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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Pembuatan Serbuk Pewarna Angkak 

Salah satu kelemahan utama pigmen pewarna alami adalah tidak stabil dalam jangka 

waktu penyimpanan yang lama. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya sebuah 

langkah yang mampu memperpanjang umur simpan serta menjaga kestabilan pigmen 

pewarna alami tersebut, yaitu pengeringan dengan teknik enkapsulasi. Pengeringan 

mampu memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan cara mengurangi kadar air. 

Prinsip pengeringan yaitu mengalirkan panas ke bahan dan pengeluaran air dari dalam 

bahan (Napitupulu & Atmaja, 2011). Enkapsulasi menjadi teknik yang penting untuk 

memperpanjang umur simpan dan melindungi komponen biologis penting seperti 

pigmen pewarna alami. Dalam penelitian ini, pengeringan dengan teknik enkapsulasi 

dilakukan dengan cara pembuatan ekstrak pigmen angkak dan dilanjutkan dengan 

berbagai metode pengeringan untuk menghasilkan serbuk pigmen angkak. 

 

Pembuatan ekstrak pigmen angkak dilakukan dengan angkak dihaluskan menggunakan 

blender hingga halus. Selanjutnya dilakukan ekstraksi pigmen angkak menggunakan 

pelarut air selama 18 jam. Hal ini dikarenakan monaskorubin bersifat larut dalam air 

(Broder & Koehler, 1980). Ekstraksi hanya dilakukan dengan pelarut air tanpa 

penambahan senyawa yang dapat mengubah pH dari ekstrak. Menurut penelitian Priatni 

(2015), pigmen merah dari monaskorubin dan antosianin memiliki perbedaan kestabilan 

pada pH asam. Warna merah dari pigmen antosianin stabil pada pH asam, namun akan 

memudar pada pH 4-5 dan menjadi hampir tidak memberikan warna merah (colorless) 

pada pH 6. Namun kestabilan warna merah pigmen angkak berkebalikan dimana akan 

menjadi colorless pada pH asam dan stabil pada pH netral. Setelah ekstraksi selesai 

dilakukan penyaringan untuk memisahkan padatan dan ekstrak pigmen angkak. 

 

Ekstrak pigmen angkak kemudian diberi penambahan agen enkapsulasi (enkapsulan) 

yaitu soy protein isolate (SPI) yang dibagi menjadi 3 konsentrasi yaitu 5%, 10% dan 

15%. Kemudian dilakukan homogenisasi menggunakan mixer selama 10 menit. 

Penambahan enkapsulan bertujuan untuk mempercepat pengeringan, mencegah 

kerusakan akibat panas, melapisi komponen flavor, meningkatkan total padatan, serta 

memperbesar volume (Gonnissen et al., 2008). Menurut Pahlevi et al. (2008), protein 
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sebagai enkapsulan mampu melindungi inti pigmen terhadap reaksi oksidasi, kondisi 

yang ekstrim, serta efisiensi enkapsulasi yang tinggi. Protein sebagai penyalut memiliki 

sifat yang berbeda dari karbohidrat. Protein memiliki gugus hidrofobik dan hidrofilik 

sekaligus sehingga tidak memerlukan pengemulsi untuk dapat menjadi agen 

enkapsulasi. Soy protein isolate memiliki harga yang relatif murah, mudah dicerna dan 

aman dikonsumsi oleh manusia sehingga cocok diaplikasikan dalam produksi serbuk 

pewarna alami untuk bahan pangan. Setelah dilakukan penambahan bahan penyalut, 

bahan yang akan dikeringkan menggunakan metode freeze drying dibekukan dalam 

freezer selama 12 jam terlebih dahulu. Ekstrak pigmen angkak lalu dikeringkan dengan 

berbagai metode pengeringan yaitu cabinet drying, vacuum oven drying, dan freeze 

drying.  

