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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1.  Rendemen Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

Berdasarkan Tabel 4., dapat diketahui rendemen dari serbuk pewarna alami kubis merah 

yang dikeringkan dengan dua metode yakni cabinet drying dan freeze drying. Selain itu 

digunakan pula maltodekstrin dan isolat protein kedelai  sebagai enkapsulan dengan tiga 

tingkat konsentrasi yaitu 5%, 10%, dan 15% untuk serbuk pewarna yang dikeringkan 

dengan metode cabinet drying dan maltodekstrin serta isolat protein kedelai dengan satu 

konsentrasi yaitu 15% yang dikeringkan dengan metode freeze drying yang digunakan 

sebagai pembanding bagi serbuk pewarna hasil cabinet drying. Dapat dilihat pula dari 

Tabel 4. bahwa rendemen serbuk pewarna akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi enkapsulan yang digunakan. Rendemen serbuk pewarna hasil 

cabinet drying dengan konsentrasi enkapsulan 15% tidak berbeda jauh dengan 

rendemen serbuk pewarna hasil freeze drying. Selain itu, rendemen serbuk pewarna 

yang dibuat dengan maltodekstrin dan isolat protein kedelai juga tidak berbeda jauh. 

 

Tabel 4. Rendemen Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan Berbagai Jenis Metode 

Pengeringan, Jenis Enkapsulan, dan Konsentrasi Enkapsulan 

Metode Pengeringan Konsentrasi Enkapsulan Rendemen (%) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 5,417±0,118 

Maltodekstrin 10% 9,583±0,118 

Maltodekstrin 15% 13,604±0,383 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 13,250±0,495 

Cabinet Drying 

Isolat Protein Kedelai 5% 4,833±0,118 

Isolat Protein Kedelai 10% 9,583±0,236 

Isolat Protein Kedelai 15% 13,708±0,295 

Freeze Drying Isolat Protein Kedelai 15% 13,950±0,306 
Keterangan : 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 

   

Gambar 11. Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan berbagai Konsentrasi   

Maltodekstrin (a) Konsentrasi Maltodekstrin 5% (b) Konsentrasi 

Maltodekstrin 10% (c) Konsentrasi Maltodekstrin 15% 

(a) (b) (c) 
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Gambar 12. Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan berbagai Konsentrasi Isolat 

Protein Kedelai (a) Konsentrasi Isolat Protein Kedelai 5% (b) Konsentrasi 

Isolat Protein Kedelai 10% (c) Konsentrasi Isolat Protein Kedelai 15% 

 

  

Gambar 13. Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah yang Dibuat dengan Metode Freeze 

Drying (a) Konsentrasi Maltodekstrin 15% (b) Konsentrasi Isolat Protein 

Kedelai 15% 
 

3.2.  Kadar Air Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

Berdasarkan Tabel 5., dapat diketahui bahwa peningkatan konsentrasi maltodekstrin 

diatas 5% menyebabkan penurunan kadar air serbuk pewarna hasil cabinet drying. 

Dapat dilihat pula bahwa kadar air serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya konsentrasi isolat protein kedelai 

yang digunakan. Secara keseluruhan, kadar air serbuk pewarna hasil freeze drying 

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kadar air serbuk pewarna hasil cabinet 

drying. Selain itu, hampir secara keseluruhan, serbuk pewarna dengan maltodekstrin 

memiliki nilai kadar air yang lebih tinggi dibandingkan serbuk pewarna yang 

menggunakan isolat protein kedelai, kecuali pada serbuk pewarna dengan konsentrasi 

maltodekstrin dan isolat protein kedelai 15% hasil cabinet drying. Kadar air pada serbuk 

pewarna alami kubis merah dibandingkan dengan SNI 01-3709-1995 yakni <12%. 

