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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Produk Serbuk Bunga Telang 

 

Pada Gambar 10. menunjukan hasil serbuk pewarna alami bunga telang yang dibuat dengan 

adanya penambahan bahan enkapsulan berupa maltodekstrin kemudian dikeringkan 

menggunakan cabinet dryer dan freeze drying (FD). 

 

 
                     (a)                             (b)                             (c)                            (d) 

Gambar 10. Serbuk Pewarna Alami Bunga Telang dengan berbagai Konsentrasi 

Maltodekstrin (a) 5%, (b) 10%, (c) 15%, (d) FD-15% 

 

Pada Gambar 11. menunjukan hasil serbuk pewarna alami bunga telang yang dibuat dengan 

adanya penambahan bahan enkapsulan berupa soy protein isolate kemudian dikeringkan 

menggunakan cabinet dryer dan freeze drying (FD). 

 

 
                     (a)                             (b)                             (c)                            (d) 

Gambar 11. Serbuk Pewarna Alami Bunga Telang dengan berbagai Konsentrasi Soy 

Protein Isolate (a) 5%, (b) 10%, (c) 15%, (d) FD-15% 

 



24 
 

 
 

3.2. Rendemen 

 

Hasil pengujian rendemen serbuk pewarna pangan alami bunga telang dengan enkapsulan 

maltodekstrin dan soy protein isolate dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Table 1. Rendemen Serbuk Pewarna Pangan Alami Bunga Telang  

Pengeringan Enkapsulan Rendemen (%) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 6,230 ± 0,617 

Maltodekstrin 10% 10,583 ± 0,032 

Maltodekstrin 15% 14,553 ± 0,570 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 14,759 ± 0,212 

Cabinet Drying 

Soy Protein Isolate 5% 6,230 ± 0,056 

Soy Protein Isolate 10% 11,098 ± 0,054 

Soy Protein Isolate 15% 16,410 ± 0,424 

Freeze Drying Soy Protein Isolate 15% 12,625 ± 0,433 
Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi.    
 

Berdasarkan Tabel 1., dapat dilihat bahwa rendemen serbuk pewarna dengan enkapsulan 

maltodekstrin mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan konsentrasi. Pada hasil 

rendemen serbuk dengan pengeringan menggunakan cabinet dryer dan enkapsulan soy 

protein isolate mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan konsentrasi, tetapi hasil 

rendemen mengalami penurunan pada pengeringan menggunakan freeze dryer. Secara 

keseluruhan, rendemen serbuk dengan enkapsulan soy protein isolate dan maltodekstrin 

mengalami peningkatan nilai pada pengeringan cabinet drying. 
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3.3. Kadar Air 

 

Hasil pengujian kadar air serbuk pewarna pangan alami bunga telang dengan bahan 

enkapsulan maltodekstrin dan soy protein isolate dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Table 2. Kadar Air Serbuk Pewarna Pangan Alami Bunga Telang 

Pengeringan Enkapsulan 
Kadar Air (%) 

Wet basis Dry Basis 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 6,706 ± 0,258
b 

7,188 ± 0,296
b 

Maltodekstrin 10% 6,278 ± 0,234
b 

6,699 ± 0,266
b 

Maltodekstrin 15% 3,575 ± 0,948
a 

3,716 ± 1,021
a 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 6,750 ± 0,333 7,240 ± 0,383 

Cabinet Drying 

Soy Protein Isolate 5% 0,550 ± 0,265
1 

0,554 ± 0,268
1 

Soy Protein Isolate 10% 2,261 ± 0,401
2 

2,315 ± 0,422
2 

Soy Protein Isolate 15% 2,561 ± 0,784
2 

2,634 ± 0,825
2 

Freeze Drying Soy Protein Isolate 15% 6,333 ± 1,245 6,777 ± 1,425 
Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  
2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata antar perlakuan konsentrasi maltodekstrinpada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) 
dengan menggunakan uji Duncan. 

