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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pewarna merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang sering digunakan dalam 

proses pengolahan pangan. Pewarna digunakan agar dihasilkan produk makanan yang 

menarik bagi konsumen. Saat ini produk-produk berbahan dasar alami berkembang 

dengan pesat. Selain untuk mendukung sumber daya lokal, produk-produk tersebut 

dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Pigmen alami yang terkandung 

dalam bahan pangan dapat memberikan nutrisi bagi tubuh sehingga dapat berperan 

dalam peningkatan ketahanan serta kualitas pangan (Nugraheni, 2014). Penggunaan 

pigmen sebagai pewarna alami pada makanan semakin mengalami penurunan seiring 

dengan meningkatnya penggunaan pewarna sintetis. Oleh karena itu, perlu ada upaya 

untuk meningkatkan penggunaan pewarna alami di bidang pangan (Koswara, 2009a). 

 

Salah satu pigmen yang dapat menjadi bahan pembuatan pewarna alami yaitu 

antosianin. Antosianin berasal dari tumbuhan yang memiliki warna ungu, merah, biru, 

hingga biru agak kehijauan, sebagai contoh kubis merah (Brassica oleracea L.) 

(Ristiana & Suhartatik, 2015). Antosianin dari bahan tersebut memiliki stabilitas yang 

baik  (Tra, 2003 dalam  Ristiana & Suhartatik, 2015). Pemanfaatan kubis merah sebagai 

bahan dalam pembuatan pewarna alami dikarenakan bahan tersebut mempunyai warna 

yang menarik. Selain itu, pemanfaatan kubis merah di Indonesia masih cenderung 

rendah dimana hanya digunakan sebagai bahan masakan (Ristiana & Suhartatik, 2015). 

Telah terdapat pula penelitian-penelitian mengenai pembuatan pewarna alami, namun 

pembuatan serbuk pewarna alami dari kubis merah masih jarang dilakukan. 

 

Sayuran, termasuk kubis merah, mengandung kadar air yang tinggi. Hal itu 

mengakibatkan sayuran tersebut mudah mengalami kerusakan (Muchtadi et al., 1995 

dalam Asgar & Musaddad, 2006). Oleh karena itu, apabila ekstrak antosianin dari kubis 

merah segar disimpan dalam waktu yang lama, juga akan mudah mengalami kerusakan. 

Menurut Ernawati (2010), proses pengeringan dapat memperpanjang umur simpan 

produk. Hal itu menyebabkan serbuk pewarna alami kubis merah dapat memiliki waktu 

simpan yang lebih lama dibandingkan ketika pewarna tersebut masih berbentuk ekstrak. 
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Di samping itu, di jaman sekarang ini yang serba instan, masyarakat memerlukan 

bahan-bahan yang serba instan juga, antara lain pewarna makanan. Pembuatan serbuk 

pewarna alami dapat dilakukan dengan metode pengeringan (drying) seperti cabinet 

drying dan freeze drying. Freeze drying merupakan salah satu metode pengeringan yang 

sesuai digunakan untuk mengeringkan bahan yang sensitif terhadap panas dengan 

kualitas yang baik (Marques et al., 2006). Pengeringan dengan metode freeze drying 

memerlukan biaya yang besar. Adanya penelitian menggunakan 2 metode pengeringan 

dan 2 jenis enkapsulan ini diharapkan dapat dikembangkan suatu alternatif  teknik 

pengeringan lain dalam produksi serbuk pewarna alami yang memerlukan biaya lebih 

rendah. 

 

Kestabilan antosianin dipengaruhi oleh suhu, pH, serta cahaya. Oleh karena itu, dalam 

pembuatan pewarna alami dari pigmen antosianin, diperlukan tambahan enkapsulan 

dalam proses pengeringan dengan panas. Tujuan penggunaan enkapsulan yaitu supaya 

komponen-komponen sensitif yang terdapat dalam bahan dapat terlindungi serta 

degradasi senyawa aktif yang terkandung dalam bahan dapat diperlambat (Purnomo et 

al., 2014). Apabila konsentrasi enkapsulan atau bahan pengisi yang digunakan semakin 

meningkat, maka efisiensi proses enkapsulasi juga akan meningkat dikarenakan dinding 

kapsul semakin tebal (Pai et al., 2015). Enkapsulan yang paling sering digunakan dalam 

proses pengeringan yaitu maltodekstrin (Reineccius, 1988 dalam Purnomo et al., 2014). 

