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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan serbuk pewarna pangan alami dari ekstrak cair 

bunga telang. Pigmen alami warna biru pada bunga telang adalah antosianin jenis 

Delphinidin Glikosida yang berpotensi dan mempengaruhi karakteristik bunga telang 

(Tantituvanont et al., 2008). Antosianin ini dapat menghasilkan warna biru pekat dan tidak 

pudar setelah dibekukan dalam freezer selama 24 jam serta lebih efektif jika dibandingkan 

dengan pewarna biru berlian Cl 42090 (Hartono et al., 2013). Kandungan antosianin dalam 

bunga telang mencapai 40,58 mg/L (Kusrini et al, 2017). Tingginya kadar antosianin dan 

warna biru dihasilkan pekat dari bunga telang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

membuat serbuk pewarna pangan alami. Antosianin berperan dalam menghasilkan  warna 

merah, biru hingga ungu pada beberapa jenis bunga, buah, dan daun. Pigmen antosianin 

memiliki berbagai manfaat terhadap kesehatan antara lain sebagai antikarsinogen, 

antiinflamasi, antihepatoksik, antibakterial, antiviral, antialergenik, dan sebagai antioksidan 

(Castellanos-Santiago & Yahia, 2008).  

 

4.1. Proses Pembuatan Serbuk Pewarna Pangan Alami Bunga Telang 

 

Pada proses pembuatan serbuk pewarna pangan alami bunga telang diawali dengan 

ekstraksi untuk mendapatkan suatu zat dari suatu bahan yang diduga mengandung zat 

tertentu seperti contohnya adalah antosianin dalam bunga telang (Ketaren, 1986 dalam Eka 

et al., 2012). Pada tahap ini, ekstrak dibuat dengan merendam bunga telang kering kedalam 

campuran aquades dan asam sitrat konsentrasi 1% selama ± 8 jam. Adanya penggunaan 

pelarut berupa campuran antara aquades dan asam sitrat 1% dilakukan karena antosianin 

mudah larut dalam pelarut polar dan stabil pada kondisi asam (pH rendah). Antosianin 

memiliki sifat yang tidak stabil dalam larutan netral dan basa sehingga diperlukan pelarut 

yang bersifat asam seperti asam sitrat (Hidayat dan Saati, 2006 dalam Kristiana et al., 

2012). Penggunaan asam sitrat menghasilkan kadar total antosianin yang lebih tinggi 

disbanding pelarut lain seperti HCl (Kristiana et al., 2012). Selain itu, asam sitrat dalam 

proses pengeringan dapat menjaga warna alami produk karena reaksinya yang akan 
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menurunkan pH pada jaringan produk, sehingga akan mengurangi pembentukan enzymatic 

browning (Kendall et al., 2004 dalam Wibawanto et al., 2014). Pada penelitian Wibawanto 

et al (2014) mengenai pembuatan serbuk dengan bahan bit merah, disebutkan juga bahwa 

penggunaan asam sitrat sebagai pelarut dapat membantu mempercepat pengeringan.  

 

Selain adanya asam sitrat, 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 Permana et al (2012) dikatakan bahwa, aquades digunakan dalam metode 

ekstraksi sebagai pelarut ekstrak tepung kulit kulit buah manggis untuk membuat bubuk 

kulit manggis instan. Adanya penggunaan aquades bertujuan untuk melarutkan zat warna 

(pigmen) antosianin yang  memiliki sifat polar dan larut dalam aquades (Koswara, 2008). 

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. 

 

Proses ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, pelarut, luas permukaan 

bahan, perbandingan zat terlarut dan pelarut serta lama pengadukan dan kecepatan 

(Treyball, 1980 dalam Eka et al., 2012). Pada penelitian ini, ekstraksi dilakukan dengan 

cara maserasi. Cara ini dilakukan dengan menghaluskan dan merendam bahan dalam 

pelarut selama beberapa jam kemudian disaring (Arisandi, 2001 dalam Hartono et al., 

2013). Ekstraksi dilakukan selama ± 8 jam dan perbandingan antara bahan dan pelarut yaitu 

1:40 (Lea, 1988 dalam Wirda et al., 2011 dimodifikasi). Ekstraksi antosianin untuk bunga 

telang ini dilakukan pada suhu ruang dan tanpa pengadukan (Sasty, 2013 dalam Ernawati et 

al., 2014). Bahan yang telah diekstrak kemudian disaring menggunakan kain saring dan 

didapatkan ekstrak pewarna alami bunga telang.  
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4.2. Enkapsulasi, Koaservasi dan Mekanisme Enkapsulasi Ekstrak Bunga Telang 

