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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Bunga telang (Clitoria ternatea L.) adalah tumbuhan monokotil rambat berwarna biru yang 

sejak dulu biasa digunakan sebagai hiasan taman dan tanaman pagar. Tumbuhan anggota 

suku polong-polongan ini berasal dari Asia tropis, yang menyebar ke negara tropis seperti 

Indonesia. Salah satu pigmen alami yang berpotensi dan mempengaruhi warna biru pada 

bunga telang adalah antosianin jenis delphinidin glikosida (Tantituvanont et al., 2008). 

Pigmen ini mampu menghasilkan warna biru pekat dan tidak pudar setelah dibekukan 

dalam freezer selama 24 jam (Hartono et al., 2013). Selain itu, saat ini ada anggapan yang 

sedang berkembang dimasyarakat bahwa sesuatu yang berbahan dasar alami lebih sehat. 

 

Pemanfatan bunga telang di Indonesia selama ini sebagai bahan pewarna alami pangan 

seperti nasi, permen, es lilin dan beberapa bahan kosmetik. Pada beberapa negara 

pemanfaatan bunga telang juga digunakan sebagai pewarna pangan alami untuk nasi di 

beberapa negara seperti India, China, Amerika Tengah dan Amerika Selatan (Muhamad, 

2011). Selain itu, pemanfaatan bunga telang di India dan Filipina sebagai bahan pangan 

mentah atau disebut lalapan (Lee et al., 2011). Selama ini, permasalahan dalam 

pengaplikasian bunga telang yaitu warna yang kuntum bunga yang dapat membusuk 

(kuntum segar) dan berjamur (kuntum kering) selama penyimpanan serta serta pigmen yang 

sentitif terhadap perubahan pH dan suhu bahan pangan. Pada penelitian kali ini, bunga 

telang diolah sebagai serbuk pewarna alami untuk meningkatkan umur simpan, kelarutan 

dalam air dan mempermudah dalam pengaplikasian pada produk pangan. 

 

Pigmen pada bunga telang yang menyebabkan warna biru adalah antosianin. Pigmen 

antosianin memiliki warna antara merah, violet dan biru yang dapat berubah akibat 

perubahan pH dari 4-10 (Werawatganone et al., 2011). Pigmen warna bunga telang berupa 

antosianin sangat mudah terdegradasi panas dan pH sehingga memerlukan bahan 

enkapsulan. Penambahan bahan enkapsulan berperan sebagai pelindung (enkapsulan) dari 
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adanya degradasi selama pengeringan dan juga dari lingkungan (Dubey et al., 2009 dalam 

Ernawati, 2010). Bahan enkapsulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Maltodekstrin dan Soy Protein Isolate (SPI) yang ditambahkan pada ekstrak. Pembuatan 

serbuk pewarna alami bunga telang ini dapat dilakukan dengan beberapa metode 

pengeringan (drying). Maltodekstrin DE-10 sebagai enkapsulan baik bagi antosianin karena 

dapat melindungi dari degradasi warna, harganya yang terjangkau dan mudah diperoleh 

(Ernawati et al., 2014). Sifat maltodekstrin dapat larut dalam air dengan sempurna, 

sehingga mampu melepaskan flavor dan warna apabila digunakan untuk pengaplikasian 

dalam produk makanan. Berdasarkan penelitian Selain itu, penggunaan maltodekstrin dapat 

melindungi terjadinya pelepasan komponen nutrisi, melindungi senyawa penting seperti 

antioksidan akibat peningkatan suhu, karena maltodekstrin memiliki kemampuan untuk 

membentuk body dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap senyawa yang tersalut 

(Ernawati et al., 2014).  

 

Penggunaan soy protein isolate dipilih sebagaienkapsulan karena kemampuan membentuk 

emulsi. Konglisinin yang terdapat pada soy protein isolate dapat membentuk emulsi yang 

lebih baik karena berat molekulnya yang lebih rendah dan lebih bersifat hidrofobik dari 

pada glisinin (American Egg Board, 2005 dalam Ario et al, 2015). Soy protein isolate 

memiliki kemampuan membentuk emulsi (emulsifikasi), memiliki kelarutan, kapasitas 

water holding (mengikat air), memiliki kemampuan foaming, dan kemampuan filming yang 

baik. Pada penelitian Yanuar et al (2007) dikatakan bahwa, soy protein isolate dapat 

digunakan sebagai bahan enkapsulan karena dapat menghasilkan mikrokapsulan yang 

mampu melindungi inti terhadap reaksi oksidasi, kondisi penyimpanan ekstrim, serta 

memiliki efsiensi enkapsulasi yang cukup tinggi. 