Selain itu dapat digunakan isolat protein kedelai serta beberapa jenis enkapsulan lainnya 

dalam enkapsulasi pigmen antosianin (Babosa-Canovas et al., 2005; Kenyon, 1995 

dalam Mahdavi et al., 2014). Dalam penelitian Fang & Bhandari (2012), digunakan 

maltodekstrin sebagai enkapsulan dalam proses pengeringan jus bayberry. Namun, 

terdapat jenis enkapsulan lain yaitu isolat protein kedelai yang dapat digunakan dalam 

pengeringan ekstrak antosianin. Pemilihan jenis enkapsulan yang tepat dalam proses 

pengeringan merupakan salah satu faktor yang penting untuk melindungi senyawa aktif 

dalam bahan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat menentukan enkapsulan 

terbaik yang dapat digunakan dalam memproduksi serbuk pewarna alami makanan. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Pewarna Makanan 

Warna pada produk pangan adalah salah satu faktor yang penting yang dapat 

mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk pangan tersebut (Ristiana & 

Suhartatik, 2015). Secara umum, pewarna makanan dapat terbagi menjadi 3 jenis yaitu 

pewarna alami, pewarna yang identik dengan pewarna alami, serta pewarna sintetis. 

Pewarna alami merupakan pigmen yang dapat diperoleh dari alam seperti dari 

tumbuhan, hewan, maupun sumber mineral. Menurut Food and Drug Administration 

(FDA) Amerika Serikat, pewarna alami termasuk dalam pewarna yang tidak 

membutuhkan sertifikasi. Salah satu kelemahan dari pewarna alami yaitu kestabilan 

pigmen yang rendah. Beberapa macam pigmen yang dapat digunakan sebagai pewarna 

alami adalah karotenoid, antosianin, kurkumin, biksin, dan karamel. Pewarna yang 

identik dengan pewarna alami ialah pigmen yang memiliki struktur kimia yang identik 

dengan pigmen alami namun diproduksi dengan cara sintetis. Contoh dari pewarna jenis 

ini adalah apo-karoten, canthaxanthin, dan beta-karoten (Koswara, 2009a). 

 

1.2.2. Kubis Merah 

Kubis merah memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan beberapa sayuran 

lainnya seperti kembang kol, brokoli, dan brussels sprout. Sayur ini memiliki beberapa 

lapisan daun yang berwarna ungu. Oleh karena itu, kubis merah juga dikenal sebagai 

kubis ungu. Pada tanah dengan tingkat keasaman yang berbeda, kubis akan tumbuh 

dengan warna yang berbeda pula. Pada tanah yang bersifat asam, kubis akan tumbuh 

dengan warna kemerahan, pada tanah dengan pH netral kubis akan tumbuh dengan 

warna ungu, dan pada tanah yang bersifat basa kubis akan tumbuh dengan warna kuning 

kehijauan. Tumbuhan kubis merah banyak ditemukan di negara-negara seperti Amerika, 

Eropa Utara, dan China. Selain itu, kubis merah dapat ditemukan di daerah-daerah 

dengan kondisi udara yang dingin (Attokaran, 2017). Sayuran, termasuk kubis merah, 

mengandung kadar air yang tinggi yakni sekitar 85% hingga 95%. Hal tersebut 

menyebabkan sayuran tersebut mudah mengalami kerusakan (Muchtadi et al., 1995 

dalam Asgar & Musaddad, 2006). Kandungan gizi dalam 100 gram kubis merah dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 gram Kubis Merah 
Kandungan Gizi Jumlah 

