
 

37 

 

4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Pembuatan Serbuk Pewarna Alami dari Kubis Merah 

Tahapan proses pembuatan serbuk pewarna alami kubis merah dapat dilihat pada 

Gambar 9., dimana tahapan tersebut diawali dengan proses pencucian kubis merah. 

Selanjutnya adalah proses penghalusan kubis merah dengan menggunakan blender. 

Penghalusan atau pengecilan ukuran kubis merah bertujuan agar luas permukaan bahan 

semakin besar sehingga ekstraksi menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Tahap berikutnya adalah ekstraksi 

antosianin dari kubis merah. Menurut Putri & Nisa (2015), metode ekstraksi yang biasa 

digunakan dalam ekstraksi antosianin yaitu metode konvensional, sebagai contoh adalah 

maserasi. Prinsip dari metode ini adalah perendaman bahan dalam suatu pelarut tertentu 

yang dilakukan pada suhu ruang dan tidak terkena cahaya. Kelemahan dari maserasi 

ialah waktu yang diperlukan cukup lama serta jumlah pelarut yang diperlukan cukup 

banyak. 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)). 

 

Dalam penelitian ini, pelarut yang digunakan untuk mengekstrak antosianin dari kubis 

merah adalah campuran antara aquades dan asam sitrat. Digunakannya aquades karena 

aquades memiliki sifat polar. Hal itu sama dengan sifat antosianin yang termasuk dalam 

senyawa golongan flavonoid yaitu bersifat polar (Tensiska et al., 2007). Selain itu, 

penggunaan asam sitrat dikarenakan 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 flavilium 

atau oksonium berwarna akan semakin banyak sehingga jumlah antosianin yang terukur 

melalui nilai absorbansi akan semakin besar pula (Moulana et al., 2012). Alasan lainnya 

adalah 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). Oleh karena itu, selama proses ekstrasi 16 jam, oksidasi terhadap 

antosianin dapat dicegah. Kondisi ekstraksi yang tertutup tanpa cahaya serta dilakukan 
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pada suhu ruang juga mencegah terjadinya kerusakan antosianin. Hal itu disebabkan 

karena 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). Efek yang ditimbulkan apabila antosianin 

mengalami oksidasi yaitu terjadinya perubahan warna. Kation flavium yang 

memberikan warna merah dapat kehilangan proton sehingga strukturnya akan berubah 

menjadi karbinol yang tidak berwarna (Hanum, 2000 dalam Lydia et al., 2001). Proses 

selanjutnya adalah penyaringan ekstrak antosianin dari kubis merah dengan 

menggunakan kain saring. 

 

Ekstrak antosianin atau ekstrak pewarna dari kubis merah yang telah diperoleh 

kemudian akan ditambah dengan enkapsulan untuk proses enkapsulasi lalu 

dihomogenisasi. Stabilitas antosianin dipengaruhi oleh suhu, pH, serta cahaya. Oleh 

karena itu, dalam pembuatan pewarna alami dari pigmen antosianin, diperlukan 

tambahan enkapsulan. 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). 

 

Dua jenis enkapsulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah maltodekstrin dan 

isolat protein kedelai. Maltodekstrin adalah salah satu bahan penyalut yang paling 

sering digunakan dalam enkapsulasi antosianin (Mahdavi et al., 2014). 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). Isolat protein kedelai adalah 

produk yang bersumber dari tanaman dan banyak digunakan dalam produk makanan 

sebagai enkapsulan dan emulsifier (Arrese et al., 1991; Pretuccelli & Anon, 1996; Kim 

& Morr, 1996 dalam Robert et al., 2010). 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 
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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). 

 

Proses utama dalam pembuatan serbuk pewarna alami kubis merah ini adalah proses 

pengeringan. Terdapat 2 metode pengeringan yang digunakan yaitu cabinet drying dan 

freeze drying. Cabinet drying atau pengeringan lapis tipis merupakan pengeringan yang 

akan mengeringkan bahan cair atau semi cair dan menghasilkan produk kering dengan 

menggunakan alat cabinet dryer (Bolland, 2000 dalam Ernawati, 2010). 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 (Rajkumar et al., 2007). Di sisi lain, freeze 

drying merupakan suatu metode pengeringan yang akan menghilangkan kandungan air 

pada bahan yang telah dibekukan melalui mekanisme sublimasi. Dalam proses freeze 

drying, suhu yang digunakan adalah suhu rendah sehingga beberapa perubahan yang 

tidak dikehendaki terjadi pada bahan dapat dihindari (Marques et al., 2006). Ketika 

proses pengeringan telah selesai, produk pewarna alami kubis merah yang telah jadi lalu 

dihaluskan dengan blender sehingga bentuk akhirnya berupa serbuk. 

 

4.2.  Rendemen dan Kadar Air Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

Produk akhir serbuk pewarna alami kubis merah yang dikeringkan dengan dua metode 

yakni cabinet drying dan freeze drying, dengan menggunakan 2 jenis enkapsulan yaitu 

maltodekstrin dan isolat protein kedelai, dimana masing-masing enkapsulan terdiri dari 

3 konsentrasi menghasilkan rendemen yang semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi maltodekstrin dan isolat protein kedelai yang digunakan. 

Menurut Purnomo et al. (2014), jika di dalam bahan yang akan dikeringkan 

mengandung total padatan yang tinggi, maka rendemen yang dihasilkan dari proses 

pengeringan juga akan tinggi. Maltodekstrin dan isolat protein kedelai yang 

ditambahkan dalam ekstrak pewarna kubis merah juga berfungsi sebagai penambah 
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massa, peningkat volume, serta peningkat total padatan dalam bahan (Endang & 

Prasetyastuti, 2010 dalam Yuliawaty & Susanto, 2015). 