 
 

 

 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 
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Tabel 5. Kadar Air Dry Basis Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan Berbagai 

Jenis Metode Pengeringan, Jenis Enkapsulan, dan Konsentrasi Enkapsulan 
Metode Pengeringan Konsentrasi Enkapsulan Kadar Air Dry Basis (%) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 7,837±0,362
b
 

Maltodekstrin 10% 7,373±0,249
a 

Maltodekstrin 15% 7,220±0,205
a 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 8,686±0,223
 

Cabinet Drying 

Isolat Protein Kedelai 5% 3,997±0,486
1
 

Isolat Protein Kedelai 10% 6,111±0,402
2 

Isolat Protein Kedelai 15% 7,935±0,442
3 

Freeze Drying Isolat Protein Kedelai 15% 8,441±0,259
 

Keterangan : 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript (antar huruf dan antar angka) yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata dalam perlakuan dalam tingkat kepercayaan 95% (<0,05) berdasarkan uji One 

Way Anova dengan menggunakan uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Superscript berupa huruf mewakili perlakuan dengan maltodekstrin, sedangkan superscript 

berupa angka mewakili perlakuan dengan isolat protein kedelai 

 

3.3.  Karakteristik Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

3.3.1. Karakteristik Fisik Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

3.3.1.1. Intensitas Warna 

Berdasarkan Tabel 6., dapat diketahui komponen warna serbuk yang meliputi L*, a*, 

dan b*. Pada serbuk pewarna dengan maltodekstrin dan isolat protein kedelai hasil 

cabinet drying memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan serbuk pewarna hasil 

freeze drying, dimana tingkat kecerahan tersebut dinyatakan dalam nilai L*. Nilai a* 

pada serbuk pewarna hasil cabinet drying lebih bewarna merah dibandingkan dengan 

serbuk pewarna hasil freeze drying. Nilai b* pada serbuk pewarna hasil cabinet drying 

lebih bewarna biru dibandingkan dengan serbuk pewarna hasil freeze drying. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa serbuk pewarna dengan maltodekstrin hasil cabinet 

drying memiliki warna merah keunguan yang lebih gelap dibandingkan pada serbuk 

pewarna dengan maltodekstrin hasil freeze drying. Di sisi lain, serbuk pewarna dengan 

isolat protein kedelai hasil freeze drying lebih biru cerah dibandingkan dengan serbuk 

pewarna dengan isolat protein kedelai hasil cabinet drying yang dalam setiap 

konsentrasinya memiliki warna yang berbeda. Serbuk pewarna dengan maltodekstrin 

memiliki warna yang lebih keunguan dibandingkan serbuk pewarna dengan isolat 

protein kedelai. Pada serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai hasil cabinet drying, 

seiring dengan meningkatnya konsetrasi isolat protein kedelai yang digunakan maka 

akan semakin gelap warna dari serbuk pewarna tersebut. Selain itu, warna kemerahan 
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pada serbuk pewarna tersebut juga semakin memudar. Warna kekuningan juga akan 

semakin muncul pada serbuk pewarna tersebut seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi isolat protein kedelai yang digunakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa seiring dengan meningkatnya konsentrasi isolat protein kedelai, warna ungu pada 

serbuk pewarna akan semakin memudar dan memiliki warna yang cenderung 

kecoklatan. Di sisi lain, pada serbuk pewarna dengan maltodekstrin hasil cabinet 

drying, peningkatan konsentrasi maltodekstrin diikuti dengan semakin cerahnya warna 

dari serbuk pewarna tersebut. Warna kemerahan akan semakin kuat dan serbuk pewarna 

tersebut juga semakin berwarna kebiruan. Dapat dikatakan bahwa seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi maltodekstrin, maka semakin cerah warna merah keunguan 

pada serbuk pewarna tersebut. 

 

Tabel 6. Intensitas Warna Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan Berbagai Jenis 

Metode Pengeringan, Jenis Enkapsulan, dan Konsentrasi Enkapsulan 
Metode 

Pengeringan 

Konsentrasi 

Enkapsulan 

Intensitas Warna 

L* a* b* 

Cabinet 

Drying 

Maltodekstrin 

5% 
46,563±1,342

a
 16,867±7,532

a
 -1,082±0,157

b
 

Maltodekstrin 

10% 
45,250±4,030

a
 24,870±3,250

b
 -3,525±1,263

a
 

Maltodekstrin 

15% 
53,148±0,760

b
 23,980±5,949

ab
 -2,792±1,175

a
 

Freeze 

Drying 

Maltodekstrin 

15% 
65,373±3,412 22,682±0,864 -11,513±1,359 

Cabinet 

Drying 

Isolat Protein 

Kedelai 5% 
59,970±0,569

2
 13,330±1,492

2
 -6,690±1,888

1
 

Isolat Protein 

Kedelai 10% 
58,405±0,990

1
 9,505±0,919

1
 -0,633±0,623

2
 

Isolat Protein 

Kedelai 15% 
57,610±0,446

1
 8,327±0,500

1
 3,197±0,576

3
 

Freeze 

Drying 

Isolat Protein 

Kedelai 15% 
65,518±2,433 0,177±1,099 -4,357±1,177 

Keterangan : 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata dalam perlakuan 