 

Freeze drying adalah salah satu metode yang paling efektif dalam pengeringan substansi 

yang bersifat rentan terhadap panas, terutama pigmen warna. Hal ini dikarenakan freeze 

drying mengeringkan bahan pangan dengan suhu sangat rendah dan mengurangi 

tekanan di sekitar bahan sehingga terjadi sublimasi partikel air menjadi fase gas (Özkan 

& Bilek, 2014). Namun penggunaan freeze drying memiliki kelemahan yaitu biaya 

operasional yang tinggi serta memerlukan waktu proses yang cukup lama. Oleh sebab 

itu perlu adanya penelitian mengenai metode pengeringan yang mampu menghasilkan 

karakteristik yang hampir sama dengan hasil freeze drying, namun dengan energi yang 

lebih efisien. Pada penelitian ini dilakukan pengeringan freeze drying pada suhu -100
o
C 

selama 96 jam.  

 

Selain freeze drying, enkapsulasi juga dapat dilakukan dengan metode pengeringan 

cabinet drying dan vacuum oven drying. Cabinet drying adalah metode pengeringan 

menggunakan ruang tertutup (chamber) dengan udara panas. Kelebihan penggunaan 

cabinet dryer adalah harga yang terjangkau dan tidak membutuhkan daya yang tinggi 

tinggi (Fellows, 2009 dalam Napitupulu & Atmaja, 2011). Pada penelitian ini dilakukan 

pengeringan kabinet dengan suhu pengeringan 60
o
C selama 12 jam. Vacuum oven 

drying atau pengeringan vakum adalah metode pengeringan bahan dalam suatu ruangan 

yang memiliki tekanan di lebih rendah dibanding tekanan udara atmosfer (Astuti, 2008 

dalam Yuniarti, 2013). Pengeringan bahan dapat berlangsung dalam waktu relatif cepat 
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walaupun pada suhu rendah. Hal ini dapat disebabkan tekanan uap air dalam udara yang 

lebih rendah menyebabkan air pada bahan menguap pada suhu rendah. Pada penelitian 

ini dilakukan pengeringan vakum pada suhu 60
o
C selama 12 jam dengan tekanan 1,0 

atm. 

 

Setelah bahan kering, dilakukan penghancuran bahan dengan menggunakan blender dan 

dilakukan pengayakan untuk menghasilkan serbuk pigmen pewarna angkak yang halus 

dan seragam. Selanjutnya serbuk pewarna angkak akan diuji meliputi analisa rendemen, 

kadar air, aktivitas antioksidan, kelarutan dalam air, intensitas warna serbuk, serta 

stabilitas warna pada 3 tingkat suhu pemanasan. Hasil pengamatan yang didapat 

dilakukan pengolahan data dengan menggunakan one-way anova untuk mengetahui 

perbedaan antar konsentrasi soy protein isolate dan metode pengeringan. Pada 

penelitian ini freeze drying hanya berfungsi sebagai pembanding untuk mengetahui 

persamaan/perbedaan karakteristik serbuk yang dikeringkan dengan menggunakan suhu 

panas dengan suhu beku.  

 

4.2. Rendemen Serbuk Pewarna Angkak 

Dalam proses produksi diperlukan perhitungan rendemen dari produk. Rendemen 

adalah suatu persentase produk yang didapatkan dari perbandingan berat awal bahan 

dengan berat akhirnya sehingga dapat diketahui kehilangan beratnya ketika mengalami 

proses produksi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat mengenai rendemen serbuk 

pewarna angkak dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi soy protein isolate 

maka hasil rendemen serbuk pewarna angkak juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan 

soy protein isolate merupakan bahan pengisi yang ditambahkan pada proses pembuatan 

serbuk yang berfungsi meningkatkan jumlah padatan dan memperbesar volume produk 

yang dihasilkan (Masters, 1979 dalam Triani et al., 2015). Semakin tinggi konsentrasi 

soy protein isolate yang ditambahkan maka semakin tinggi jumlah padatan dan besar 