 

Kadar air serbuk pewarna kubis merah dianalisa dengan cara menghilangkan kandungan 

air yang terdapat dalam serbuk tersebut dengan menggunakan panas. Selanjutnya serbuk 

ditimbang hingga berat konstan. Seluruh kadar air serbuk pewarna kubis merah 

memiliki kadar air <12% (wet basis) sehingga telah sesuai dengan standar SNI 01-3709-

1995 tentang rempah-rempah bubuk. Kadar air serbuk pewarna kubis merah dengan 

maltodekstrin yang dibuat dengan metode cabinet drying yang terdapat pada Tabel 5. 

mengalami penurunan ketika konsentrasi maltodekstrin diatas 5%. Hal tersebut 

disebabkan oleh sifat maltodekstrin yang kurang higroskopis (Ernawati, 2010). Sifat 

tersebut mengakibatkan kemampuan penyerapan air yang rendah sehingga serbuk 

pewarna yang mengandung konsentrasi maltodekstrin yang lebih tinggi akan memiliki 

kadar air yang lebih rendah dengan waktu pengeringan yang sama (Hui, 1992 dalam 

Mardiana, 2015). Hal lain penyebab menurunnya kadar air yakni konsentrasi bahan 

pengisi yang semakin banyak mengakibatkan peningkatan gugus hidroksil pada serbuk 

pewarna, dimana gugus tersebut bersifat hidrofilik. Air akan berikatan dengan gugus 

hidroksil pada serbuk pewarna sehingga terbentuk ikatan hidrogen. Ketika proses 

pengeringan, air yang berikatan hidrogen menjadi sulit menguap sedangkan air bebas 

yang terkandung dalam bahan akan menguap sebanyak mungkin yang berakibat pada 

penurunan kadar air serbuk pewarna (Mulyani et al., 2014). Di sisi lain, kadar air serbuk 

pewarna dengan isolat protein kedelai hasil cabinet drying mengalami peningkatan 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi isolat protein kedelai. Hal tersebut disebabkan 

karena sifat dari isolat protein kedelai yaitu tingkat kepolarannya yang tinggi (Astuti et 

al., 2014). Kandungan gugus polar dari asam amino protein yang semakin tinggi akan 

menyebabkan protein semakin bersifat hidrofilik (Yulianti, 2003). Sifat hidrofilik itulah 

yang menyebabkan kemudahan pengikatan air atau gugus hidroksil yang lain (Santoso, 

2007 dalam Astuti et al., 2014). 

 

Serbuk pewarna yang dihasilkan melalui metode freeze drying baik yang menggunakan 

maltodekstrin maupun isolat protein kedelai memiliki kadar air yang lebih tinggi 

daripada serbuk pewarna yang dihasilkan melalui metode cabinet drying. Hal itu 
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dikarenakan oleh adanya perbedaan suhu, laju aliran udara, serta kelembapan udara 

antara cabinet dryer dengan freeze dryer (Sembiring, 2009). Pengeringan akan terjadi 

lebih cepat apabila suhu udara pengeringan tinggi serta kelembapan udara pengeringan 

rendah (Brooker et al., 1974 dalam Sembiring, 2009). Selain itu, produk-produk hasil 

freeze drying bersifat sangat mudah menyerap air dari lingkungan (higroskopis). 

Penyerapan air dapat terjadi baik secara adsorpsi maupun absorbsi (Berg et al., 2012 

dalam Nafiunisa et al., 2017). 

 

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. Hal itu disebabkan oleh nilai DE pada 

maltodekstrin. Ketika nilai DE semakin meningkat, monosakarida yang terkandung 

dalam maltodekstrin tersebut juga semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada 

semakin kuatnya daya ikat maltodekstrin. Oleh karena itu, kadar air serbuk pewarna 

alami kubis merah dengan maltodekstrin lebih tinggi dibandingkan kadar air serbuk 

pewarna alami kubis merah dengan isolat protein kedelai (Eko, 2008 dalam Tazar et al., 

2017). 

 

4.3.  Karakteristik Fisik Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

4.3.1. Intensitas Warna 

Uji intensitas warna pada serbuk pewarna kubis merah dilakukan menggunakan 

chromameter CR-400. Serbuk pewarna yang akan diuji dimasukkan ke dalam plastik 

bening terlebih dahulu. Hasil pengujian dengan chromameter akan dinyatakan dalam 

nilai L*, a*, dan b* dan gambar produk dapat dilihat pada Lampiran 3. L* menyatakan 

tingkat kecerahan (lightness) dimana L* memiliki rentang nilai positif (cerah) hingga 

negatif (gelap). Nilai a* memiliki rentang nilai dari positif (redness) hingga negatif 

(greenness). Nilai b* memiliki rentang nilai dari positif (yellowness) hingga negatif 

(blueness) (Mac Dougall, 2000). 

 

Pada hasil pengamatan di Tabel 6., diketahui bahwa pada serbuk pewarna dengan 

maltodekstrin hasil cabinet drying, peningkatan konsentrasi maltodekstrin diikuti 
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dengan semakin cerahnya warna dari serbuk pewarna tersebut. Nilai L* semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi maltodekstrin yang berarti warna 

produk semakin cerah yang mengakibatkan pemudaran warna. Pemudaran warna 

tersebut disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi maltodekstrin, maka total 

padatan bahan juga menjadi lebih tinggi sehingga intensitas warna pada serbuk 

cenderung menurun dan semakin cerah menjadi lebih putih (Purnomo et al., 2014). 