Kalori 25 kal 

Air 91-93% 

Abu 0,7 g 

Serat 0,9 g 

Karbohidrat 5,3 g 

Protein 1,7 g 

Lemak 0,2 g 

Zat Besi 0,7 mg 

Kalsium 64 mg 

Natrium 8 mg 

Fosfor 26 mg 

Vitamin A 75 SI 

Vitamin B1 0,1 mg 

Vitamin B3 0,3 mg 

Vitamin C 62 mg 

(Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (1981) dalam Utama & Mulyanto (2009)) 

 

Kubis merah adalah salah satu komoditas pertanian  di Indonesia. Pemanfaatan kubis 

merah di negara ini masih terbilang rendah, dimana hanya dimanfaatkan sebagai bahan 

masakan. Terdapat potensi lain dari kubis merah yaitu sebagai pewarna makanan. 

Digunakannya kubis merah sebagai pewarna disebabkan karena warnanya yang menarik 

(Ristiana & Suhartatik, 2015). Kubis merah merupakan sumber pigmen antosianin 

dimana banyak dimanfaatkan sebagai pewarna makanan karena dapat menghasilkan 

warna dengan kisaran pH yang luas (Marianne et al., 2011 dalam Chandrasekhar et al., 

2012). Contoh aplikasi antosianin dari kubis merah terhadap produk pangan yakni pada 

permen, minuman, permen karet, saus, yoghurt, serta konsentrat kering (Dorota & 

Janusz, 2007 dalam Chandrasekhar et al., 2012)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kubis Merah (Brassica oleracea L.) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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1.2.3. Antioksidan 

Senyawa yang mampu menghambat terjadinya reaksi oksidasi dikenal sebagai 

antioksidan. Kemampuan antioksidan dalam penetralan radikal bebas yaitu dengan cara 

memberikan salah satu elektron yang dimilikinya. Antioksidan sintetis banyak 

digunakan karena dinilai lebih efektif. Contoh antioksidan sintetis yang banyak 

digunakan yaitu butil hidroksi toluena (BHT) serta butil hidroksil anisol (BHA). Akan 

tetapi, banyak upaya yang dilakukan untuk mencari sumber antioksidan yang berasal 

dari bahan alami yang dapat menggantikan peran antioksidan sintetis (Anagnostopoulou 

et al., 2006 dalam Nurhaeni et al., 2014; Wong et al., 2005 dalam Nurhaeni et al., 

2014). 

 

Telah diketahui bahwa sayuran mengandung banyak antioksidan, sebagai contoh 

sayuran dari golongan Brassica oleracea seperti kubis, brokoli, serta kubis bunga. 

Sayuran golongan ini mengandung vitamin C yang cukup besar, dimana vitamin C ini 

memiliki peranan sebagai antioksidan (Dalimartha, 2008 dalam Nurhaeni et al., 2014). 

Selain itu, di dalam kubis merah, terkandung pigmen antosianin yang tinggi. Antosianin 

dapat berperan pula sebagai antioksidan, sebagai contoh perannya dalam menangkap 

ion besi (Fe) dan tembaga (Cu), dapat melakukan penghambatan terhadap reaksi 

oksidasi lipoprotein, serta dapat menghambat terjadinya penggumpalan pada platelet 

(Ghiselli et al., 1998 dalam Ristiana & Suhartatik, 2015). 

 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji aktivitas antioksidan 

yaitu metode serapan radikal DPPH. Metode ini adalah metode yang bersifat mudah 

untuk dilakukan, sederhana, sampel yang digunakan sedikit, dan waktu yang diperlukan 

tidak terlalu lama. Mekanisme yang terjadi pada uji aktivitas antioksidan ini yakni 

terjadinya reaksi antara senyawa antioksidan dalam bahan dengan radikal bebas DPPH. 