 

Ekstrak disaring kemudian ditambahkan dengan bahan enkapsulasi berupa maltodekstrin 

dan soy protein isolate pada konsentrasi yang telah ditentukan. Berdasarkan Dubey et al 

(2009) dalam Ernawati (2010), pada ekstrak terjadi proses enkapsulasi dimana akan 

mengalami proses pelapisan atau enkapsulasi oleh zat aktif berupa padatan dari 

maltodekstrin dan soy protein isolate. Kemudian ekstrak menjadi bahan inti (core) yang 

dilindungi dari pengaruh lingkungan. Teknik enkapsulasi ini dapat menurunkan laju 

degradasi pigmen dan dapat meningkatkan umur simpan (Gradinaru et al., 2003 dalam 

Ernawati, 2010). 

 

Pada prinsipnya, proses enkapsulasi akan melapisi bahan dengan membentukan barrier 

(penghalang) untuk menghindari terjadinya reaksi kimia ataupun mengatur pelepasan 

kembali bahan yang dilapisi (Vilstrup, 2001 dalam Wilson et al., 2007). Pelapisan dengan 

bahan enkapsulan melibatkan perilaku transportasi massa dalam beberapa cara antara core 

(bahan) dan shell (kapsul atau lapisan). Pada umumnya inti hidrofobik dilapisi oleh 

cangkang hidrofilik, dan bahan hidrofilik dilindungi oleh cangkang hidrofobik. Shell atau 

cangkang pembentuk kapsul dapat terdiri dari satu atau lebih bahan. Shell dirancang untuk 

melapisi bahan inti agar difusi ke dalam makanan sesuai dan tepat pada waktunya. Selain 

itu shell berfungsi untuk melindungi komponen makanan sensitif seperti rasa, pigmen 

warna seperti antosianin bunga telang atau senyawa flavor dari air, oksigen atau cahaya, 

dengan mengubah cairan menjadi padatan yang dapat dibuat serbuk dan mengisolasi bahan 

makanan tersebut (Wilson et al., 2007). Hal ini juga didukung oleh teori dari Souza et al 

(2017), bahwa proses enkapsulasi yang dilakukan dalam penelitian menjadi teknik 

alternatif untuk meningkatkan stabilitas suatu senyawa yang dilapisi oleh shell yang dapat 

disebut sebagai carriers (zat pembawa). 
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Gambar 23. Enkapsulasi 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

  

Pada enkapsulasi, core akan dilapisi oleh carriers yang dapat disebut sebagai shell atau 

wall material (bahan dinding) yang harus memiliki karakteristik sebagai berikut: tidak 

reaktif dengan inti, kemampuan untuk menutup dan menjaga inti di dalam kapsul, 

memberikan perlindungan inti terhadap kondisi buruk, dapat membentuk serbuk untuk 

menjaga rasa suatu bahan dalam hal penerapan pada makanan dan viabilitas ekonomi (Silva 

et al., 2014). Menurut Gouin (2004) dalam Silva et al (2014), pada saat enkapsulasi, core 

akan diisolasi dari lingkungan luar hingga waktu yang ditentukan untuk di larutkan kembali 

atau pelepasan diinginkan. Pelepasan pada waktu dan tempat yang tepat merupakan hal 

yang sangat penting dalam proses enkapsulasi karena dapat meningkatkan efektivitas, 

mengurangi dosis aditif yang dibutuhkan dan memperluas aplikasi senyawa bahan yang 

diminati karena dapat dijadikan serbuk. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat 

pelepasan bahan inti berhubungan dengan interaksi antara bahan dinding dan inti. Selain 

itu, faktor lain mempengaruhi pelepasan, seperti volatilitas inti, rasio antara bahan inti dan 

dinding, ukuran partikel dan tingkat viskositas bahan dinding (Roberts dan Taylor, 2000 

dalam Silva et al., 2014). 

  

Pada penelitian ini, maltodekstrin dan soy protein isolate akan dilarutkan kedalam ekstrak. 