Warna kemerahan pada serbuk pewarna dengan maltodekstrin juga semakin kuat. Hal 

itu diperkuat dengan teori Mac Dougall (2000) bahwa nilai a* yang semakin positif 

pada serbuk pewarna kubis merah menunjukkan warna produk yang semakin merah. 

Serbuk pewarna tersebut juga semakin berwarna kebiruan yang ditandai dengan 

semakin negatifnya nilai b*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi maltodekstrin, maka semakin cerah warna merah keunguan 

pada serbuk pewarna tersebut. Munculnya warna tersebut karena kisaran warna merah 

antosianin pada kubis merah akan muncul pada kondisi pH rendah, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa pada ekstraksi antosianin dari kubis merah dalam 

penelitian ini digunakan pula asam sitrat 1% dalam campuran pelarut sehingga pelarut 

memiliki pH 2,69 (Mazza & Miniati, 2003 dalam Chandrasekhar et al., 2012).  

 

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. Hal tersebut ditandai dengan semakin 

menurunnya nilai L*. Kemudian, untuk nilai a* juga mengalami penurunan yang berarti 

warna merah pada serbuk semakin berkurang atau memudar. Selanjutnya nilai b* pada 

serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai hasil cabinet drying yang semakin positif 

menunjukkan bahwa serbuk tersebut cenderung berwarna kekuningan (Mac Dougall, 

2000). 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. Menurut Astuti et al. (2014), 

semakin banyak isolat protein kedelai yang ditambahkan ke dalam bahan, maka warna 

produk akan cenderung semakin coklat. Isolat protein kedelai memiliki warna yang 

cenderung kekuningan karena kandungan lemak, karotenoid, serta antoxantin di 

dalamnya (Ario et al., 2015). Kandungan lemak di dalam tepung-tepungan dapat 
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menyebabkan timbulnya warna kuning yang berefek pada penurunan tingkat kecerahan 

produk (Widaningrum et al., 2005). 

 

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*. Begitu pula 

dengan nilai a* pada serbuk pewarna hasil cabinet drying yang lebih bewarna merah 

dibandingkan dengan serbuk pewarna hasil freeze drying. Nilai b* pada serbuk pewarna 

hasil cabinet drying yang 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 cenderung 

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. 

Perbedaan warna antara serbuk hasil freeze drying dengan cabinet drying disebabkan 

karena suhu panas saat pengeringan akan mempengaruhi warna produk kering (Yani et 

al., 2009). Hal tersebut sesuai dengan teori Asgar & Musaddad (2006) yang menyatakan 

bahwa suhu dan waktu pengeringan juga dapat mempengaruhi kualitas produk akhir 

yang dihasilkan dari proses pengeringan. Selain itu, dalam proses pemanasan juga dapat 

terjadi reaksi pencoklatan (Reaksi Maillard). Hal itu disebabkan oleh gula reduksi dan 

asam amino yang terkandung dalam bahan dan juga reaksi kondensasi antara asam 

amino dengan lemak (Yilmaz & Toledo, 2005; Sumaya-Martinez et al., 2005). Proses 

pemanasan lebih lanjut serta terdapatnya oksidator juga dapat menyebabkan antosianin 

terdegradasi sehingga memberikan warna coklat (Adams, 1973 dalam Effendi, 1991). 

 

Suhu pemanasan dapat mempengaruhi warna pada ekstrak kubis merah. Glikosil yang 

ada pada antosianin dapat hilang apabila suhu pemanasan semakin tinggi. Hal tersebut 

berakibat pada kurang stabilnya aglikon yang terbentuk sehingga warna antosianin 

dapat memudar (Wulandari & Suhartatik, 2013). Serbuk pewarna dengan isolat protein 

kedelai hasil freeze drying memiliki warna biru cerah yang disebabkan karena isolat 

protein kedelai yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pH yang basa (8,060). 
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Kisaran warna biru antosianin pada kubis merah akan muncul pada kondisi pH tinggi 

atau basa (Mazza & Miniati, 2003 dalam Chandrasekhar et al., 2012). 

 

Apabila warna dari serbuk pewarna yang menggunakan maltodesktrin dibandingkan 

dengan serbuk pewarna yang menggunakan isolat protein kedelai, maka serbuk pewarna 

dengan maltodekstrin memiliki warna yang lebih keunguan dibandingkan serbuk 

pewarna dengan isolat protein kedelai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa warna serbuk 

pewarna kubis merah dengan maltodekstrin lebih baik dibandingkan serbuk pewarna 

yang menggunakan isolat protein kedelai. Hal itu disebabkan karena 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). Selain itu, 

maltodekstrin tidak menghasilkan warna pada reaksi browning (Ernawati, 2010). Di sisi 

lain, untuk isolat protein kedelai, semakin banyak konsentrasi yang ditambahkan ke 

dalam bahan akan menyebabkan warna produk cenderung semakin coklat (Astuti et al., 

2014). 