3. Nilai dengan superscript angka yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan 
yang nyata antar perlakuan konsentrasi soy protein isolate pada tingkat kepercayaan 95% (p < 
0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

 

 

Gambar 12. Kadar Air Wet Basis Sampel dengan Enkapsulan Maltodekstrin dan Soy 

Protein Isolate 
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Gambar 13. Kadar Air Dry Basis Sampel dengan Enkapsulan Maltodekstrin dan Soy 

Protein Isolate 

 

Berdasarkan Tabel 2., dapat dilihat bahwa kadar air wet basis dan dry basis serbuk pewarna 

mengalami penurunan seiring dengan pertambahan konsentrasi maltodekstrin, tapi tidak 

berlaku pada konsentrasi maltodekstrin 15% pengeringan menggunakan freeze dryer yang 

mengalami peningkatan. Selain itu, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan 

pada konsentrasi maltodekstrin 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer. Pada Tabel 

2., dilihat bahwa kadar air wet basis dan dry basis mengalami peningkatan seiring dengan 

pertambahan konsentrasi soy protein isolate. Secara keseluruhan kadar air wet basis dan 

dry basis dengan enkapsulan soy protein isolate lebih rendah dibandingkan dengan serbuk 

dengan enkapsulan maltodekstrin. Selain itu, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang 

signifikan pada konsentrasi maltodekstrin 15% pengeringan menggunakan freeze dryer. 
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3.4. Karakteristik Fisik 

 

3.4.1. Kelarutan dalam Air 

 

Hasil pengujian kelarutan dalam air serbuk pewarna pangan alami bunga telang dengan 

enkapsulan maltodekstrin dan soy protein isolate dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Table 3. Kelarutan dalam Air Serbuk Pewarna Pangan Alami Bunga Telang  

Pengeringan Enkapsulan Kelarutan (%) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 86,665 ± 4,144
a 

Maltodekstrin 10% 86,904 ± 2,886
a 

Maltodekstrin 15% 87,934 ± 0,694
a 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 86,514 ± 1,179 

Cabinet Drying 

Soy Protein Isolate 5% 32,321 ± 2,864
3 

Soy Protein Isolate 10% 23,024 ± 1,080
2 

Soy Protein Isolate 15% 18,152  ± 2,193
1 

Freeze Drying Soy Protein Isolate 15% 19,210 ± 2,172 
Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript huruf yang sama dalam satu kondisi menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi maltodekstrinpada tingkat kepercayaan 95% (p < 
0,05) dengan menggunakan uji Tukey. 

3. Nilai dengan superscript angka yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata antar perlakuan konsentrasi soy protein isolate pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan.  
 

 

Gambar 14. Kelarutan Sampel dengan Enkapsulan Maltodekstrin dan Soy Protein Isolate 
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Berdasarkan Tabel 3., dapat dilihat bahwa kelarutan serbuk pewarna pada setiap 

konsentrasi maltodekstrin baik pengeringan menggunakan cabinet dryer dan freeze dryer 

tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi, dapat dilihat bahwa kelarutan serbuk 

mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan konsentrasi maltodekstrin. Pada Tabel 

3., Dapat dilihat bahwa kelarutan serbuk mengalami penurunan seiring dengan 

pertambahan konsentrasi soy protein isolate, tapi tidak berlaku pada pengeringan freeze 

dryer yang mengalami peningkatan. Secara keseluruhan kelarutan serbuk dengan 

enkapsulan soy protein isolate lebih rendah dibandingkan kelarutan serbuk dengan 

enkapsulan maltodekstrin. Terjadi perubahan yang signifikan pada konsentrasi 5%, 10% 

dan 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer. Tetapi, tidak adanya perubahan 

kelarutan yang signifikan antara pengeringan cabinet dryer dan freeze dryer pada 

konsentrasi 15%. 
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3.4.2. Intensitas Warna 