dalam tingkat kepercayaan 95% (<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan 

uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Superscript berupa huruf mewakili perlakuan dengan maltodekstrin, sedangkan superscript 

berupa angka mewakili perlakuan dengan isolat protein kedelai 
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3.3.1.2. Kelarutan 

Hasil kelarutan serbuk pewarna alami kubis merah dengan berbagai jenis metode 

pengeringan, jenis enkapsulan, dan konsentrasi enkapsulan dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Kelarutan Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan Berbagai Jenis Metode 

Pengeringan, Jenis Enkapsulan, dan Konsentrasi Enkapsulan 
Metode Pengeringan Konsentrasi Enkapsulan Kelarutan (%) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 84,017±1,570
a 

Maltodekstrin 10% 86,983±1,269
b 

Maltodekstrin 15% 88,450±1,108
b 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 92,683±2,120
 

Cabinet Drying 

Isolat Protein Kedelai 5% 25,083±1,720
2 

Isolat Protein Kedelai 10% 21,067±0,547
1 

Isolat Protein Kedelai 15% 20,717±1,525
1 

Freeze Drying Isolat Protein Kedelai 15% 22,450±1,725
 

Keterangan : 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata dalam perlakuan 

dalam tingkat kepercayaan 95% (<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan 

uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Superscript berupa huruf mewakili perlakuan dengan maltodekstrin, sedangkan superscript 

berupa angka mewakili perlakuan dengan isolat protein kedelai 

 

Perbandingan kelarutan pada serbuk pewarna alami kubis merah yang dibuat dengan 

berbagai metode pengeringan, jenis enkapsulan, serta konsentrasi enkapsulan dapat 

dilihat pada Gambar 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Kelarutan Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 
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Berdasarkan Tabel 7. dan Gambar 14., dapat diketahui bahwa peningkatan konsentrasi 

maltodekstrin diatas 5% diikuti dengan peningkatan kelarutan serbuk pewarna kubis 

merah. Di sisi lain, peningkatan konsentrasi isolat protein kedelai diatas 5% diikuti 

dengan penurunan kelarutan serbuk pewarna kubis merah. Kelarutan pada serbuk 

pewarna dengan maltodekstrin yang dikeringkan dengan freeze drying lebih tinggi 

dibandingkan kelarutan pada serbuk pewarna yang dikeringkan menggunakan metode 

cabinet drying. Di sisi lain, kelarutan serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai hasil 

freeze drying lebih rendah dibandingkan kelarutan pada serbuk pewarna yang 

dikeringkan menggunakan metode cabinet drying dengan isolat protein kedelai 5%. 

Secara keseluruhan, kelarutan serbuk pewarna alami dengan maltodekstrin lebih baik 

dibandingkan kelarutan serbuk pewarna alami dengan isolat protein kedelai. 

 

3.3.1.3. Stabilitas Pewarna Alami Kubis Merah 

Stabilitas serbuk pewarna alami kubis merah dengan total antosianin tertinggi pada 

perlakuan maltodekstrin 5% terhadap 3 tingkat suhu yaitu 30
o
C, 60

o
C, dan 100

o
C dapat 

dilihat pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Stabilitas Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan Maltodekstrin 5% 

(Cabinet Drying) pada 3 Tingkat Suhu 
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Pada Gambar 15., dapat diketahui bahwa serbuk pewarna alami kubis merah dengan 

total antosianin tertinggi pada perlakuan maltodekstrin yaitu serbuk pewarna dengan 

maltodekstrin 5% yang dihasilkan melalui metode cabinet drying diuji stabilitasnya 

pada 3 tingkat suhu yakni 30
o
C, 60

o
C, dan 100

o
C. Nilai stabilitas tersebut dinyatakan 

dalam nilai absorbansi yang diukur dengan 5 tingkat panjang gelombang yaitu 400 nm, 

450 nm, 500 nm, 550 nm, dan 600 nm. Dapat diketahui dari Gambar 15Gambar 15. 

bahwa pada keseluruhan panjang gelombang, seiring dengan meningkatnya suhu, maka 

nilai absorbansi mengalami penurunan, dimana penurunan yang signifikan terjadi pada 

suhu 100
o
C. Nilai absorbansi tertinggi diperoleh dari panjang gelombang 400 nm. 