 

Metode drying yang dapat digunakan yaitu cabinet drying dan freeze drying. Kelebihan 

penggunaan Cabinet dryer adalah tidak membutuhkan daya tinggi sehingga harganya 

murah (Fellows, 1990). Kelebihan metode freeze drying adalah dapat mempertahankan 

kualitas bahan pangan dengan mutu lebih baik karena produk yang dihasilkan telah melalui 

proses sublimasi sehingga memiliki struktur kaku, berpori dan tidak berkerut pada keadaan 
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kering. Namun, metode freeze drying relatif mahal dalam penggunaannya sehingga perlu 

dicari metode lain seperti cabinet drying. Selain itu, perlunya penambahan bahan 

enkapsulan pada konsentrasi tertentu pada metode cabinet drying yang dapat melindungi 

antosianin dari suhu pemanasan. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Bunga Telang  

 

Bunga telang atau Butterfly Pea (Clitoria ternate) merupakan tanaman berbunga dari genus 

Clitoria. Ciri-ciri bunga ini adalah berbentuk menyerupai kupu-kupu dan memiliki warna 

biru. Bunga telang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia dengan sebutan yang berbeda 

seperti di Sulawesi disebut Taman Lareng, di Maluku disebut Bisi, dan di Sumatera disebut 

sebagai Kelentit. Bunga telang berasal dari daerah tropis (Muhamad, 2011). 

 

Bunga Telang memiliki warna biru dan telah banyak digunakan di Indonesia sebagai bahan 

pewarna alami pangan seperti nasi, permen, es lilin dan beberapa bahan kosmetik. 

Pemanfaatan bunga telang juga digunakan sebagai pewarna pangan alami untuk nasi di 

beberapa negara seperti India, China, Amerika Tengah dan Amerika Selatan (Muhamad, 

2011) Selain itu, bunga telang digunakan sebagai sebagai cat melukis di Lembah Manipur, 

India (Sharma et al., 2005). Penggunaan ekstrak bunga telang di Thailand sebagai pewarna 

rambut (Tantituvanont et al., 2008). Pemanfaatan di India dan Filipina bunga telang 

dikonsumsi sebagai bahan pangan mentah atau disebut lalapan (Lee et al., 2011). 
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Gambar 1. Kuntum Bunga Telang 

 (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 

Gambar 2. Tanaman Bunga Telang 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

1.2.2. Pewarna Alami 

 

Pewarna alami merupakan pigmen warna yang diperoleh secara alami baik dari tumbuhan, 

hewan, ataupun mineral yang aman digunakan pada bahan pangan dan tidak 

membahayakan kesehatan. Berdasarkan Food and Drug Administration (FDA) Amerika 

Serikat, pewarna alami tidak membutuhkan sertifikasi karena sumbernya yang berasal dari 

alam. Kelemahan pewarna alami yaitu memiliki pigmen yang tidak stabil. Salah satu 

contoh pigmen yang dapat digunakan sebagai pewarna alami adalah antosianin yang 

diperoleh dari tumbuhan bunga telang (Koswara, 2009).  
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1.2.3. Antosianin 

 

Bunga Telang memiliki warna biru yang berasal dari zat warna utamanya adalah 

Antosianin golongan Delphinidin Glikosida (Tantituvanont et al., 2008). Antosianin dalam 

bunga telang terdiri dari gugus antosianidin berupa delphinidin dan gugus glikosida berupa 

glukosa yang terletak pada atom karbon ke 3 dan 5, sedangkan sebagian kecil pada karbon 

ke 7, 3′ and 5′ (Kahkonen & Heinonen 2003). Jenis antosianin terbesar yang terdapat pada 

ekstrak bunga telang adalah ternatin A1 yaitu pada 1 molekul delphinidin berikatan dengan 

7 glukosa (Terahara et al. 1990 dalam Wongcharee et al., 2006). 