 

Hasil pengujian intesitas warna serbuk pewarna pangan alami bunga telang dengan 

enkapsulan maltodekstrin dan soy protein isolate dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Table 4. Intensitas Warna Serbuk Pewarna Pangan Alami Bunga Telang 

Pengeringan Jenis Enkapsulan 
Parameter Warna 

L* a* b* 

Cabinet 

Drying 

Maltodekstrin 5% 41,507 ± 0,489
a 

19,218 ± 1,630
a 

-1,300 ± 0,174
b 

Maltodekstrin 10% 45,628 ± 0,208
b 

19,853 ± 1,195
a 

-3,197 ± 0,509
a 

Maltodekstrin 15% 46,367 ± 0,302
c 

20,458 ± 1,319
a 

-3,713 ± 0,512
a 

Freeze 

Drying 
Maltodekstrin 15% 56,995 ± 1,654 24,273 ± 0,379 -5,702 ± 0,182 

Cabinet 

Drying 

Soy protein Isolate 5% 45,348 ± 0,380
1 

14,588 ± 0,352
3 

-12,332 ± 0,695
2 

Soy protein Isolate 10% 53,050 ± 0,618
2 

11,663 ± 0,340
2 

-14,658 ± 0,584
1 

Soy protein Isolate 15% 56,930 ± 0,510
3 

8,107 ± 1,682
1 

-13,148 ± 1,417
2 

Freeze 

Drying 
Soy protein Isolate 15% 51,853 ± 0,345 11,603 ± 0,526 -15,893 ± 0,739 

Keterangan: 
1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  
2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata antar perlakuan konsentrasi maltodekstrinpada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) 
dengan menggunakan uji Duncan. 

3. Nilai dengan superscript angka yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan 
yang nyata antar perlakuan konsentrasi soy protein isolate pada tingkat kepercayaan 95% (p < 

0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 
4. Nilai dengan superscript huruf yang sama dalam satu kondisi menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi maltodekstrin pada tingkat kepercayaan 95% (p 
< 0,05) dengan menggunakan uji Tukey. 

5. Nilai dengan superscript angka yang sama dalam satu kondisi menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi soy protein isolate pada tingkat kepercayaan 
95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Tukey. 

 

Berdasarkan Tabel 4., dapat dilihat bahwa data menunjukan intensitas warna serbuk. 

perlakuan terbagi menjadi 3 konsentrasi yaitu 5%, 10% dan 15% dari 2 jenis enkapsulan 

yaitu maltodekstrin dan soy protein isolate yang dikeringkan menggunakan cabinet dryer 

(tanpa huruf FD) dan freeze dryer (sampel dengan huruf FD). Data intensitas warna secara 

keseluruhan meliputi nilai L* (Lightness) yang menunjukan tingkat kecerahan, a* 

(Redness) yang menunjukan warna merah (a+) atau hijau (a-), dan b* (Yellowness) 

menunjukan warna kuning (b+) atau biru (b-) yang berbeda nyata.  
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Penggunaan enkapsulan maltodekstrin akan menghasilkan warna lebih keunguan. 

Sedangkan, penggunaan enkapsulan soy protein isolate akan menghasilkan warna ungu 

lebih kebiruan. Penambahan enkapsulan maltodekstrin dengan konsentrasi 15% pada kedua 

jenis pengeringan (cabinet drying dan freeze drying) akan menghasilkan warna ungu yang 

lebih pudar dibandingkan dengan penggunaan konsentrasi 10% dan 5%. Penambahan 

enkapsulan soy protein isolate 15% pada kedua jenis pengeringan akan menghasilkan 

warna biru yang lebih pudar dibandingkan dengan penggunaan konsentrasi 10% dan 5%. 