Senyawa antioksidan akan memberikan atom hidrogen pada radikal bebas tersebut 

sehingga akan terjadi perubahan warna pada DPPH dari ungu menjadi kuning (Hanani 

et al., 2005). Perubahan warna ini akan menyebabkan penurunan nilai absorbansi ketika 

diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 515 nm. Digunakannya 

panjang gelombang tersebut dikarenakan DPPH memiliki serapan optimal pada panjang 

gelombang 515 nm (Muñoz-Espada et al., 2004). 
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1.2.4. Antosianin 

Selain berperan sebagai pigmen dalam kubis merah, antosianin juga merupakan 

senyawa yang dapat memberikan efek baik terhadap kesehatan seperti mencegah 

penyakit jantung dan kanker. Antosianin adalah golongan senyawa fenolik yang 

terdapat dalam jumlah yang tinggi di dalam kubis merah. Pigmen antosianin yang 

terkandung dalam kubis merah terdiri dari sianidin 3-soforosida-5-glukosida serta 

sianidin 3-soforosida-5-glukosida yang terasilasi dengan asam ferulat, asam malonat, 

asam sinapat, dan asam p-koumarat (Dyrby et al., 2001; Wu et al., 2004; Charron et al., 

2007; Wu & Prior, 2005; Tanchev & Timberlake, 1969; Hrazdina et al., 1977 dalam 

Bernstein & Noreña, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siandin 3-Soforosida-5-Glukosida 

(Sumber : pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) 

 

Kisaran warna antosianin pada kubis merah bervariasi dari merah hingga biru dan hijau. 

Warna merah akan muncul dalam kondisi pH rendah, sedangkan biru dan hijau akan 

muncul dalam kondisi pH tinggi. Penggunaan antosianin dari kubis merah tidak hanya 

terbatas pada makanan dengan pH rendah, akan tetapi dapat juga digunakan pada 

produk makanan dengan pH netral (Mazza & Miniati, 2003 dalam Chandrasekhar et al., 

2012). Kestabilan pigmen antosianin akan dipengaruhi oleh oksigen, cahaya, 

pemanasan, pH, struktur, asam askorbat, konsentrasi, ion logam, gula, protein, 

keberadaan ko-pigmen, sulfur dioksida, dan enzim (Francis, 1992; Rodriguez-Saona et 

al., 1999 dalam Bernstein & Noreña, 2015). Adanya enzim polifenol oksidase dapat 
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berpengaruh terhadap kestabilan antosianin (Elbe & Schwartz, 1996 dalam Wijaya et 

al., 2009). Selain itu, peningkatan suhu pemanasan dapat mengurangi intensitas warna 

antosianin (Arisasmita et al., 1997). 

 

1.2.5. Ekstraksi Antosianin 

Ekstraksi merupakan salah satu cara untuk memisahkan suatu komponen dalam bahan 

padat atau cair kemudian dipindahkan ke dalam cairan pelarut. Berpindahnya massa 

antar fase dapat terjadi apabila ada beda konsentrasi. Dalam proses ekstraksi ini sistem 

dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan berpindah ke sistem dengan konsentrasi yang 

lebih rendah (Treyball, 1984 dalam Yuniwati et al., 2012). Terdapat beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap proses ekstraksi yaitu waktu, volume pelarut, suhu, serta 

laju pengadukan (Yuniwati et al., 2012). 

 

Untuk mendapatkan kandungan pigmen dalam suatu bahan, dapat dilakukan dengan 

cara ekstraksi bahan menggunakan pelarut yang memiliki kepolaran yang sama dengan 

senyawa yang akan diekstrak (Robinson, 1995 dalam Tensiska et al., 2007). Pelarut 

yang digunakan dalam ekstraksi akan menentukan kualitas ekstraksi. Selain itu, pelarut 

yang digunakan juga harus mempunyai daya untuk melarutkan yang besar (Moulana et 

al., 2012). Antosianin adalah pigmen yang termasuk dalam golongan flavonoid. 