 

Stabilitas serbuk pewarna alami kubis merah dengan total antosianin tertinggi pada 

perlakuan isolat protein kedelai 5% terhadap 3 tingkat suhu yaitu 30
o
C, 60

o
C, dan 

100
o
C dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Stabilitas Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan Isolat Protein 

Kedelai 5% (Cabinet Drying) pada 3 Tingkat Suhu 
 

Pada Gambar 16., dapat diketahui bahwa pada keseluruhan panjang gelombang, seiring 

dengan meningkatnya suhu, maka nilai absorbansi juga mengalami peningkatan. 
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Peningkatan yang signifikan terjadi pada suhu 100
o
C. Nilai absorbansi tertinggi 

diperoleh dari panjang gelombang 400 nm. 

 

Stabilitas serbuk pewarna alami kubis merah dengan perlakuan maltodekstrin 15% yang 

dikeringkan dengan metode freeze drying terhadap 3 tingkat suhu yaitu 30
o
C, 60

o
C, dan 

100
o
C dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Stabilitas Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan Maltodekstrin 15% 

(Freeze Drying) pada 3 Tingkat Suhu 
 

Pada Gambar 17., dapat diketahui bahwa pada keseluruhan panjang gelombang, seiring 

dengan meningkatnya suhu, maka nilai absorbansi mengalami penurunan. Penurunan 

yang signifikan terjadi pada suhu 100
o
C. Nilai absorbansi tertinggi diperoleh dari 

panjang gelombang 400 nm. 

 

Stabilitas serbuk pewarna alami kubis merah dengan perlakuan isolat protein kedelai 

15% yang dikeringkan dengan metode freeze drying terhadap 3 tingkat suhu yaitu 30
o
C, 

60
o
C, dan 100

o
C dapat dilihat pada Gambar 18. 
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Gambar 18. Stabilitas Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah dengan Isolat Protein 

Kedelai 15% (Freeze Drying) pada 3 Tingkat Suhu 
 

Pada Gambar 18., dapat diketahui bahwa pada suhu 60
o
C, nilai absorbansi mengalami 

penurunan. Kemudian pada suhu 100
o
C, nilai absorbansi mengalami peningkatan 

kembali. Nilai absorbansi tertinggi diperoleh dari panjang gelombang 400 nm. 

 

Nilai absorbansi yang menyatakan stabilitas pada serbuk pewarna dengan maltodekstrin 

5% hasil cabinet drying dan serbuk pewarna dengan maltodesktrin 15% hasil freeze 

drying memiliki pola yang sama yakni semakin menurun dengan semakin 

meningkatnya suhu. Nilai absorbansi tersebut menunjukkan bahwa kestabilan serbuk 

pewarna dengan maltodekstrin 5% lebih tinggi dibandingkan serbuk pewarna dengan 

maltodekstrin hasil freeze drying. Nilai absorbansi serbuk pewarna dengan isolat protein 

kedelai 5% hasil cabinet drying dan serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai 15% 

hasil freeze drying memiliki pola yang berbeda. Pada serbuk pewarna dengan isolat 

protein kedelai 5%, nilai absorbansi serbuk pewarna akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya suhu. Di sisi lain, pada serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai 

hasil freeze drying, nilai absorbansi serbuk pewarna akan menurun kemudian meningkat 

kembali pada suhu 100
o
C. Secara keseluruhan, nilai absorbansi serbuk pewarna dengan 
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isolat protein kedelai 5% lebih tinggi dibandingkan serbuk pewarna dengan isolat 

protein kedelai hasil freeze drying. Jika serbuk pewarna dengan maltodekstrin dan isolat 

protein kedelai dibandingkan, maka nilai absorbansi serbuk pewarna dengan isolat 

protein kedelai lebih tinggi daripada serbuk pewarna dengan maltodekstrin. 