Dari data keseluruhan dapat dilihat bahwa nilai b negatif (warna biru) terdapat pada setiap 

pengujian. Sampel dengan enkapsulan soy protein isolate memiliki nilai b negatif (warna 

biru) yang lebih tinggi dibandingkan dengan enkapsulan maltodekstrin. Dari data 

keseluruhan dapat dilihat bahwa nilai a positif (warna merah) terdapat pada setiap 

pengujian. Sampel dengan enkapsulan maltodekstrin memiliki nilai a positif (warna merah) 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan enkapsulan soy protein isolate. 
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Gambar 15. Intensitas Warna Serbuk Pewarna Pangan Alami Bunga Telang dengan 

Penambahan Maltodekstrin (a) dan Soy Protein Isolate (b) pada Pengeringan 

Cabinet Drying Konsentrasi (1) 5%, (2) 10%, (3) 15% dan (4) Pengeringan 

Freeze Drying Konsentrasi 15% 

a.1 b.1 

a.4 

a.3 

a.2 b.2 

b.3 

b.4 
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3.4.3. Stabilitas Pewarna 

 

Beberapa gambar dibawah menunjukan grafik hasil pengukuran stabilitas pewarna dalam 

suhu sampel serbuk pewarna pangan alami bunga telang dengan enkapsulan maltodekstrin 

dan soy protein isolate dengan menggunakan cabinet dryer dan freeze drying berdasarkan 5 

panjang gelombang (λ) 400 nm, 450 nm, 500 nm, dan 600 nm dalam 3 tingkatan suhu yaitu 

30
o
C, 60

o
C, dan 100

o
C. 

 

 

Gambar 16. Stabilitas Serbuk Pewarna Bunga Telang dengan Enkapsulan Maltodekstrin 

5% Cabinet Drying pada 3 Tingkat Suhu 

 

Pada Gambar 16., dapat dilihat bahwa pada 3 tingkatan suhu dan pada setiap panjang 

gelombang, hasil absorbansi semakin meningkat. Hasil absorbansi terendah pada suhu 30
o
C 

dan tertinggi pada suhu 100
o
C. Stabilitas pewarna optimum pada panjang gelombang 550 

nm yang menunjukan warna kuning. 
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Gambar 17. Stabilitas Serbuk Pewarna Bunga Telang dengan Enkapsulan Maltodekstrin 

15% Freeze Drying pada 3 Tingkat Suhu 

 

Pada Gambar 17., dapat dilihat bahwa pada 3 tingkatan suhu dan pada setiap panjang 

gelombang, hasil absorbansi mulai meningkat pada suhu 100
o
C. Hasil absorbansi terendah 

pada suhu 30
o
C dan 60

o
C serta tertinggi pada suhu 100

o
C. Stabilitas pewarna optimum 

pada panjang gelombang 550 nm yang menunjukan warna kuning. 

 

 

Gambar 18. Stabilitas Serbuk Pewarna Bunga Telang dengan Enkapsulan Soy Protein 

Isolate 5% Cabinet Drying pada 3 Tingkat Suhu 
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Pada Gambar 18., dapat dilihat bahwa pada 3 tingkatan suhu dan pada setiap panjang 

gelombang, hasil absorbansi mengalami penurunan pada suhu 60
o
C kemudian meningkat 

pada suhu 100
o
C. Hasil absorbansi terendah pada suhu 60

o
C serta tertinggi pada suhu 

100
o
C. Stabilitas pewarna optimum pada panjang gelombang 600 nm yang menunjukan 

warna jingga. 

 

 

Gambar 19. Stabilitas Serbuk Pewarna Bunga Telang dengan Enkapsulan Soy Protein 

Isolate 15% Freeze Drying pada 3 Tingkat Suhu 

 

Pada Gambar 19., dapat dilihat bahwa pada 3 tingkatan suhu dan pada setiap panjang 

gelombang, hasil absorbansi mengalami penurunan pada suhu 60
o
C kemudian meningkat 

pada suhu 100
o
C. Hasil absorbansi terendah pada suhu 60

o
C serta tertinggi pada suhu 30

o
C. 