Pelarutan ini termasuk dalam metode koaservasi. Teknik ini merupakan suatu proses 

enkapsulasi yang disebabkan oleh pemisahan fase. Pembentukan mikrokapsul pada metode 

koaservasi kompleks disebabkan karena adanya kemampuan bahan enkapsulan anion dan 
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kation yang larut dalam air untuk berinteraksi membentuk fase yang kaya akan enkapsulan 

yang disebut coaservate kompleks (Silitonga et al., 2014). Prinsip dasar dari metode 

koaservasi yaitu dengan pembentukan emulsi dalam suatu pelarut yang tidak dapat 

melarutkan komponen zat inti dan enkapsulan. Emulsi mengalami pengendapan ketika 

pengadukan dihentikan sehingga dapat dipisahkan dan dikeringkan. Pengeringan dilakukan 

terhadap emulsi atau enkapsulat hingga diperoleh serbuk (Sirojuddin et al., 2015).  

 

Pada penelitian, penggunaan maltodekstrin dipilih sebagai bahan enkapsulan didasarkan 

pada sifatnya yang larut dalam air bersamaan dengan larutnya zat inti serta mendukung 

pada tujuan aplikatif seperti pada produk pangan dan obat-obatan (Adhitiyawarman et al., 

2008 dalam Sirojuddin et al., 2015). Dari segi kemudahannya, 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). Molekul maltodekstrin memiliki struktur spiral helix yang membuat molekul 

yang dilapisi seperti flavor, warna, dan rasa dapat terperangkap dalam strukturnya. Hal ini 

menunjukan dengan adanya penambahan maltodekstrin pada ekstrak bunga telang dapat 

menekan kehilangan komponen selama proses pengolahan seperti pengeringan (Endang et 

al., 2010 dalam Wibawanto et al., 2014). Kehilangan komponen selama proses pengeringan 

ekstrak bunga telang yang dimaksud adalah melindungi bahan yang dienkapsulasi dari 

oksidasi (Shahidi dan Han, 1993 dalam Ernawati et al., 2014). Hal ini juga didukung oleh 

pendapat Purnomo et al., (2014), enkapsulan maltodekstrin yang memiliki sifat ketahanan 

oksidasi yang tinggi dan dapat menurunkan viskositas emulsi.  

 

Secara mekanis, maltodekstrin menyelubungi bahan inti dengan membentuk bola yang 

permukaan halus (Taxi et al., 2003). Pada tahap ini maltodekstrin memposisikan diri 

dengan menyelubungi pigmen antosianin yang dikendalikan dengan cara pengadukan 

(Sirojuddin et al., 2015). Selain itu, maltodekstrin dapat bercampur dengan air dan 

membentuk cairan koloid dan bila dipanaskan mempunyai kemampuan sebagai perekat, 

tidak memiliki warna dan bau yang tidak enak serta tidak toksik (Silitonga et al., 2014). 
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Berdasarkan teori dari Chandra et al (1993), dijelaskan juga bahwa maltodekstrin memiliki 

kemampuan untuk mudah mengikat molekul antosianin. 

 

Pada penelitian ini menggunakan enkapsulan lain selain maltodekstrin yaitu soy protein 

isolate. Pada soy protein isolate, terdiri dari dua jenis protein utama yaitu glisinin dan 

konglisinin yang berkontribusi terhadap kemampuan membentuk emulsi dari kedelai 

(American Egg Board, 2005 dalam Ario et al, 2015). Penggunaan jenis enkapsulan ini 

sangat baik karena mampu melindungi inti terhadap reaksi oksidasi, kondisi penyimpanan 

ekstrim seperti suhu tinggi, serta memiliki efsiensi enkapsulasi yang cukup tinggi (Yanuar 

et al., 2007). Hal ini didukung oleh teori dari Rascon (2011) dalam Özkan et al., (2014), 

dimana penggunaan soy protein isolate mampu mempertahankan pigmen warna alami pada 

kisaran suhu spray drying 160-200°C dalam pembuatan oleoresin paprika karena sebagai 

bahan enkapsulasi karotenoid. Dari segi kegunaanya, soy protein isolate digunakan dalam 

penelitian Hasrini et al (2017) ini karena harganya yang relatif murah di pasaran, mudah 

dicerna dan aman bagi tubuh bila dikonsumsi manusia. 