 

3.3.2. Karakteristik Kimia Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

3.3.2.1. Total Antosianin 

Ekstrak pewarna alami berasal dari kubis merah yang telah diekstraksi dalam campuran 

larutan aquades dan asam sitrat 1% selama 16 jam. Total antosianin yang terkandung 

dalam ekstrak pewarna alami tersebut dinyatakan dalam dry basis. Di dalam ekstrak 

pewarna alami kubis merah, terkandung total antosianin sebanyak 1211,064 mg/L. 

 

Berdasarkan Tabel 8. dan Gambar 19., dapat diketahui bahwa peningkatan konsentrasi 

maltodekstrin akan diikuti dengan penurunan kandungan total antosianin dalam serbuk 

pewarna kubis merah. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa peningkatan konsentrasi 

isolat protein kedelai akan diikuti dengan penurunan kandungan total antosianin dalam 

serbuk pewarna kubis merah. Total antosianin dalam serbuk pewarna yang dikeringkan 

dengan freeze drying masih lebih rendah dibandingkan total antosianin dalam serbuk 

pewarna yang dikeringkan menggunakan metode cabinet drying dengan konsentrasi 

enkapsulan yaitu maltodesktrin 5% dan 10% serta isolat protein kedelai 5% dan 10%. 

Apabila dilihat secara keseluruhan, kandungan total antosianin dalam serbuk pewarna 

alami dengan maltodekstrin lebih tinggi dibandingkan serbuk pewarna alami yang 

menggunakan isolat protein kedelai. 

 

Selain itu, pada Tabel 8. dan Gambar 20., dapat diketahui pula antosianin terenkapsulasi 

yang terkandung dalam serbuk pewarna alami kubis merah, dimana antosianin tersebut 

merupakan antosianin yang mampu bertahan dari ekstrak pewarna menjadi serbuk 

pewarna. Pada serbuk pewarna dengan maltodekstrin hasil cabinet drying, ketika 

konsentrasi maltodekstrin meningkat ke 15%, maka terjadi penurunan yang signifikan 

pada jumlah antosianin terenkapsulasi. Pada serbuk pewarna dengan isolat protein 

kedelai hasil cabinet drying, peningkatan konsentrasi enkapsulan tidak menyebabkan 

perubahan pada jumlah antosianin terenkapsulasi. Antosianin terenkapsulasi dalam 
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serbuk pewarna dengan maltodekstrin hasil freeze drying setara dengan antosianin 

terenkapsulasi dalam serbuk pewarna dengan maltodekstrin 10% hasil cabinet drying. 

Di sisi lain, antosianin terenkapsulasi dalam serbuk pewarna dengan isolat protein 

kedelai hasil freeze drying lebih tinggi dibandingkan serbuk pewarna dengan isolat 

protein kedelai hasil cabinet drying. Secara keseluruhan, antosianin terenkapsulasi 

dalam serbuk pewarna alami dengan maltodekstrin lebih tinggi dibandingkan serbuk 

pewarna alami yang menggunakan isolat protein kedelai. 

 

Tabel 8. Total Antosianin Dry Basis dan Antosianin Terenkapsulasi dalam Serbuk 

Pewarna Alami Kubis Merah dengan Berbagai Jenis Metode Pengeringan, Jenis 

Enkapsulan, dan Konsentrasi Enkapsulan 

Metode Pengeringan 
Konsentrasi 

Enkapsulan 

Total Antosianin Dry 

Basis (mg/100 g 

serbuk pewarna alami 

kubis merah) 

Antosianin 

Terenkapsulasi 

(mg/300 g 

ekstrak kubis 

merah) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 162,627±5,088
c
 264,193±6,452

b 

Maltodekstrin 10% 97,509±4,989
b 

280,237±12,053
c 

Maltodekstrin 15% 55,943±2,497
a 

228,284±10,457
a 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 70,398±5,740
 