 

4.3.2. Kelarutan 

Uji kelarutan serbuk pewarna kubis merah dilakukan menggunakan kertas saring yang 

telah diketahui beratnya. Kemudian dilakukan penyaringan setelah sebelumnya serbuk 

pewarna dilarutkan dalam air dengan volume tertentu. Digunakannya air sebagai pelarut 

dalam uji ini karena air mampu mendispersikan berbagai senyawa yang terkandung 

dalam suatu bahan pangan (Winarno, 1992 dalam Ramadhani et al., 2016). Residu yang 

tertinggal dalam kertas saring setelah dioven akan menunjukkan kemampuan kelarutan 

serbuk pewarna kubis merah dalam air. Hasil uji kelarutan dapat dilihat pada Tabel 7. 

dan Gambar 14. dimana peningkatan konsentrasi maltodekstrin diatas 5% diikuti 

dengan peningkatan kelarutan serbuk pewarna kubis merah hasil cabinet drying, dimana 

nilai kelarutan berkisar dari 84% sampai 88%. Meningkatnya kelarutan yang 

berbanding lurus dengan meningkatnya konsentrasi maltodekstrin disebabkan karena 

maltodekstrin mempunyai tingkat kelarutan yang cepat yang disebabkan oleh sifat 

maltodekstrin yang larut dalam air (Pradana et al., 2005). Begitu pula dengan 

pernyataan Srihari et al. (2010) bahwa maltodekstrin mempunyai daya ikat, daya larut, 
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dan dispersi yang tinggi. Kemampuan kelarutan yang tinggi pada maltodekstrin 

dikarenakan tingginya polaritas dari polisakarida tersebut (Zhang et al., 2014 dalam 

Pereira Souza et al., 2017). Semakin tinggi kelarutan, maka semakin cepat produk akan 

larut dalam air (Hermansyah et al., 2012). 

 

Peningkatan konsentrasi isolat protein kedelai diatas 5% diikuti dengan penurunan 

kelarutan serbuk pewarna kubis merah. Nilai kelarutan pada serbuk pewarna dengan 

isolat protein kedelai hasil cabinet drying berkisar dari 20% hingga 25%. Tidak 

mudahnya serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai untuk larut dalam air 

disebabkan karena dalam proses enkapsulasi antosianin dengan isolat protein kedelai, 

terjadi 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, sedangkan 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). Adanya air akan 

menyebabkan daerah non-polar dari protein akan berikatan dengan antosianin dalam 

bahan melalui ikatan van der Waals. Hal itu akan mengakibatkan menurunnya luas 

permukaan daerah non-polar tersebut yang mengalami kontak dengan air (Zhang et al., 

2014 dalam Pereira Souza et al., 2017). 

 

Terdapat pula penyebab rendahnya kelarutan serbuk pewarna kubis merah dengan isolat 

protein kedelai, dimana hal tersebut berkaitan dengan titik isoelektrik dari isolat protein 

kedelai.  Larutan serbuk pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai 5%, 10%, 

15%, serta serbuk pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai hasil freeze drying 

memiliki pH berturut-turut yaitu 5,53; 5,66; 5,89; dan 6,79. Protein yang berasal dari 

tanaman memiliki kisaran titik isoelektrik yakni pada pH 4 hingga pH 5 (Vani & Zayas, 

1995). pH larutan serbuk pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai yang 

cenderung dekat dengan titik isoelektrik protein tanaman menyebabkan kelarutannya 

semakin mengalami penurunan (Lehninger, 1982 dalam Triyono, 2010). Hal itu 

disebabkan karena protein memiliki sifat hidrofobik ketika berada pada titik 

isoelektriknya sehingga akan terbentuk lipatan ke dalam yang diakibatkan karena 
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protein berikatan antar muatannya sendiri. Hal tersebut berdampak pada relatif cepatnya 

pengendapan yang terjadi (Suhardi, 1991 dalam Triyono, 2010). pH akan berpengaruh 

karena terdapat perbedaan muatan antar asam amino-asam amino yang menyusun 

protein. Pada titik isoelektrik, terjadi daya tarik-menarik antar molekul protein yang 

sama secara kuat. Di sisi lain, pada pH yang jauh di atas maupun di bawah titik 

isoelektrik protein, muatan protein akan berubah sehingga daya tarik menarik antar 

protein mengalami penurunan dan menjadi lebih mudah terurai atau mudah larut 

(Lehninger, 1982 dalam Triyono, 2010).  

 

Kelarutan serbuk pewarna dengan maltodekstrin lebih tinggi dibandingkan serbuk 

pewarna yang menggunakan isolat protein kedelai. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa maltodekstrin mempunyai daya ikat, daya larut, dan dispersi yang 

tinggi. Kemampuan kelarutan yang tinggi pada maltodekstrin dikarenakan tingginya 

polaritas dari polisakarida tersebut. Di sisi lain, pada proses enkapsulasi antosianin 

dengan isolat protein kedelai, adanya air akan menyebabkan daerah non-polar dari 

protein akan berikatan dengan antosianin dalam bahan melalui ikatan van der Waals dan 

mengakibatkan menurunnya luas permukaan daerah non-polar tersebut yang mengalami 

kontak dengan air (Zhang et al., 2014 dalam Pereira Souza et al., 2017). Selain itu, pH 

larutan serbuk pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai yang cenderung dekat 

dengan titik isoelektrik protein menyebabkan kelarutannya semakin mengalami 

penurunan (Lehninger, 1982 dalam Triyono, 2010). 