Senyawa-senyawa yang termasuk dalam golongan tersebut memiliki sifat polar. Oleh 

karena itu, untuk mengekstrak senyawa golongan flavonoid, dapat digunakan pelarut 

dengan sifat polar, sebagai contoh yaitu air, etil asetat, dan etanol (Tensiska et al., 

2007). Dalam ekstraksi senyawa golongan flavonoid, kondisi ekstraksi yang asam akan 

berpengaruh terhadap hasil ekstraksi. Semakin asam kondisi ekstraksi, maka pigmen 

antosianin yang terdapat dalam bentuk kation flavium atau oksonium berwarna akan 

semakin banyak sehingga jumlah antosianin yang terukur melalui nilai absorbansi akan 

semakin besar pula (Moulana et al., 2012). Selain itu, kondisi asam juga menyebabkan 

terdenaturasinya membran sel tanaman sehingga pigmen yang terkandung di dalamnya 

akan keluar dari sel. Oksidasi flavonoid juga dapat dicegah dengan kondisi ekstraksi 

yang asam (Robinson, 1995 dalam Tensiska et al., 2007). Beberapa jenis asam yang 

dapat digunakan untuk menciptakan kondisi asam dalam ekstraksi antosianin yakni 

asam sitrat dan HCl (Hidayat & Saati, 2006 dalam Kristiana et al., 2012). 
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1.2.6. Enkapsulan 

1.2.6.1. Maltodekstrin DE-10 

Enkapsulasi merupakan suatu teknik penyalutan senyawa aktif dalam wujud baik padat, 

cair, maupun gas oleh bahan lain yang akan melindungi senyawa aktif dari lingkungan 

sekitar. Bahan pelindung tersebut disebut sebagai bahan penyalut atau enkapsulan 

(Dubey et al., 2009). Maltodekstrin merupakan turunan dari pati yang diperoleh dari 

proses degradasi kimiawi ataupun enzimatis pada rantai amilosa serta amilopektin 

sehingga dihasilkan dekstrin (<62%), glukosa (>6%), dan maltosa (>6%). Maltodekstrin 

adalah salah satu bahan penyalut yang paling sering digunakan dalam enkapsulasi 

antosianin (Mahdavi et al., 2014). Sifat-sifat yang dimiliki maltodekstrin yakni 

mempunyai tingkat kelarutan yang tinggi, kurang higroskopis, dan tidak menghasilkan 

warna pada reaksi browning (Ernawati, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Maltodekstrin DE-10 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Maltodekstrin memiliki nilai dextrose equivalent (DE) 3 sampai 20 (Devidek et al., 

1990 dalam Ernawati, 2010). Total pereduksi dari pati yang dinyatakan dalam 

persentase disebut sebagai nilai dextrose equivalent (DE). Nilai DE ini akan sangat 

berpengaruh terhadap sifat maltodekstrin. Semakin tinggi nilai DE, maka semakin baik 

kelarutan maltodekstrin tersebut. Di sisi lain, nilai DE yang rendah akan meningkatkan 

viskositas (Kuntz, 1997 dalam Ernawati et al., 2014). Digunakannya maltodekstrin DE-

10 disebabkan karena bahan tersebut dapat memberikan proteksi yang terbaik terhadap 

pigmen antosianin dibandingkan gum arab, maltodekstrin DE-20, serta pati tapioka 

(Tonon et al., 2010) 

 



9 
 

 
 

Dalam proses enkapsulasi antosianin dengan maltodekstrin, kation flavium yang ada 

pada antosianin akan membentuk kompleks dengan karbohidrat yang digunakan. Hal 

tersebut akan menyebabkan antosianin menjadi lebih stabil (Chandra et al., 1993). 

Antosianin yang bermuatan positif akan membentuk interaksi polimer bioaktif dengan 

struktur polielektrolit pada maltodekstrin (Robert et al., 2010). Maltodekstrin bukan 

merupakan bahan yang memiliki permukaan yang aktif di dalam larutan. Ketika 

maltodekstrin dicampurkan dalam ekstrak, maka akan terbentuk matriks antara 

maltodekstrin dengan padatan ekstrak. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Matriks Maltodekstrin dengan Partikel Bahan 
(Sumber : Fang & Bhandari, 2012) 

 