 

Bahan berbasis protein seperti soy protein isolate mampu membentuk emulsi stabil dengan 

komponen rasa mudah menguap namun kelarutannya dalam air dingin dan berpotensi 

bereaksi dengan karbon (Wilson et al., 2007). Secara mekanis, daerah hidrofilik dari 

molekul antosianin ditandai oleh gugus hidroksil yang membentuk ikatan hidrogen dengan 

gugus karbonil dan amina dari protein. Selain itu, daerah hidrofobik molekul antosianin 

yang dibentuk oleh cincin benzena berinteraksi dengan daerah nonpolar protein seperti 

gugus asam amino. Dalam adanya air, daerah nonpolar protein dan antosianin cenderung 

berasosiasi melalui interaksi Van der Waals yang menurunkan area permukaan nonpolar 

yang terpapar air. Kelarutan sistem menurun karena migrasi daerah molekul nonpolar ke 

pelarut (Souza et al., 2017). 
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4.3. Rendemen 

 

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

maltodekstrin mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan konsentrasi. Pada data 

rendemen, hasil meningkat dengan bertambahnya konsentrasi. Hal ini telah membuktikan 

bahwa semakin banyak maltodekstrin, maka terdapat penambahan total padatan pada 

ekstrak bunga telang, sehingga setelah proses enkapsulasi serbuk dengan konsentrasi 

maltodekstrin 15% mempunyai total padatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan serbuk 

dengan konsentrasi maltodekstrin 5%. Hal ini berpengaruh pula terhadap peningkatan 

rendemen dari enkapsulan pewarna alami yang dihasilkan (Ernawati et al., 2014). 

 

Pada hasil rendemen serbuk dengan pengeringan menggunakan cabinet dryer dan 

enkapsulan soy protein isolate mengalami peningkatakan seiring dengan pertambahan 

konsentrasi, tetapi hasil rendemen mengalami penurunan pada pengeringan menggunakan 

freeze dryer. Secara keseluruhan rendemen serbuk dengan enkapsulan soy protein isolate 

hampir sebanding dengan serbuk dengan enkapsulan maltodekstrin. Data menunjukan 

bahwa pada konsentrasi 15%, serbuk akan memiliki rendemen yang lebih tinggi daripada 

dengan penambahan enkapsulan 5% soy protein isolate. Hal ini telah membuktikan bahwa 

semakin tinggi total padatan pada bahan yang dikeringkan, maka rendemen yang dihasilkan 

juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi jumlah proporsi yang ditambahkan, maka total 

padatan akan semakin besar. Protein akan menyebabkan ikatan yang lebih kuat terhadap air 

sehingga proses pengeringan terhambat (Yanuar et al., 2007). 

 

4.4. Kadar Air 

 

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

konsentrasi maltodekstrin 5% dan 10% pengeringan menggunakan cabinet dryer dan 15% 

pengeringan menggunakan freeze dryer berbeda nyata dengan serbuk pewarna dengan 

konsentrasi maltodekstrin 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer. Kadar air wet 

basis dan dry basis serbuk pewarna mengalami penurunan seiring dengan pertambahan 
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konsentrasi maltodekstrin, tapi tidak berlaku pada konsentrasi maltodekstrin 15% 

pengeringan menggunakan freeze dryer yang mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan 

dengan peningkatan total padatan. Maltodekstrin dapat meningkatkan total padatan bahan 

yang dikeringkan, dan jumlah air yang diuapkan semakin sedikit, sehingga peningkatan 

konsentrasi maltodekstrin tersebut akan menurunkan kadar air serbuk (Ernawati et al., 

2014). Hal ini juga didukung oleh teori dari Master (1979) dalam Rahmawati (2011), 

dimana semakin tinggi total padatan yang dikeringkan, maka kecepatan penguapan akan 

semakin tinggi sehingga kadar air bahan menjadi rendah. Selain itu, maltodekstrin akan 

membentuk ikatan hidrogen dengan molekul-molekul air pada ekstrak. Dengan 

pengeringan, air akan dihilangkan sehingga terjadi pengkristalan. Semakin tinggi 

konsentrasi maltodekstrin yang ditambahkan, pengkristalan dan penguapan air akan 

semakin cepat terjadi, sehingga kadar air bahan akan semakin rendah (Ernawati et al., 

2014). 