280,179±28,711
 

Cabinet Drying 

Isolat Protein 

Kedelai 5% 
40,551±9,681

3 
58,580±12,936

1 

Isolat Protein 

Kedelai 10% 
24,156±6,347

2 
68,972±17,135

1 

Isolat Protein 

Kedelai 15% 
14,511±3,807

1 
59,459±14,667

1 

Freeze Drying 
Isolat Protein 

Kedelai 15% 
18,291±2,388

 
76,518±9,770

 

Keterangan : 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata dalam perlakuan 

dalam tingkat kepercayaan 95% (<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan 

uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Superscript berupa huruf mewakili perlakuan dengan maltodekstrin, sedangkan superscript 

berupa angka mewakili perlakuan dengan isolat protein kedelai 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Total Antosianin Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Antosianin Terenkapsulasi dalam Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 
 

3.3.2.2. Aktivitas Antioksidan 

Enkapsulan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu maltodekstrin 

dan isolat protein kedelai. Pada masing-masing enkapsulan dilakukan pengujian 

aktivitas antioksidan (% discoloration). Maltodekstrin memiliki aktivitas antioksidan 

sebesar 0% yang berarti di dalam maltodekstrin tidak mengandung senyawa yang dapat 
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berfungsi sebagai antioksidan. Di sisi lain, isolat protein kedelai memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 12,677%. Selain itu, aktivitas antioksidan dalam ekstrak pewarna 

alami kubis merah diketahui sebesar 70,010%. 

 

Hasil uji aktivitas antioksidan (% discoloration) serbuk pewarna alami kubis merah 

dengan berbagai jenis metode pengeringan, jenis enkapsulan, dan konsentrasi 

enkapsulan dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Aktivitas Antioksidan (% Discoloration) Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

dengan Berbagai Jenis Metode Pengeringan, Jenis Enkapsulan, dan Konsentrasi 

Enkapsulan 

Metode Pengeringan Konsentrasi Enkapsulan 
Aktivitas Antioksidan 

(% Discoloration) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 8,768±0,866
c
 

Maltodekstrin 10% 4,174±1,257
b 

Maltodekstrin 15% 2,412±0,625
a 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 2,994±0,974
 

Cabinet Drying 

Isolat Protein Kedelai 5% 14,832±1,118
3 

Isolat Protein Kedelai 10% 10,587±1,031
2 

Isolat Protein Kedelai 15% 6,364±1,563
1 

Freeze Drying Isolat Protein Kedelai 15% 5,221±1,370
 

Keterangan : 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata dalam perlakuan 

dalam tingkat kepercayaan 95% (<0,05) berdasarkan uji One Way Anova dengan menggunakan 

uji wilayah ganda Duncan sebagai uji beda 

 Superscript berupa huruf merupakan hasil uji Duncan untuk serbuk pewarna alami kubis merah 

dengan maltodekstrin, sedangkan superscript berupa angka merupakan hasil uji Duncan untuk 

serbuk pewarna alami kubis merah dengan isolat protein kedelai 

 

Perbandingan aktivitas antioksidan (% discoloration) serbuk pewarna alami kubis 

merah yang dibuat dengan berbagai metode pengeringan, jenis enkapsulan, serta 

konsentrasi enkapsulan dapat dilihat pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Aktivitas Antioksidan (% Discoloration) Serbuk Pewarna Alami Kubis 

Merah 
 

Berdasarkan Tabel 9. dan Gambar 21., dapat diketahui bahwa peningkatan konsentrasi 

maltodekstrin akan diikuti dengan penurunan aktivitas antioksidan dalam serbuk 

pewarna kubis merah. Dapat dilihat pula bahwa peningkatan konsentrasi isolat protein 

kedelai akan diikuti dengan penurunan aktivitas antioksidan dalam serbuk pewarna 

kubis merah. Aktivitas antioksidan dalam serbuk pewarna yang dikeringkan dengan 

freeze drying masih lebih rendah dibandingkan aktivitas antioksidan dalam serbuk 

pewarna yang dikeringkan menggunakan metode cabinet drying dengan konsentrasi 

enkapsulan yaitu maltodesktrin 5% dan 10% serta isolat protein kedelai 5% dan 10%. 

Secara keseluruhan, aktivitas antioksidan pada serbuk pewarna alami dengan 

maltodekstrin lebih rendah dibandingkan serbuk pewarna alami yang menggunakan 

isolat protein kedelai. 

 

 

 

 