 

Hasil kelarutan serbuk pewarna hasil freeze drying juga lebih tinggi dibandingkan 

kelarutan pada serbuk pewarna yang menggunakan enkapsulan dengan konsentrasi 15% 

hasil cabinet drying. Hasil tersebut disebabkan karena sifat dari produk freeze drying itu 

sendiri, dimana produk freeze drying memiliki pori-pori yang besar akibat proses 

sublimasi. Hal itulah yang menyebabkan serbuk pewarna hasil freeze drying lebih 

mudah direhidrasi. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa serbuk pewarna hasil freeze 

drying bersifat higroskopis dan menjadi lebih mudah untuk dilarutkan (Hariyadi, 2013). 
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4.3.3. Stabilitas 

Kestabilan pigmen antosianin akan dipengaruhi oleh pemanasan, cahaya, oksigen, 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). Peningkatan suhu pemanasan dapat mengurangi intensitas 

warna antosianin (Arisasmita et al., 1997). Oleh karena itu, dilakukan pengujian 

stabilitas terhadap serbuk pewarna kubis merah untuk mengetahui suhu aplikasi optimal 

dari serbuk pewarna tersebut. Stabilitas dinyatakan dalam nilai absorbansi yang diukur 

dalam panjang gelombang 400 nm hingga 600 nm. Warna pada panjang gelombang 

tersebut berkisar dari violet (400-440 nm), biru (440-480 nm), hijau (480-560 nm), 

kuning (560-590 nm), hingga jingga (590-630 nm) (Kholifudin, 2017). Hal tersebut 

sesuai dengan teori bahwa antosianin pada kubis merah yang memiliki kisaran warna 

yang bervariasi dari merah hingga hijau dan biru (Mazza & Miniati, 2003 dalam 

Chandrasekhar et al., 2012). 

 

Berdasarkan hasil uji stabilitas serbuk pewarna kubis merah dengan maltodekstrin pada 

3 tingkat suhu yang dapat dilihat pada Gambar 15. dan Gambar 17., diketahui bahwa 

seiring dengan meningkatnya suhu dari 30
o
C, 60

o
C, hingga 100

o
C, nilai absorbansi 

semakin menurun. Hal tersebut disebabkan karena panas dapat mempengaruhi 

kestabilan warna serta menyebabkan warna berubah menjadi pucat (Ponting et al., 1960 

dalam Lydia et al., 2001). Menurunnya nilai absorbansi dikarenakan pada suhu yang 

tinggi, antosianin yang berbentuk aglikon terdekomposisi menjadi bentuk kalkon yang 

tidak berwarna, kemudian akan dihasilkan alfa diketon. Degradasi lebih lanjut akan 

memberikan warna coklat jika terdapat oksidator (Adams, 1973 dalam Effendi, 1991). 

 

Pada hasil uji stabilitas serbuk pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai 5% 

hasil cabinet drying pada 3 tingkat suhu yang dapat dilihat pada Gambar 16., dapat 

diketahui bahwa seiring meningkatnya suhu pemanasan, maka nilai absorbansi juga 

akan semakin mengalami peningkatan. Selain itu, pada serbuk pewarna kubis merah 

dengan isolat protein kedelai 15% hasil freeze drying yang dapat dilihat pada Gambar 

18., nilai absorbansi mengalami penurunan pada suhu 60
o
C kemudian meningkat 

kembali pada suhu 100
o
C. Hal itu disebabkan karena rendahnya kelarutan serbuk 
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pewarna dengan isolat protein kedelai, yaitu karena pH larutan serbuk pewarna kubis 

merah dengan isolat protein kedelai yang cenderung dekat dengan titik isoelektrik 

protein (Lehninger, 1982 dalam Triyono, 2010). Isolat protein yang tidak mudah larut 

itu akan menimbulkan kekeruhan pada larutan yang akan diuji. Apabila larutan keruh 

atau pekat diuji dengan spektrofotometer, maka akan diperoleh nilai absorbansi yang 

tinggi. Hal itu dikarenakan banyaknya molekul yang melakukan interaksi dengan sinar 

(Mentari, 2012 dalam Soelama et al., 2015). 

 

Lebih rendahnya nilai absorbansi serbuk pewarna kubis merah dengan maltodekstrin 

maupun isolat protein kedelai 15% hasil freeze drying dibandingkan serbuk pewarna 

dengan maltodekstrin maupun isolat protein kedelai 5% hasil cabinet drying disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi enkapsulan, maka total padatan bahan juga menjadi 

lebih tinggi sehingga intensitas warna pada serbuk cenderung menurun dan semakin 

cerah menjadi lebih putih (Purnomo et al., 2014). 

 

Berdasarkan hasil uji stabilitas terbaik pada serbuk pewarna pada masing-masing 

enkapsulan, yaitu serbuk pewarna dengan maltodekstrin dan isolat protein kedelai 5%, 

apabila dibandingkan, maka stabilitas serbuk pewarna kubis merah dengan 

maltodekstrin 5% lebih baik daripada serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai 5% 

meskipun nilai absorbansi serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai lebih tinggi 

daripada serbuk pewarna dengan maltodekstrin. Hal tersebut dikarenakan nilai 

absorbansi yang tinggi pada larutan serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai timbul 

dari keruhnya larutan tersebut oleh isolat protein kedelai yang tidak larut dalam air. pH 

larutan serbuk pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai yang cenderung dekat 

dengan titik isoelektrik protein menyebabkan kelarutan serbuk pewarna tersebut 

menjadi rendah (Lehninger, 1982 dalam Triyono, 2010). 