 

Gambar 3. Gugus Antosianin Golongan Delfinidin Glikosida 

(Sumber: www.biocyclopedia.com) 

 

Perubahan warna pigmen bunga telang dipengaruhi oleh kondisi keasaman larutan ekstrak 

bunga telang. Intensitas warna bunga telang dipengaruhi oleh pH terutama pada pH 7 

adalah intensitas warna tertinggi dari bunga telang. Meningkatnya pH akan mempercepat 

degradasi dari warna pigmen bunga telang. Pigmen warna Antosianin memiliki warna 

antara merah, violet dan biru yang dapat berubah akibat perubahan pH dari 4-10 

(Werawatganone et al., 2011). Berdasarkan Rein (2005), faktor kestabilan antosianin 

adalah jenis antosiainidin, konsentrasi, pH, suhu, cahaya, enzim, asam askorbat dan 

oksigen. Antosianin mudah larut dalam pelarut yang polar dan lebih stabil dalam kondisi 

asam (Markakis, 1982 dalam Kristiana et al., 2012). Kestabilan warna ekstrak bunga telang 

selama 2 jam pada pH dengan kisaran 2-10 dan suhu pemanasan 80-90
o
C. Penurunan 

terjadi secara signifikan pada pH 8 (Chaovanalikit et al., 2009). Antosianin menjadi salah 
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satu pigmen tanaman yang mempunyai cakupan warna luas ungu, biru, jingga, merah 

sampai biru agak kehijauan, merupakan pigmen pada buah-buahan, bunga dan sayur-

sayuran. Pigmen ini bersifat larut dalam air dan terdapat di dalam cairan sel tumbuhan 

(Wirda et al., 2011). 

 

1.2.4. Cabinet Drying dan Freeze Drying 

 

Pengeringan merupakan suatu metode penguapan untuk menghilangkan air dengan 

pemanasan bahan dalam kondisi teratur (Mahardhika et al., 2016). Pada awal pengeringan 

akan terjadi perpindahan panas dari udara sekitar pada bahan yang menyebabkan 

penguapan air. Selain itu udara berperan juga untuk mengangkut uap air yang berasal dari 

bahan yang dikeringkan. Semakin cepat penguapan air pada bahan untuk pengeringan maka 

semakin cepat juga kecepatan udara yang dialirkan sehingga akan membuat waktu 

pengeringan lebih cepat (Mahardhika et al., 2016). Beberapa jenis metode pengeringan 

yaitu cabinet dryer, freeze dryer, solar tunnel dryer, dsb. Pada penelitian pembuatan 

pewarna pangan alami serbuk menggunakan ekstrak bunga telang yang ditinjau dari 

karakteristik fisik dan kimia akan menggunakan metode pengeringan Cabinet dryer dan 

Freeze dryer.  

 

Cabinet dryer adalah alat pengering dalam chamber atau ruang tertutup dengan dialiri 

udara panas untuk penguapan. Cabinet dryer terbagi atas 2 jenis yaitu tray dryer dan 

vacuum dryer. Perbedaan antara tray dryer dan vacuum dryer adalah keberadaan pompa 

penghembus udara dimana pada tray dryer dryer tanpa pompa dan vacuum dryer terdapat 

pompa (Singh, 2001 dalam Napitupulu, 2011). Kelemahan dalam penggunaan Cabinet 

dryer adalah pada pengontrolan aliran udara yang masih kurang sehingga dapat 

menyebabkan turbulensi udara dalam chamber apabila terlalu kencang, serta adanya 

kemungkinan menghambat pengeringan sampel bahan pangan. Kelebihannya penggunaan 

Cabinet dryer adalah tidak membutuhkan daya tinggi sehingga harganya murah (Fellows, 

1990). Bagian cabinet dryer terbagi atas 3 bagian yaitu tray, heater dan fan. Tray 

merupakan wadah yang disusun bertingkat untuk meletakan sampel dalam proses 
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pengeringan yang disesuaikan dengan berat, jumlah, dan ukuran produk pangan. Boiler 

(heater dan fan) berfungsi sebagai pemanas udara atau pengering udara dan penghembus 

udara kering yang akan digunakan dalam pengeringan (Severn, 1954 dalam Napitupulu, 

2011). 