volume produk yang dihasilkan sehingga hasil rendemen akan meningkat. Hasil 

rendemen metode pengeringan freeze drying konsentrasi SPI 15% lebih tinggi 

dibanding hasil rendemen metode pengeringan vacuum oven drying dan cabinet drying 

pada konsentrasi SPI yang sama.  
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4.3. Kadar Air Serbuk Pewarna Angkak 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran kadar air dry basis serbuk pewarna angkak 

setelah proses pengeringan dilakukan. Kadar air dry basis adalah kandungan air per 

satuan bobot bahan yang dinyatakan dalam persen basis kering dan dapat memiliki 

batas maksimum lebih 100%. Metode penentuan kadar air dilakukan dengan metode 

thermogravimetri. Metode ini dilakukan dengan meletakkan sampel bahan ke dalam 

oven hingga diperoleh berat konstan pada bahan. Penentuan kadar air didasarkan pada 

banyaknya kadar air yang hilang dari produk (Brooker et al., 1974 dalam Asgar et al., 

2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kadar air yang terukur di bawah 12%, 

hal ini telah sesuai dengan syarat mutu rempah-rempah bubuk menurut SNI 01-3709-

1995 dimana kriteria uji kadar air bahan memiliki batas maksimal 12,0% (Badan 

Standarisasi Nasional, 1995). 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi 

soy protein isolate  maka kadar air dry basis dari serbuk pewarna angkak akan semakin 

tinggi. Pada hasil penelitian juga didapati bahwa kadar air serbuk pewarna angkak 

terdapat beda nyata pada berbagai konsentrasi SPI. Hasil yang didapat berbeda dari teori 

Canovas et al. (2005) dalam Hasrini et al., 2017) dimana total padatan yang rendah 

untuk dikeringkan akan mengakibatkan kecepatan penguapan semakin rendah sehingga 

kadar air menjadi tinggi. Berdasarkan teori maka seharusnya semakin besar konsentrasi 

bahan penyalut maka kadar air semakin rendah. Menurut Hasrini et al. (2017), soy 

protein isolate memiliki kapasitas mengikat air yang baik. Menurut penelitian Triani et 

al. (2015), terdapat titik dimana tidak semua air yang diserap oleh penyalut mampu 

diuapkan sehingga akan terukur menjadi kadar air produk saat dilakukan pengukuran. 

Pada penelitian Triani et al. (2015) yang menggunakan dekstrin sebagai bahan penyalut 

terdapat peningkatan kadar air pada konsentrasi di atas 10%. Berdasarkan teori dan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka hasil kadar air yang didapat sudah 

sesuai dengan pustaka.  

 

Pada metode pengeringan vacuum oven drying dan cabinet drying dengan konsentrasi 

soy protein isolate (SPI) 15% memiliki nilai kadar air yang lebih tinggi dibandingkan 

serbuk yang dihasilkan freeze drying konsentrasi SPI 15%. Namun hasil kadar air yang 
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dihasilkan tidak berbeda nyata pada berbagai metode pengeringan. Berdasarkan hasil 

pengamatan didapati bahwa secara umum kadar air serbuk yang dihasilkan metode 

pengeringan vacuum oven drying lebih tinggi dari metode pengeringan cabinet drying. 

Hal ini dapat terjadi karena vacuum oven drying mengeringkan bahan dalam kondisi 

vakum dimana tidak ada sirkulasi udara sehingga uap air yang tetap berada di sekitar 

bahan (Buckle et al.,1987 dalam Triani et al. 2015). Uap air di sekitar bahan dapat 

mengakibatkan kelembaban udara di sekitar bahan yang dikeringkan. Hal ini dapat 

menyebabkan penyerapan uap air kembali oleh bahan pangan. Berdasarkan teori 

tersebut maka hasil yang didapat telah sesuai dengan pustaka. 