Stabilitas pewarna optimum pada panjang gelombang 600 nmyang menunjukan warna 

jingga. 
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3.5. Karakteristik Kimia 

 

3.5.1. Total Antosianin 

 

Hasil pengujian total antosianin serbuk pewarna pangan alami bunga telang dengan 

enkapsulan maltodekstrin dan soy protein isolate dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Table 5. Total Antosianin Serbuk Pewarna Pangan Alami Bunga Telang  

Pengeringan Enkapsulan 
Total Antosianin 

(mg/100g serbuk) 

Total Antosianin 

Terenkapsulasi 

(mg/g ekstrak 

yang digunakan) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 45,854 ± 4,249
c 

1,511± 0.267
a 

Maltodekstrin 10% 31,192 ± 5,578
b 

2,535 ± 0.636
a 

Maltodekstrin 15% 17,575 ± 4,881
a 

1,428 ± 0.338
a 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 13,602 ± 3,642 1,226 ± 0.601 

Cabinet Drying 

Soy Protein Isolate 5% 14,851 ± 2,633
3 

0.447 ± 0.045
1 

Soy Protein Isolate 10% 9.946 ± 0,625
2 

0.488 ± 0.230
1 

Soy Protein Isolate 15% 7,062 ± 1,157
1 

0.693 ± 0.209
1 

Freeze Drying Soy Protein Isolate 15% 9,728 ± 1,511 0.722 ± 0.160 
Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  
2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata antar perlakuan konsentrasi maltodekstrin pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) 
dengan menggunakan uji Duncan. 

3. Nilai dengan superscript huruf yang sama dalam satu kondisi menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi maltodekstrin pada tingkat kepercayaan 95% (p 
< 0,05) dengan menggunakan uji Tukey. 

4. Nilai dengan superscript angka yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata antar perlakuan konsentrasi soy protein isolate pada tingkat kepercayaan 95% (p < 
0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

5. Nilai dengan superscript angka yang sama dalam satu kondisi menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang nyata antar perlakuan konsentrasi soy protein isolate pada tingkat kepercayaan 
95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Tukey. 
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Gambar 20. Total Antosianin Sampel dengan Enkapsulan Maltodekstrin dan Soy Protein 

Isolate 

 

 

Gambar 21. Total Antosianin yang Terenkapsulasi dengan Enkapsulan Maltodekstrin dan 

Soy Protein Isolate 

 

Berdasarkan Tabel 5., dapat dilihat bahwa total antosianin mengalami penurunan seiring 

dengan pertambahan konsentrasi maltodekstrin. Pada hasil angka total antosianin yang 

dapat terlindungi (Total Antosianin Terenkapsulasi/gram ekstrak yang digunakan), dapat 

dilihat bahwa pada konsentrasi maltodekstrin 10% pengeringan menggunakan cabinet 

dryer menghasilkan hasil tertinggi atau dapat dikatakkan sebagai hasil yang terlindungi 

oleh enkapsulan. Pada total antosianin terjadi perubahan yang signifikan antara konsentrasi 

5%, 10% dan 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer. Tetapi, tidak adanya 
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perubahan yang signifikan pada konsentrasi 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer 

dan freeze dryer. Selain itu pada total antosianin yang dapat terlindungi (Total Antosianin 

Terenkapsulasi/gram ekstrak yang digunakan), tidak terjadi perubahan yang signifikan 

antar konsentrasi dan jenis pengeringannya. 