 

Selain itu, selama pemanasan hingga suhu 100
o
C, warna keunguan dalam larutan serbuk 

pewarna dengan maltodekstrin masih lebih bertahan dibandingkan dalam larutan serbuk 

pewarna dengan isolat protein kedelai yang cenderung berwarna kecoklatan. Hal itu 

disebabkan karena dalam proses enkapsulasi antosianin dengan maltodekstrin, kation 

flavium yang ada pada antosianin akan membentuk kompleks dengan karbohidrat yang 
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digunakan. Oleh karena itulah antosianin menjadi lebih stabil (Chandra et al., 1993). Di 

sisi lain, dalam proses enkapsulasi antosianin dengan isolat protein kedelai, gugus 

hidroksil pada antosianin akan berikatan dengan gugus amina protein serta gugus 

karbonil protein membentuk ikatan hidrogen. Selama pengeringan menggunakan panas, 

protein dapat mengalami kerusakan ikatan hidrogen serta interaksi hidrofobik non-polar 

protein (Pereira Souza et al., 2017; Ophart, 2003 dalam Triyono, 2010). Dari seluruh 

hasil uji stabilitas yang ada, dapat disimpulkan bahwa antosianin dalam serbuk pewarna 

kubis merah dengan berbagai jenis enkapsulan dan konsentrasinya memiliki kestabilan 

paling tinggi pada suhu 30
o
C. Seluruh serbuk pewarna kubis merah baik yang 

menggunakan maltodesktrin maupun isolat protein kedelai memiliki nilai absorbansi 

maksimum pada panjang gelombang 400 nm. Berdasarkan teori Kholifudin (2017), 

spektrum warna pada panjang gelombang 400 nm menunjukkan warna violet. Hal 

tersebut menandakan bahwa pigmen antosianin pada serbuk pewarna kubis merah 

memiliki panjang gelombang optimum 400 nm dan warna dominan violet atau 

keunguan. 

 

4.4.  Karakteristik Kimia Serbuk Pewarna Alami Kubis Merah 

4.4.1. Total Antosianin 

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). 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). Kandungan total antosianin dalam serbuk pewarna 

kubis merah akan dinyatakan sebagai cyanidin-3-glycoside, dimana akan diukur 

menggunakan metode pH diferensial yakni pada pH 1 dan pH 4,5. Ditentukannya total 

antosianin menggunakan metode ini karena pada pH 1 akan terbentuk senyawa kation 

flavium atau oksonium dari antosianin, dimana senyawa tersebut berwarna. Kemudian, 

digunakannya pH 4,5 karena pada pH tersebut antosianin akan membentuk hemikel atau 
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karbol yang tidak berwarna (Giusti & Wrolstad, 2001). Terjadinya perubahan warna 

dari antosianin pada pH tertentu dikarenakan kestabilan antosianin yang berbeda pada 

berbagai tingkat pH (Wulandari & Suhartatik, 2013). 

 

Total antosianin yang terkandung dalam ekstrak pewarna kubis merah yaitu 1211,064 

mg/L. Terjadi penurunan kandungan total antosianin yang terkandung dalam ekstrak 

ketika telah menjadi serbuk pewarna baik yang menggunakan maltodekstrin maupun 

isolat protein kedelai. Adanya penurunan kandungan antosianin dikarenakan kestabilan 

pigmen antosianin akan dipengaruhi oleh oksigen, pemanasan, konsentrasi, gula, dan 

protein (Francis, 1992; Rodriguez-Saona et al., 1999 dalam Bernstein & Noreña, 2015). 

Selain itu, peningkatan suhu pemanasan dalam proses pengeringan dapat mengurangi 

intensitas warna antosianin (Arisasmita et al., 1997). 

 

Hasil uji total antosianin serbuk pewarna kubis merah dapat dilihat pada Tabel 8. dan 

Gambar 19. Total antosianin serbuk pewarna baik yang menggunakan maltodekstrin 

maupun isolat protein kedelai hasil cabinet drying pada waktu pengeringan yang sama 

mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya enkapsulan yang digunakan. 

Penyebab penurunan total antosianin dalam bahan yaitu karena penggunaan enkapsulan 

dengan konsentrasi yang semakin tinggi akan menyebabkan peningkatan total padatan 

dalam serbuk pewarna kubis merah. Enkapsulan yang meningkatkan total padatan 

menyebabkan menurunnya kadar antosianin yang terukur (Tazar et al., 2017). 

 

Total antosianin pada serbuk dengan maltodekstrin lebih tinggi daripada serbuk dengan 

isolat protein kedelai. Hasil tersebut dikarenakan 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). Di sisi lain, dalam proses 

enkapsulasi antosianin dengan isolat protein kedelai, gugus hidroksil pada antosianin 

akan berikatan dengan gugus amina protein serta gugus karbonil protein membentuk 

ikatan hidrogen. Selama pengeringan menggunakan panas, protein dapat mengalami 

kerusakan ikatan hidrogen serta interaksi hidrofobik non-polar protein (Pereira Souza et 

al., 2017; Ophart, 2003 dalam Triyono, 2010). 
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Serbuk pewarna kubis merah baik yang menggunakan maltodekstrin maupun isolat 

protein kedelai 15% hasil freeze drying memiliki kandungan total antosianin yang lebih 

tinggi dari serbuk pewarna dengan maltodekstrin dan isolat protein kedelai 15% hasil 

cabinet drying. Hal itu disebabkan oleh kestabilan pigmen antosianin yang dipengaruhi 

oleh oksigen, pemanasan, konsentrasi, gula, dan protein (Francis, 1992; Rodriguez-

Saona et al., 1999 dalam Bernstein & Noreña, 2015). Selain itu, peningkatan suhu 

pemanasan dalam proses pengeringan dapat mengurangi intensitas warna antosianin 

(Arisasmita et al., 1997). Namun, total antosianin dalam serbuk pewarna kubis merah 

baik yang menggunakan maltodekstrin maupun isolat protein kedelai 15% hasil freeze 

drying memiliki kandungan total antosianin yang lebih rendah dari serbuk pewarna 

dengan konsentrasi enkapsulan 5% dan 10% hasil cabinet drying. Hal itu karena 

penggunaan enkapsulan dengan konsentrasi yang semakin tinggi akan menyebabkan 

peningkatan total padatan dalam serbuk pewarna kubis merah. Enkapsulan yang 

meningkatkan total padatan menyebabkan berkurangnya kadar antosianin yang terukur 

(Tazar et al., 2017). 