 

4.4. Karakteristik Fisik Serbuk Pewarna Angkak 

4.4.1. Intensitas Warna Serbuk Pewarna Angkak 

Untuk mengetahui intensitas warna serbuk pewarna angkak, sampel diukur dengan 

menggunakan kromameter. Warna yang didapat akan menunjukkan nilai L*, a*, dan b*. 

Nilai L* menyatakan tingkat kecerahan (lightness) sampel dengan rentang nilai 0 

(gelap) hingga 100 (cerah), a* (redness) memiliki rentang nilai positif untuk warna 

merah dan negatif untuk warna biru, sedangkan b* (yellowness) memiliki rentang nilai 

positif untuk warna kuning dan negatif untuk warna biru (Mac Dougall, 2000 dalam 

Taryono, 2017). 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada komponen L* (lightness), 

terdapat peningkatan tingkat kecerahan pada peningkatan konsentrasi soy protein 

isolate. Pada nilai L* terdapat perbedaan nyata pada berbagai konsentrasi. Pada 

komponen a* (redness), terdapat penurunan tingkat kemerahan pada tiap penambahan 

konsentrasi soy protein isolate. Pada komponen b* (yellowness), terjadi peningkatan 

tingkat kekuningan pada peningkatan konsentrasi soy protein isolate 10% namun 

terdapat penurunan pada konsentrasi 15%. Hal ini dikarenakan jumlah penyalut 

memiliki karakteristik warna tertentu, dimana soy protein isolate memiliki warna putih 

kekuningan yang akan mempengaruhi warna dari serbuk angkak yaitu dapat 

memudarkan warna merah dari pigmen angkak (Kuntz, 1998 dalam Ernawati et al., 

2014). Menurut Hasrini et al. (2017), soy protein isolate memiliki kemampuan 

membentuk lapisan film yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa soy protein isolate 
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mampu membentuk lapisan di sekitar pigmen angkak sehingga warna merah yang 

dihasilkan menjadi lebih terang atau memudar. Kemampuan ini juga menunjukkan 

bahwa soy protein isolate sebagai penyalut berbasis protein mampu melindungi inti 

terhadap reaksi oksidasi dengan cara membentuk lapisan film di sekitar pigmen angkak 

meskipun mampu memudarkan warna dari pigmen angkak akibat karakteristik warna 

dari bahan penyalut tersebut (Pahlevi et al., 2008). 

 

Pada hasil penelitian diketahui bahwa serbuk yang dihasilkan metode pengeringan 

vacuum oven drying dan cabinet drying konsentrasi SPI 15% memiliki nilai L*dan a* 

lebih rendah dibanding serbuk yang dihasilkan freeze drying dengan konsentrasi yang 

sama, namun memiliki nilai b* yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perbedaan suhu 

pengeringan dimana freeze drying menggunakan suhu beku sedangkan cabinet drying 

dan vacuum oven drying menggunakan suhu pemanasan. Adanya paparan suhu 

pemanasan pada proses pengeringan dapat meningkatkan kerusakan pigmen dalam 

bahan.  

 

Serbuk hasil pengeringan vacuum oven drying memiliki nilai L*, a* dan b* yang lebih 

rendah dibanding serbuk metode pengeringan cabinet drying pada berbagai konsentrasi 

soy protein isolate. Hal ini dapat terjadi karena vacuum oven drying mengeringkan 

bahan dalam kondisi vakum dimana tidak ada sirkulasi udara sehingga uap air yang 

tetap berada di sekitar bahan (Buckle et al.,1987 dalam Triani et al. 2015). Tanpa 

adanya sirkulasi udara menyebabkan paparan panas yang lebih intensif pada bahan yang 

dikeringkan.  