1.2.6.2. Isolat Protein Kedelai 

Protein kedelai merupakan produk yang bersumber dari tanaman dan banyak digunakan 

dalam produk makanan. Di dalam isolat protein kedelai terdapat 2 komponen utama 

yakni globulins glycinin serta β-conglycinin. Keduanya merupakan globulin dengan 

struktur dan sifat fungsional yang berbeda. Salah satu kegunaan isolat protein kedelai 

yakni sebagai enkapsulan dan emulsifier yang menghasilkan pertahanan yang lebih baik 

dibandingkan gum arab dan whey protein isolate (Arrese et al., 1991; Pretuccelli & 

Anon, 1996; Kim & Morr, 1996 dalam Robert et al., 2010). Isolat protein kedelai lebih 

sering dipilih karena mudah didapatkan, harga murah, serta memiliki sifat sebagai 

emulsifier yang baik (Deng et al., 2014). Selain itu, terdapat pula penelitian yang telah 

membuktikan bahwa isolat protein kedelai mempunyai kemampuan yang sangat baik 

dalam mempertahankan integritas strukturnya meskipun dalam kondisi Aw yang tinggi 

dibandingkan penggunaan gum arab (Rascon et al., 2011 dalam Deng et al., 2014). 

Isolat protein kedelai mengandung protein yang tinggi dan hampir tidak mengandung 

lemak, karbohidrat, serta serat (Koswara, 2009b). 

 

Campuran 

maltodekstrin 

dengan bahan 
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Gambar 5. Isolat Protein Kedelai 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Dalam proses enkapsulasi antosianin dengan isolat protein kedelai, terjadi 2 interaksi 

yakni interaksi hidrofilik dan hidrofobik antara antosianin dengan protein. Daerah pada 

antosianin yang bersifat hidrofilik yakni gugus hidroksil. Gugus hidroksil inilah yang 

kemudian akan berikatan dengan gugus amina protein serta gugus karbonil protein 

membentuk ikatan hidrogen. Di sisi lain, daerah hidrofobik pada antosianin yang 

terbentuk dari cincin benzena akan mengalami interaksi dengan bagian non-polar dari 

protein yaitu gugus asam amino (Pereira Souza et al., 2017). Protein merupakan bahan 

yang memiliki permukaan aktif dalam larutan. Protein akan membentuk lapisan film 

yang tipis di permukaan partikel bahan (Fang & Bhandari, 2012). Hal tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengikatan Partikel Bahan oleh Lapisan Protein 
(Sumber : Fang & Bhandari, 2012) 

 

1.2.7. Pengeringan 

1.2.7.1. Cabinet Drying 

Proses utama dalam enkapsulasi adalah proses pengeringan. Tujuan proses pengeringan 

yaitu untuk memperpanjang umur simpan produk karena kadar air dalam bahan akan 

mengalami penurunan jumlah. Ketika kadar air berkurang, maka pertumbuhan 

Lapisan protein 

di permukaan 

Sejumlah kecil protein 

yang tercampur dengan 

bahan 
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mikroorganisme akan terganggu dan kerusakan produk dapat dicegah (Ernawati, 2010). 

Pengeringan yang akan mengeringkan bahan cair atau semi cair dan menghasilkan 

produk kering dinamakan pengeringan lapis tipis (film) (Bolland, 2000 dalam Ernawati, 

2010). Alat yang digunakan pada pengeringan tersebut adalah cabinet dryer. Susunan 

alat cabinet dryer dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Thin Layer Cabinet Dryer 
(Sumber : Rajkumar et al., 2007) 

 

Alat ini tersusun atas ruang pengeringan, coil sebagai pemanas, tempat pengeluaran 

udara, blower, serta termostat. Prinsip kerja metode cabinet drying dengan pengeringan 

lapis tipis yaitu sampel dalam bentuk cair ataupun semi cair diletakkan di atas cabinet 

dalam bentuk lapisan dengan ketebalan tertentu. Kemudian cabinet tersebut diletakkan 

pada rak cabinet. Selanjutnya udara panas akan mengeringkan bahan tersebut. 