 

Antosianin terenkapsulasi yang mampu bertahan dari ekstrak pewarna kubis merah 

hingga menjadi serbuk pewarna alami kubis merah melalui proses pengeringan dapat 

dilihat pada Tabel 8. dan Gambar 20. Pada serbuk pewarna dengan maltodekstrin hasil 

cabinet drying, ketika konsentrasi maltodekstrin meningkat ke 15%, maka terjadi 

penurunan yang signifikan pada jumlah antosianin terenkapsulasi. Hal itu disebabkan 

karena konsentrasi maltodekstrin yang semakin tinggi mengakibatkan terjadinya 

aglomerasi dan caking pada serbuk pewarna kubis merah. Fenomena tersebut akan 

berakibat pada penurunan kualitas dari bahan inti (antosianin). Penyebab terjadinya 

aglomerasi serta caking pada serbuk pewarna kubis merah yakni terlambatnya 

pembentukan lapisan semi-permeabel selama proses pengeringan (Re, 1998; Pierucci et 

al., 2007 dalam Sansone et al., 2011). Pada serbuk pewarna dengan isolat protein 

kedelai hasil cabinet drying, peningkatan konsentrasi enkapsulan tidak menyebabkan 

perubahan pada jumlah antosianin terenkapsulasi. Menurut (Fang & Bhandari, 2012), 

digunakannya protein sebagai enkapsulan dalam jumlah yang sedikit saja dapat 

memberikan perlindungan yang baik selama proses pengeringan. Hal tersebut 
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disebabkan karena protein merupakan bahan yang memiliki permukaan aktif dalam 

larutan. Protein akan membentuk lapisan film yang tipis di permukaan partikel bahan. 

 

Antosianin terenkapsulasi dalam serbuk pewarna dengan maltodekstrin hasil freeze 

drying setara dengan antosianin terenkapsulasi dalam serbuk pewarna dengan 

maltodekstrin 10% hasil cabinet drying. Hal itu menunjukkan bahwa maltodekstrin 

efektif dalam melindungi antosianin selama proses pengeringan dengan metode cabinet 

drying. Dalam proses enkapsulasi antosianin dengan maltodekstrin, kation flavium yang 

ada pada antosianin akan membentuk kompleks dengan karbohidrat yang digunakan. 

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

Antosianin terenkapsulasi dalam serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai hasil 

freeze drying lebih tinggi dibandingkan serbuk pewarna dengan isolat protein kedelai 

hasil cabinet drying. Hal tersebut disebabkan karena 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). 

 

Secara keseluruhan, antosianin terenkapsulasi dalam serbuk pewarna alami dengan 

maltodekstrin lebih tinggi dibandingkan serbuk pewarna alami yang menggunakan 

isolat protein kedelai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses 

enkapsulasi antosianin dengan maltodekstrin, kation flavium yang ada pada antosianin 

akan membentuk kompleks dengan karbohidrat yang digunakan. Hal tersebut 

menyebabkan antosianin menjadi lebih stabil (Chandra et al., 1993). Di sisi lain, dalam 

proses enkapsulasi antosianin dengan isolat protein kedelai, gugus hidroksil pada 

antosianin akan berikatan dengan gugus amina protein serta gugus karbonil protein 

membentuk ikatan hidrogen. Selama pengeringan menggunakan panas, protein dapat 

mengalami kerusakan ikatan hidrogen serta interaksi hidrofobik non-polar protein 

(Pereira Souza et al., 2017; Ophart, 2003 dalam Triyono, 2010). 

 

4.4.2. Aktivitas 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 (Anagnostopoulou et al., 2006 dalam 
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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 (Ghiselli et 

al., 1998 dalam Ristiana & Suhartatik, 2015). 

 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji aktivitas antioksidan 

yaitu metode serapan radikal DPPH. Mekanisme yang terjadi pada uji 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) 

 

Aktivitas antioksidan dalam ekstrak pewarna kubis merah yaitu 70,010%. Terjadi 

penurunan aktivitas antioksidan dalam ekstrak ketika telah menjadi serbuk pewarna baik 

yang menggunakan maltodekstrin maupun isolat protein kedelai. Hal itu dikarenakan 

komponen antioksidan yang sensitif terhadap pemanasan (Husna et al., 2013) 

 

Hasil pengujian aktivitas antioksidan yang dinyatakan sebagai % discoloration dapat 

dilihat pada Tabel 9. dan Gambar 21. Aktivitas antioksidan serbuk pewarna yang 

menggunakan maltodekstrin hasil cabinet drying pada waktu pengeringan yang sama 

mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya konsentrasi maltodekstrin yang 

digunakan. 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 (Fang & Bhandari, 