 

Gambar 4. Cabinet Dryer 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Freeze dryer merupakan salah satu jenis alat pengeringan dengan metode freeze drying atau 

pengeringan beku. Pada metode ini pengeringan dilakukan dengan menyublimasi suspensi 

dari fase cair yang dibekukan terlebih dahulu. Berdasarkan Matejtschuk (2007), proses 

drying dengan metode freeze drying ini dibagi menjadi 3 tahap yang diawali dengan 

pembekuan, kemudian masuk ke dalam pengeringan primer dengan sublimasi pada suhu 

rendah yang dapat menarik air dari suspensi yang telah dibekukan. Tahap terakhir 

pengeringan dengan metode ini adalah pengeringan sekunder menggunakan suhu tinggi 

untuk menghilangkan serta mengeringkan sisa air. Kelebihan metode ini adalah dapat 

mempertahankan kualitas bahan pangan dengan mutu lebih baik karena produk yang 

dihasilkan telah melalui proses sublimasi sehingga memiliki struktur kaku, berpori dan 

tidak berkerut pada keadaan kering. Selain itu, dengan adanya tekanan tinggi vaccum dan 

suhu rendah beku dapat menghasilkan warna, tekstur, rehidrasi, dan parameter lain yang 

lebih baik Penambahan air pada bahan yang telah dikeringkan metode ini akan terjadi 

proses rehidrasi dengan cepat mendekati sifat segar bahan tersebut. Selama proses rehidrasi 
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tidak terdapatnya cairan dalam bahan dapat mencegah transport zat larut air dan 

meminimalkan reaksi degradasi (Eshtiaghi et al., 1994). Kelemahan metode ini adalah 

selain memerlukan harga perlengkapan yang digunakan mahal, pengerjaan yang kompleks 

dan lama waktu pengerjaan juga menjadi salah satu kesulitan metode ini. Metode freeze-

drying tidak dapat digunakan untuk mempreservasi mikroorganisme yang tidak tahan suhu 

rendah (Bjerketorp et al., 2006: 2). 

 

Gambar 5. Freeze Dryer 

(Sumber: www.labosistema.pt) 

 

1.2.5. Ekstraksi Bahan 

 

Ekstraksi merupakan teknik mendapatkan suatu zat dari suatu bahan yang diduga 

mengandung bahan tersebut (Ketaren, 1986 dalam Eka et al., 2012). Faktor yang 

mempengaruhi ekstraksi yaitu suhu, pelarut, luas permukaan bahan, perbandingan zat 

terlarut dan pelarut serta lama pengadukan dan kecepatan (Treyball, 1980 dalam Eka et al., 

2012). Berdasarkan Eka et al (2012), ekstraksi akan berjalan dengan baik dan lebih efisien 

apabila dilakukan berulang kali dengan pelarut yang lebih sedikit daripada jumlah pelarut 

yang banyak tapi ekstraksi hanya sekali. Ekstraksi yang dilakukan adalah dengan cara 

maserasi dimana bahan diblender dan kemudian direndam salam pelarut selama beberapa 

jam kemudian disaring (Arisandi, 2001 dalam Hartono et al., 2013). 

 

Antosianin mudah larut dalam pelarut polar dan stabil pada kondisi asam maka digunakan 

asam sitrat dengan konsentrasi 1% yang dilarutkan dalam aquades. Pada pembuatan serbuk 
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pewarna alami dari bunga telang ini diperlukan ekstraksi terlebih dahulu. Ekstraksi 

dilakukan dengan menambahkan campuran asam sitrat dengan konsentrasi 1% dalam 

aquades. Adanya penggunaan aquades dalam pembuatan pewarna alami merupakan cara 

tradisional, karena dilakukan dengan cara penumbukan daun kemudian diekstrak 

menggunakan air (Anditasari et al., 2014). Selain itu, penggunaan aquades dalam 

mengekstrak bahan dikarenakan efektifitas pelarut dari bahan, dimana sifat-sifat kepolaran, 

kelarutan antara zat pelarut dan zat yang dilarutkan memiliki kecocokan. Hal ini didukung 

oleh Pujaatmaka (1986) dalam Winarti et al (2008) yang menyatakan bahwa kelarutan 

suatu zat ke dalam suatu pelarut sangat ditentukan oleh kecocokan sifat antara zat terlarut 

dengan zat pelarut yaitu sifat like dissolve like diantaranya disebabkan karena polaritasnya.  

Adanya penggunaan aquades dalam mengekstrak kuntum bunga telang kering dikarenakan 

efektifitas pelarut dari bahan, dimana sifat-sifat kepolaran, kelarutan antara zat pelarut dan 

zat yang dilarutkan memiliki kecocokan seperti antosianin yang larut dalam pelarut polar 

seperti aquades (Wirda et al., 2011). Pada penelitian ini, asam sitrat yang digunakan hanya 

1% karena hanya sebatas untuk mempertahankan kondisi asam pada sampel ekstrak. 

