pendapat Glicksman 

(1983), bahwa dengan adanya penambahan gumarab mampu digunakan sebagai 

pelindung komponen-komponen senyawa yang menyusun warna. Sehingga komponen 

penyusun warna yang terdapat pada daun dandang gendis terlindungi. Maka dari itu, 

dengan adanya penambahan enkapsulat gumarabpada serbuk ekstrak etanol daun 

dandang gendis yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap warna akhir yang 

dihasilkan pada serbuk. Setelah dilakukan pengujian statistika, hasil penelitian ini sudah 

sesuai, dikarenakan pada serbuk dengan penambahan gumarabyang berbeda-beda 

menghasilkan uji statistika yang berbeda nyata pada tiap konsentrasinya.  