Peningkatan luas permukaan bahan dengan dibuat menjadi bentuk lapisan tipis dapat 

meningkatkan laju pengeringan. Ketika lapisan bahan telah kering, kemudian bahan 

diubah bentuknya menjadi serbuk (Rajkumar et al., 2007). 

 

Terdapat 2 faktor yang dapat berpengaruh dalam proses pengeringan, yakni faktor-

faktor yang ada hubungannya dengan sifat bahan yang akan dikeringkan dan faktor-

faktor yang ada hubungannya dengan udara pengering. Sifat bahan yang mempengaruhi 

proses pengeringan yaitu kadar air bahan, jenis bahan, ketebalan bahan, suhu bahan, dan 
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ukuran bahan. Di sisi lain, faktor yang berhubungan dengan udara pengering yaitu luas 

permukaan bahan yang kontak dengan udara, suhu dan kelembapan udara, dan laju 

aliran udara. Selain faktor-faktor tersebut, suhu dan waktu pengeringan juga dapat 

mempengaruhi kualitas produk akhir yang dihasilkan dari proses pengeringan (Asgar & 

Musaddad, 2006). 

 

1.2.7.2. Freeze Drying 

Metode pengeringan yang lain yaitu freeze drying atau pengeringan beku. Freeze drying 

digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan yang mengandung komponen yang 

sensitif terhadap panas. Metode pengeringan dengan suhu rendah ini apabila diterapkan 

pada bahan yang sensitif terhadap panas, maka bahan tersebut tidak akan mengalami 

kerusakan (Pujihastuti, 2012). Prinsip dari pengeringan beku diawali dengan 

pembekuan bahan kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Dalam proses 

pengeringan ini, sebagian besar kandungan air dalam bahan akan dipisahkan melalui 

mekanisme sublimasi. Mekanisme pengeringan beku dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Mekanisme Pengeringan Beku 
(Sumber : Hariyadi, 2013) 

 

Selama proses pengeringan beku, tekanan dan suhu dikendalikan agar air dapat 

berwujud baik gas (uap), padat (es), maupun cair (air). Pada suhu 0
o
C dan tekanan 

610,5 Pa, air akan berada pada titik kesetimbangan (titik triple) yaitu antara uap, es, dan 

air. Pada bahan yang telah beku, tekanan berada di bawah tekanan triple lalu suhu bahan 

dinaikkan, maka akan terjadi mekanisme sublimasi dimana es akan diubah menjadi uap. 

Es akan terus berkurang seiring dengan berlangsungnya mekanisme sublimasi. Pada 

tahap pertama yaitu pembekuan, bahan diletakkan dalam rak yang terbuat dari metal 
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dalam bentuk lapisan. Setelah itu, rak akan diletakkan dalam ruang pembeku dengan 

suhu di bawah 0
o
C sehingga bahan dengan cepat akan membeku. Produk beku yang 

dihasilkan ini tidak akan mengalami kerusakan tekstur. Terdapat 2 jenis pembekuan 

yakni pembekuan cepat (quick freezing) dan pembekuan lambat (slow freezing). 

Pembekuan cepat akan dilakukan menggunakan suhu yang sangat rendah namun waktu 

pembekuan yang singkat, sedangkan pembekuan lambat akan dilakukan dengan suhu 

yang tidak terlalu rendah namun waktu pembekuan cenderung lebih lama. Tahap kedua 

yaitu pengeringan dengan mekanisme sublimasi. Mekanisme ini dilakukan dengan 

memasukkan bahan yang telah beku ke dalam ruang vakum dengan menjaga agar suhu 

dan tekanan tetap di bawah titik triple. Kristal es yang ada dalam bahan akan secara 

langsung dipaksa untuk mengalami sublimasi. Pada alat pengering beku (freeze dryer), 

uap air yang dihasilkan selama proses berlangsung akan disedot kemudian 

dikondensasikan sehingga produk yang telah kering tidak akan basah (Hariyadi, 2013). 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi jenis dan 

konsentrasi enkapsulan terhadap karakteristik fisikokimia serbuk pewarna alami kubis 

merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