2012). Menurunnya aktivitas antioksidan disebabkan karena konsentrasi maltodekstrin 

yang semakin tinggi dapat menambah total padatan dalam bahan sehingga aktivitas 
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antioksidan yang terukur semakin rendah (Tazar et al., 2017). Selain itu, aktivitas 

antioksidan serbuk pewarna yang menggunakan isolat protein kedelai hasil cabinet 

drying pada waktu pengeringan yang sama juga mengalami penurunan seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi isolat protein kedelai yang digunakan. Hasil tersebut timbul 

karena adanya perubahan reaktivitas senyawa fenol yang terkandung dalam ekstrak 

pewarna. Perubahan reaktivitas fenol disebabkan oleh reaksi yang terjadi antara 

senyawa fenol dengan protein. Protein akan membentuk kompleks dengan cara 

mengikat senyawa fenol dalam ekstrak sehingga berdampak pada penurunan kandungan 

senyawa fenol dalam bahan. Kandungan senyawa fenol yang menurun akan 

mengakibatkan menurunnya aktivitas antioksidan bahan (Trevor, 1995 dalam Faidah & 

Estiasih, 2009). 

 

Aktivitas antioksidan pada serbuk pewarna alami kubis merah dengan maltodekstrin 

lebih rendah dibandingkan serbuk pewarna alami kubis merah yang menggunakan isolat 

protein kedelai. Hal tersebut disebabkan karena di dalam kedelai terkandung senyawa 

yang berperan penting sebagai sumber antioksidan yakni isoflavon (Astuti, 2008). Oleh 

karena itu, pada serbuk pewarna alami kubis merah dengan isolat protein kedelai 

memperoleh tambahan senyawa antioksidan lain, selain kandungan antosianin di 

dalamnya, yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada serbuk pewarna 

tersebut. Hal itu didukung dengan data aktivitas antioksidan pada maltodekstrin sebesar 

0% dan isolat protein kedelai sebesar 12,677%. 

 

Aktivitas antioksidan pada serbuk pewarna alami kubis merah yang menggunakan 

maltodekstrin hasil cabinet drying lebih tinggi dibandingkan aktivitas antioksidan pada 

serbuk pewarna alami kubis merah hasil freeze drying dengan konsentrasi maltodekstrin 

15%. Begitu pula dengan aktivitas antioksidan pada serbuk pewarna alami kubis merah 

yang menggunakan isolat protein kedelai hasil cabinet drying juga lebih tinggi 

dibandingkan aktivitas antioksidan pada serbuk pewarna alami kubis merah hasil freeze 

drying dengan konsentrasi isolat protein kedelai 15%. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa menurunnya aktivitas antioksidan disebabkan karena konsentrasi 

enkapsulan yang semakin tinggi dapat menambah total padatan dalam bahan sehingga 

aktivitas antioksidan yang terukur semakin rendah (Tazar et al., 2017). Aktivitas 
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antioksidan pada serbuk pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai hasil freeze 

drying cenderung rendah yakni hanya 5,221%. Hasil tersebut dikatakan rendah karena 

di dalam serbuk pewarna tersebut terkandung isolat protein kedelai yang memiliki 

aktivitas antioksidan sebesar 12,677% serta antosianin. Di samping itu, perlakuan 

dengan freeze drying seharusnya mampu mempertahankan aktivitas antioksidan dari 

komponen-komponen dalam serbuk pewarna kubis merah tersebut. Rendahnya aktivitas 

antioksidan pada serbuk pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai hasil freeze 

drying disebabkan karena dalam proses pembekuan, keberadaan air dalam bahan serta 

adanya oksigen dapat menyebabkan laju oksidasi antosianin meningkat (Jackman, & 

Smith, 1992 dalam Syamaladevi et al., 2011). Air akan mendegradasi antosianin dengan 

menghidrolisis ikatan glikosidik pada antosianin (Markakis et al., 1957 dalam 

Syamaladevi et al., 2011). Selain itu, dalam penelitian ini ekstrak pewarna kubis merah 

memiliki pH asam yaitu 4,283. Isoflavon jenis genistein yang terdapat dalam kedelai 

dapat mengalami degradasi lebih lanjut ketika konsentrasi asam mengalami peningkatan 

(Wang et al., 1990). Hal itu menjadi penyebab rendahnya aktivitas antioksidan serbuk 

pewarna kubis merah dengan isolat protein kedelai hasil freeze drying. 

 

Diantara maltodekstrin dan isolat potein kedelai, maltodekstrin lebih efektif dalam 

melindungi komponen sensitif yang terkandung dalam bahan dibandingkan isolat 

protein kedelai. Hal tersebut disebabkan karena maltodekstrin akan membentuk matriks 

dengan padatan ekstrak. Di sisi lain, dalam proses enkapsulasi antosianin dengan isolat 

protein kedelai, sebagian besar protein akan membentuk lapisan film yang tipis di 

permukaan partikel bahan dan hanya sedikit yang bercampur atau berikatan dengan 

padatan ekstrak (Fang & Bhandari, 2012). Selain itu, terdapat perbedaan efisiensi dalam 

penyalutan antara maltodekstrin dengan isolat protein kedelai. Menurut Robert et al. 

(2010), maltodekstrin lebih efisien dalam menyalut antosianin, sedangkan isolat protein 

kedelai lebih efisien dalam menyalut polifenol. Antosianin yang bermuatan positif akan 

membentuk interaksi polimer bioaktif dengan struktur polielektrolit pada maltodekstrin. 

Namun, polifenol yang bermuatan negatif akan membentuk interaksi polimer bioaktif 

dengan struktur polielektrolit pada isolat protein kedelai. 