 

Pada Tabel 5., dapat dilihat bahwa total antosianin mengalami penurunan seiring dengan 

pertambahan konsentrasi soy protein isolate, tapi tidak berlaku pada pengeringan freeze 

dryer yang mengalami peningkatan. Secara keseluruhan total antosianin dengan enkapsulan 

soy protein isolate lebih rendah dibandingkan dengan total antosianin serbuk dengan 

enkapsulan maltodekstrin. Pada hasil angka total antosianin yang dapat terlindungi (Total 

Antosianin Terenkapsulasi/gram ekstrak yang digunakan), dapat dilihat bahwa pada 

konsentrasi soy protein isolate 15% pengeringan menggunakan freeze dryer menghasilkan 

hasil tertinggi atau dapat dikatakkan sebagai hasil yang terlindungi oleh enkapsulan. Pada 

total antosianin terjadi perubahan yang signifikan antara konsentrasi soy protein isolate 5%, 

10% dan 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer. Tetapi, tidak adanya perubahan 

yang signifikan antara konsentrasi soy protein isolate 10% pengeringan menggunakan 

cabinet dryer dan konsentrasi soy protein isolate 15% freeze dryer. Selain itu pada total 

antosianin yang dapat terlindungi (Total Antosianin Terenkapsulasi/gram ekstrak yang 

digunakan), tidak terjadi perubahan yang signifikan antar konsentrasi soy protein isolate 

dan jenis pengeringannya. 
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3.5.2. Aktivitas Antioksidan 

 

Hasil pengujian aktivitas antioksidan serbuk pewarna pangan alami bunga telang dengan 

enkapsulan maltodekstrin dan soy protein isolate dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Table 6. Aktivitas Antioksidan (% discoloration) Serbuk Pewarna Pangan Alami Bunga 

Telang  

Pengeringan Enkapsulan Aktivitas Antioksidan (%) 

Cabinet Drying 

Maltodekstrin 5% 41,934 ± 2,816
c 

Maltodekstrin 10% 27,830 ± 2.126
b 

Maltodekstrin 15% 16,270 ± 2,050
a 

Freeze Drying Maltodekstrin 15% 15,571 ± 2,739
 

Cabinet Drying 

Soy Protein Isolate 5% 23,309 ± 4,189
2 

Soy Protein Isolate 10% 10,745 ± 0,331
1 

Soy Protein Isolate 15% 8,243 ± 0,987
1 

Freeze Drying Soy Protein Isolate 15% 20,824 ± 3,752
 

Keterangan: 
1. Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  
2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata antar perlakuan konsentrasi maltodekstrinpada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) 
dengan menggunakan uji Duncan. 

3. Nilai dengan superscript angka yang berbeda dalam satu kondisi menunjukkan adanya perbedaan 
yang nyata antar perlakuan konsentrasi soy protein isolate pada tingkat kepercayaan 95% (p < 

0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

 

 

Gambar 22. Aktivitas Antioksidan Sampel dengan Enkapsulan Maltodekstrin dan Soy 

Protein Isolate 
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Berdasarkan Tabel 6., Dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan mengalami penurunan 

seiring dengan pertambahan konsentrasi maltodekstrin. Pada aktivitas antioksidan, terjadi 

perubahan yang signifikan antara konsentrasi maltodekstrin 5%, 10% dan 15% pengeringan 

menggunakan cabinet dryer. Tetapi, tidak adanya perubahan yang signifikan pada 

konsentrasi maltodekstrin 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer dan freeze dryer.  

 

 Selain itu, dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan mengalami penurunan seiring dengan 

pertambahan konsentrasi soy protein isolate, tapi tidak berlaku pada pengeringan freeze 

dryer yang mengalami peningkatan. Secara keseluruhan aktivitas antioksidan dengan 

enkapsulan soy protein isolate lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas antioksdian 

serbuk dengan enkapsulan maltodekstrin. Pada aktivitas antioksidan, terjadi perubahan 

yang signifikan antara konsentrasi soy protein isolate 5% dan 10% pengeringan 

menggunakan cabinet dryer serta pada konsentrasi soy protein isolate 15% pengeringan 

menggunakan cabinet dryer dan freeze dryer.  