 

4.4.2. Kelarutan Serbuk Pewarna Angkak 

Kelarutan serbuk pewarna angkak dilakukan dengan cara menimbang kertas saring 

hingga diperoleh berat konstan. Kemudian serbuk pigmen angkak dicampurkan ke 

dalam air dan diaduk hingga tercampur. Larutan tersebut kemudian disaring 

menggunakan kertas saring yang telah diketahui beratnya. Kertas saring lalu dioven 

kembali selama 3 jam dan ditimbang untuk memperoleh berat konstan. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi soy protein 

isolate maka persentase kelarutan serbuk pewarna angkak semakin rendah. Hasil yang 

didapat terdapat beda nyata tingkat kelarutan serbuk antar konsentrasi SPI yang 

ditambahkan. Hasil penelitian yang diperoleh pada kelarutan serbuk pigmen angkak 

dengan bahan penyalut soy protein isolate berkisar 24,400-36,367%. Berdasarkan teori 

Vani dan Zayas (1995) dalam Sudrajat et al. (2016), sebagian besar protein nabati 

memiliki titik isoelektrik pada pH 4,0-5,0.  Pada suasana pH isoelektrik, gugus muatan 

positif dan negatif memiliki jumlah yang sama sehingga molekul protein akan 

mengendap. Pada penelitian pendahuluan diketahui bahwa soy protein isolate memiliki 

nilai pH 8,060. Penelitian pendahuluan diketahui bahwa ekstrak angkak memiliki nilai 

4,85±0,006. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak angkak memiliki pH yang berada pada 

titik isoelektrik protein. Pada titik isoelektrik ini terjadi reaksi tarik menarik antar 

molekul protein sehingga menyebabkan agregasi dan pengendapan molekul lain. 

Berdasarkan teori yang dipaparkan dapat diketahui bahwa penambahan konsentrasi soy 

protein isolate akan menyebabkan penurunan kelarutan dari serbuk pewarna angkak.  

 

Persentase kelarutan serbuk hasil pengeringan freeze drying konsentrasi SPI 15% lebih 

tinggi dibanding persentase kelarutan metode pengeringan vacuum oven drying dan 

cabinet drying pada konsentrasi yang sama, namun tidak terdapat beda nyata antar 

metode pengeringan. Kelarutan dipengaruhi oleh sifat higroskopisitas dari serbuk yang 

dihasilkan. Higroskopisitas mempengaruhi kemampuan rehidrasi suatu bahan terhadap 

air. Oleh sebab itu hasil yang didapat menunjukkan bahwa serbuk yang dihasilkan 

freeze drying lebih higroskopis dibanding metode cabinet drying dan vacuum oven 

drying. Hal ini disebabkan karena prinsip freeze drying adalah pembekuan air dalam 

penghilangan kandungan air. Adanya kristal es pada saat pembekuan akan 

mengakibatkan struktur serbuk yang dihasilkan memiliki pori-pori yang lebih besar 

(Priatni, 2015)  

 

4.4.3. Stabilitas Warna Terhadap Suhu 

Untuk mengetahui pengaruh pemanasan terhadap stabilitas warna dilakukan pengujian 

dalam 3 tingkat suhu yaitu 30
o
C, 60

o
C, dan 100

o
C. Sampel serbuk yang diuji adalah 

serbuk yang memiliki tingkat aktivitas antioksidan tertinggi. Serbuk dilarutkan dalam 
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aquades dengan perbandingan 1:10. Sebanyak 2 ml larutan sampel diambil dan 

dilarutkan dalam 100 ml aquades. Kemudian larutan dipanaskan pada 3 tingkat suhu 

selama 1 jam. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi larutan pada panjang 

gelombang 400 nm, 450 nm, 500 nm, 550 nm, dan 600 nm. Penggunaan panjang 

gelombang ini didasarkan pada spektrum warna greenish-yellow (±400 nm) hingga 

reddish-orange (±600 nm) (Broder & Koehler, 1980).  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat penurunan nilai absorbansi 

pada peningkatan suhu pemanasan di berbagai panjang gelombang. Penurunan nilai 

absorbansi ini menandakan penurunan intensitas warna dari serbuk pewarna angkak. 