 

Adanya penggunaan asam sitrat sebanyak 1% dianggap baik bagi antosianin karena 

sifatnya yang tidak stabil dalam larutan netral dan basa (Hidayat dan Saati, 2006 dalam 

Kristiana et al., 2012). Beberapa contoh penggunaan asam sitrat adalah sebagai pelarut 

dalam ekstraksi antosianin kubis merah (Wirda et al., 2011 dalam Kristiana et al., 2012). 

Penggunaan asam sitrat menghasilkan kadar total antosianin yang lebih tinggi dibanding 

pelarut lain seperti HCl (Kristiana et al., 2012). Pada penelitian Permana et al (2012), 

aquades digunakan dalam metode ekstraksi sebagai pelarut ekstrak tepung kulit kulit buah 

manggis untuk membuat bubuk kulit manggis instan. Penggunaan aquades dapat 

melarutkan zat warna (pigmen) antosianin mengingat bahwa sifat dari pigmen ini yang 

polar dan larut dalam aquades (Koswara, 2008). 

 

Penggunaan asam sitrat dalam proses pengeringan berfungsi menjaga warna alami produk 

dikarenakan reaksinya yang akan menurunkan pH pada jaringan produk, sehingga akan 

mengurangi pembentukan enzymatic browning (Kendall et al., 2004 dalam Wibawanto et 
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al., 2014). Pada penelitian Wibawanto et al (2014) dikatakan bahwa, penggunaan asam 

sitrat sebagai pelarut dapat membatu mempercepat pengeringan. Selain itu penggunaan 

aquades menjadi pelarut yang baik untuk mengekstraksi zat warna antosianin karena 

antosianin memiliki sifat polar dan akan larut dengan baik dalam pelarut-pelarut polar 

seperti aquades (Winarti et al., 2008). Pada penelitian ini, asam sitrat yang digunakan 

hanya 1% karena hanya sebatas untuk mempertahankan kondisi asam pada sampel ekstrak. 

 

1.2.6. Enkapsulasi 

 

Enkapsulasi merupakan teknik penyalutan atau pelapisan zat aktif berupa padatan, cairan 

maupun gas dengan menggunakan zat lain untuk melindungi dari pengaruh lingkungan 

(Dubey et al., 2009 dalam Ernawati, 2010). Teknik enkapsulasi menggunakan bahan 

enkapsulan pada pembuatan pewarna serbuk ini dapat menurunkan laju degradasi pigmen 

dan dapat meningkatkan umur simpan (Gradinaru et al., 2003 dalam Ernawati, 2010). 

Bahan yang digunakan sebagai enkapsulan adalah Maltodekstrin DE-10 dan Soy Protein 

Isolate. Maltodekstrin DE-10 digunakan sebagai enkapsulan antosianin karena dapat 

melindungi bahan yang dienkapsulasi dari degradasi warna dan juga terjangkau serta 

mudah diperoleh (Ernawati et al., 2014). Maltodekstrin merupakan produk hidrolisis pati 

yang terdapat kandungan α-D-glukosa terikat pada 1,4 glikosidik dengan DE kurang dari 

20. Struktur spiral helix molekul Maltodekstrin membuat molekul flavour terperangkap 

dalam struktur spiral sehingga dengan adanya penambahan Maltodekstrin dapat menekan 

kehilangan komponen selama proses pengolahan seperti pengeringan (Endang et al., 2010 

dalam Wibawanto et al., 2014). Maltodekstrin adalah senyawa yang non-hygroscopic, 

maltodekstrin dapat larut dalam air dengan sempurna sehingga dapat melepaskan flavor 

secara cepat dalam penggunaannya pada aplikasi tertentu (Ernawati et al., 2014). 

Berdasarkan penelitian Ernawati et al (2014), dikatakan bahwa penggunaan maltodekstrin 

sudah umum sebagai bahan enkapsulan antosianin karena efisiensi dari segi biaya dan 

kemudahannya untuk diperoleh. Penggunaan maltodekstrin sebagai bahan enkapsulan 

pigmen antosianin dilakukan karena efektif untuk melindungi bahan yang dienkapsulasi 

dari oksidasi (Shahidi dan Han, 1993 dalam Ernawati et al., 2014). Hal ini juga didukung 
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oleh pendapat Purnomo et al, 2014), enkapsulan maltodekstrin yang memiliki sifat 

ketahanan oksidasi yang tinggi dan dapat menurunkan viskositas emulsi.  