Penurunan intensitas warna terjadi akibat rusaknya gugus khromofor zat warna dimana 

terjadi perubahan-perubahan dari ikatan atau gugus-gugus fungsionalnya. Kerusakan 

gugus khromofor ini akan mengakibatkan pemucatan zat warna. Namun pemucatan zat 

warna ini tidak tampak secara visual atau tidak ada perubahan warna yang berarti 

(Sutrisno, 1987 dalam Radiastuti, 2005).  

 

Pada suhu 60
o
C dengan panjang gelombang 400 nm diketahui bahwa terjadi degradasi 

warna sebesar 8,99% pada serbuk hasil vacuum oven drying; sebesar 16,95% pada 

serbuk hasil cabinet drying; dan sebesar 27,03% pada serbuk hasil freeze drying. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa serbuk hasil vacuum oven drying memiliki 

stabilitas paling tinggi pada suhu 60
o
C, namun perlu diketahui bahwa nilai absorbansi 

serbuk hasil vacuum oven drying paling rendah dibanding perlakuan lainnya. Hal ini 

dapat terjadi karena vacuum oven drying mengeringkan bahan dalam kondisi vakum 

dimana tidak ada sirkulasi udara sehingga uap air yang tetap berada di sekitar bahan 

(Buckle et al.,1987 dalam Triani et al. 2015). Tanpa adanya sirkulasi udara 

menyebabkan paparan panas yang lebih intensif pada bahan yang dikeringkan. 

Berdasarkan data tersebut juga diketahui bahwa serbuk hasil freeze drying memiliki 

stabilitas paling rendah pada suhu 60
o
C.  

 

Pada suhu 100
o
C dengan panjang gelombang 400 nm, diketahui bahwa terjadi degradasi 

warna sebesar 34,34% pada serbuk hasil vacuum oven drying; sebesar 23,25% pada 

serbuk hasil cabinet drying; dan sebesar 31,21% pada serbuk hasil freeze drying. Hasil 
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ini sesuai dengan teori Radiastuti (2005) dimana pemanasan pigmen angkak pada suhu 

di atas 100
o
C selama 1 jam akan terjadi perubahan berupa pergeseran kisaran absorbansi 

pada spektrum yang menandakan terjadinya pemucatan warna. Perubahan ini 

menunjukkan telah terjadi pemucatan pigmen merah angkak meskipun tidak tampak 

secara visual. Oleh sebab itu pemanasan terhadap pigmen angkak sebaiknya tidak 

melebihi suhu di atas 100
o
C selama 1 jam. Serbuk hasil cabinet drying mengalami 

degradasi warna paling rendah dibanding metode pengeringan lainnya. Hal ini dapat 

disebabkan karena cabinet drying tidak mengalami pemanasan lebih intensif jika 

dibanding vacuum oven drying, dimana cabinet drying terdapat fan yang membuat 

adanya sirkulasi udara untuk membuang uap air dari bahan (Napitupulu & Atmaja, 

2011). 

 

Berdasarkan panjang gelombang yang digunakan dalam pengujian, diketahui bahwa 

panjang gelombang maksimal adalah 400 nm. Menurut Skoog & West (1971) dalam 

Triyati (1985), panjang gelombang 400-435 nm memiliki serapan maksimal terhadap 

warna ungu dan warna pelengkap (komplementer) hijau kekuningan. Warna yang 

diserap adalah warna komplementer dari warna yang teramati. Larutan berwarna ungu 

memiliki serapan maksimum pada warna komplementernya yaitu hijau kekuningan.  

Broder & Koehler (1980) menambahkan ekstrak pigmen angkak memiliki penyerapan 

maksimal pada 390 nm yang menunjukkan karakteristik warna kuning dan 500 nm yang 

menunjukkan karakteristik warna merah. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa pigmen 

angkak yang telah dienkapsulasi menggunakan soy protein isolate memiliki penyerapan 

maksimal pada panjang gelombang 400 nm yang menunjukkan dominan karakteristik 

warna kekuningan. 

 

4.5. Karakteristik Kimia Serbuk Pewarna Angkak 

4.5.1. Aktivitas Antioksidan Serbuk Pewarna Angkak 

Antioksidan adalah senyawa pemberi elektron atau reduktan. Senyawa antioksidan 

mampu menginaktivasi reaksi oksidasi dengan cara mencegah terbentuknya senyawa 

radikal. Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan menambahkan larutan DPPH 

sebagai radikal sintesis dalam ekstrak angkak. Aktivitas antioksidan pada angkak 

ditunjukkan dengan semakin besarnya penurunan intensitas warna yang dapat diamati 
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dari penurunan nilai absorbansi pada panjang gelombang 515 nm (Pokorny et al., 2001 

dalam Wanti, 2008). Penurunan nilai absorbansi terjadi karena penambahan elektron 

dari senyawa antioksidan pada elektron yang tidak berpasangan pada gugus nitrogen 

dalam struktur senyawa DPPH. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi soy 

protein isolate yang digunakan maka aktivitas antioksidan semakin menurun. 

Berdasarkan hasil penelitian juga didapati bahwa terdapat beda nyata pada berbagai 

konsentrasi SPI terhadap aktivitas antioksidan serbuk pewarna angkak. Penurunan 

aktivitas antioksidan seiring meningkatnya aktivitas antioksidan disebabkan oleh 

kemampuan bahan penyalut dalam melindungi droplet pigmen angkak. Hasil yang 

didapat berbanding terbalik dengan teori Yanuwar et al. (2007), semakin banyak 

proporsi bahan inti maka akan semakin luas daerah yang harus dilapisi oleh bahan 

penyalut. Herawati (1996) dalam Yanuwar et al. (2007) menambahkan bahwa jumlah 

bahan inti yang terlalu banyak akan menurunkan kemampuan dari bahan penyalut 

dalam melapisi bahan inti, termasuk antioksidan.  

 

Penelitian pendahuluan telah dilakukan pada ekstrak angkak terhadap aktivitas 

antioksidan yaitu sebesar 8,375±0,948%. Apabila dilakukan perbandingan dengan hasil 

pengamatan diketahui bahwa terdapat kenaikan aktivitas antioksidan setelah proses 

pengeringan. Hal ini dikarenakan soy protein isolate mengandung senyawa isoflavin 

yang memiliki peran menonjol sebagai antioksidan. Isoflavin sangat tinggi pada 

tanaman Leguminoceae, terutama kedelai (Astuti, 2008). Berdasarkan penelitian 

pendahuluan diketahui bahwa soy protein isolate yang digunakan memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 12,677%. Namun terjadi penurunan seiring meningkatnya 

konsentrasi soy protein isolate. Hal ini dapat terjadi karena dengan bertambahnya 

konsentrasi soy protein isolate maka terjadi penambahan total padatan yang 

menyebabkan senyawa antioksidan yang terukur semakin berkurang.  

 

Aktivitas antioksidan pada serbuk yang dihasilkan pada pengeringan menggunakan 

panas (vacuum oven drying dan cabinet drying) berbeda nyata dengan pengeringan beku 

(freeze drying). Aktivitas antioksidan serbuk hasil freeze drying pada konsentrasi SPI 
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15% lebih tinggi dibanding serbuk hasil pengeringan vacuum oven drying dan cabinet 

drying. Hal ini dapat terjadi karena suhu pengeringan merupakan salah satu faktor yang 

sangat mempengaruhi aktivitas antioksidan. Pengeringan dengan panas dapat merusak 

senyawa antioksidan dalam bahan yang dikeringkan. Hal ini dikarenakan pemanasan 

yang dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi sehingga mampu menjaga senyawa 

antioksidan pada angkak. Nur dan Estiasih (2009) menambahkan bahwa suhu 

pengeringan yang tinggi dan waktu pengeringan yang lama dapat mengakibatkan 

kerusakan senyawa antioksidan dalam bahan yang dikeringkan.  