 

Gambar 6. Maltodekstrin 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
 

Berdasarkan Putra dan Ekawati (2012) dalam Ernawati et al (2014), dijelaskan bahwa 

penggunaan maltodekstrin dapat melindungi terjadinya pelepasan komponen nutrisi, 

melindungi senyawa penting seperti antioksidan akibat peningkatan suhu, karena 

maltodekstrin memiliki kemampuan untuk membentuk body dan memiliki daya ikat yang 

kuat terhadap senyawa yang tersalut. Berdasarkan Kuntz (1998) Wibawanto et al (2014), 

serbuk maltodekstrin mempunyai karakteristik warna putih sehingga mempengaruhi warna 

serbuk yang dapat memudarkan warna pigmen asli. Maltodekstrin juga memiliki 

kemampuan untuk membentuk lapisan di sekitar pigmen warna sehingga serbuk yang 

dihasilkan sedikit lebih terang (Chopda dan Barret., 2005 dalam Wibawanto et al., 2014). 

Serbuk pewarna yang dihasilkan dari beberapa konsentrasi maltodekstrin serbuk pewarna 

yang memiliki warna yang lebih cerah dan juga memiliki bentuk serbuk yang lebih bagus 

(Arnando et al., 2016). 

 

Berdasarkan Hudson et al (2000) dalam Ario et al (2015), soy protein isolate mengandung 

pigmen alami dari kedelai. Karakteristik warna dari soy protein isolate yaitu sedikit 

kekuningan karena berasal dari pigmen alami dari kedelai, yaitu karotenoid dan antoxantin 

(Ario et al., 2015). Selain itu, Lemak dan β-karoten pada soy protein isolate menciptakan 

warna kuning, sedangkan apabila kandungan lemak dihilangkan maka warna kehijauan 
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akan muncul. Soy protein isolate terdiri dari dua jenis protein utama yaitu glisinin dan 

konglisinin yang berkontribusi terhadap kemampuan membentuk emulsi dari kedelai. 

Konglisinin dapat membentuk emulsi yang lebih baik karena berat molekulnya yang lebih 

rendah dan lebih bersifat hidrofobik dari pada glisinin (American Egg Board, 2005 dalam 

Ario et al, 2015). 

 

Gambar 7. Soy Protein Isolate 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Pada pengaplikasiannya, soy protein isolate dapat digunakan sebagai bahan enkapsulan 

dalam metode spray drying dan mampu mempertahankan pigmen warna alami pada kisaran 

suhu 160-200°C dalam pembuatan oleoresin paprika karena sebagai bahan enkapsulasi 

karotenoid (Rascon, 2011 dalam Özkan et al., 2014). Selain itu pada penelitian Chen et al 

(2011) dalam Hasrini et al (2017) dikatakan bahwa, soy protein isolate mampu membentuk 

emulsi (emulsifikasi), memiliki kelarutan, kapasitas water holding (mengikat air), memiliki 

kemampuan foaming, dan kemampuan filming yang baik. Selain itu, pada penelitian Yanuar 

et al (2007) dikatakan bahwa, soy protein isolate dapat digunakan sebagai bahan 

enkapsulan karena dapat menghasilkan mikrokapsulan yang mampu melindungi inti 

terhadap reaksi oksidasi, kondisi penyimpanan ekstrim, serta memiliki efsiensi enkapsulasi 

yang cukup tinggi.  

 

Kemampuan pengikatan komponen protein terhadap air berkaitan dengan kemampuan 

gugus-gugus polar dalam berinteraksi atau mengikat molekul air terutama bagian polar 
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asam amino (Damodaran dan Paraf, 1997 Yanuar et al (2007). Penggunaan soy protein 

isolate pada penelitian ini dilakukan karena harganya yang relatif murah di pasaran, mudah 

dicerna dan aman bagi tubuh bila dikonsumsi manusia (Hasrini et al., 2017). Berdasarkan 

teori dari Young et al., 1993 dalam Yanuar et al., 2007, efsiensi enkapsulasi akan semakin 

menurun dengan peningkatan bahan isian yang dapat dieksrak. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan enkapsulan berupa soy protein isolate dan 

maltodekstrin terhadap karakteristik fisik dan kimia serbuk pewarna pangan alami ekstrak 

bunga telang yang dikeringkan menggunakan cabinet dryer dan freeze dryer. 