 

Selain itu pada Tabel 2., dapat dilihat bahwa kadar air wet basis dan dry basis serbuk 

pewarna dengan konsentrasi soy protein isolate 10% dan 15% pengeringan menggunakan 

cabinet dryer berbeda nyata dengan serbuk pewarna dengan konsentrasi soy protein isolate 

5% menggunakan cabinet dryer dan 15% menggunakan freeze dryer. Selain itu, kadar air 

wet basis dan dry basis pada konsentrasi soy protein isolate 5% pengeringan menggunakan 

cabinet dryer berbeda nyata dengan konsentrasi maltodekstrin 15% menggunakan freeze 

dryer. Adanya peningkatan kadar air wet basis dan dry basis 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. Pada data dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi soy 

protein isolate maka, kadar air juga semakin meningkat. Data kadar air ini telah 

membuktikan bahwa kapasitas enkapsulan soy protein isolate memiliki kemampuan untuk 

water holding atau mengikat air (Hasrini et al., 2017). Hal ini juga didukung teori dari 

Damodaran dan Paraf (1997) dalam Yanuar et al (2007), dimana kemampuan pengikatan 

komponen protein terhadap air berkaitan dengan kemampuan gugus-gugus polar dalam 

berinteraksi atau mengikat molekul air terutama bagian polar asam amino. 
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Pada kedua jenis enkapsulan, dapat dilihat bahwa hasil kadar air pengeringan menggunakan 

freeze dryer lebih tinggi dibandingkan dengan cabinet dryer. Hal ini disebabkan karena 

serbuk dengan pengeringan suhu rendah dan waktu pengeringan yang lebih lama akan 

mengeluarkan air lebih banyak sehingga kemampuan menyerap air pada proses rehidrasi 

lebih besar. Makin besar nilai rasio rehidrasi, kemampuan produk kering menyerap air 

makin besar, dan tingkat elastisitas dinding sel semakin baik (Astuti, 2009). Berdasarkan 

SNI (1995), kadar air serbuk rempah yaitu sekitar 12%. Jika dilihat pada data hasil yang 

diperoleh, semua hasil serbuk telah memenuhi SNI karena hasil tertinggi terdapat pada 

enkapsulan maltodekstrin (FD-15%) dengan nilai 7,240 kadar air dry basis dan terendah 

pada enkapsulan soy protein isolate (CD-5%) kadar air wet basis. 

 

4.5. Karakteristik Fisik 

 

4.5.1. Kelarutan Serbuk dalam Air 

 

Pada Tabel 3., dapat dilihat bahwa kelarutan serbuk pewarna pada setiap konsentrasi 

maltodekstrin baik pengeringan menggunakan cabinet dryer dan freeze dryer tidak berbeda 

nyata. Tetapi, dapat dilihat bahwa kelarutan serbuk mengalami peningkatan seiring dengan 

pertambahan konsentrasi maltodekstrin. Adanya peningkatan kelarutan serbuk seiring 

dengan pertambahan konsentrasi maltodekstrin. Hal ini telah membuktikan bahwa 

maltodekstrin dapat larut dalam air dengan sempurna sehingga dapat melepaskan flavor 

secara cepat dan semakin tinggi konsentrasi maltodekstrin maka kelarutan juga akan 

semakin tinggi (Ernawati et al., 2014).  

 

Selain itu pada Tabel 3., dapat dilihat bahwa kelarutan serbuk pewarna dengan konsentrasi 

soy protein isolate 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer dan pengeringan 

menggunakan freeze dryer berbeda nyata dengan serbuk pewarna dengan konsentrasi soy 

protein isolate 5% dan 10% pengeringan menggunakan cabinet dryer. Selain itu, kelarutan 

serbuk pada konsentrasi soy protein isolate 5% berbeda nyata dengan konsentrasi soy 
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protein isolate 10% menggunakan cabinet dryer. Adanya penurunan angka kelarutan 

serbuk 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. Data tersebut telah membuktikan teori dari Chen et al 

(2011) dalam Hasrini et al (2017), bahwa soy protein isolate memiliki kelarutan dan 

kemampuan filming sehingga semakin tinggi konsentrasi soy protein isolate, maka 

kelarutan akan semakin rendah. Selain itu soy protein isolate kurang memberikan efek yang 

baik secara fisik seperti kelarutan yang kurang baik (Yanuar et al., 2007). 

 

Kedua jenis enkapsulan yang digunakan berupa maltodekstrin dan soy protein telah 

membuktikan teori dari Young et al., 1993 dalam Yanuar et al., 2007, dimana efsiensi 

enkapsulasi akan semakin menurun dengan peningkatan bahan isian yang dapat dieksrak. 

Tapi tetap saja, maltodekstrin memiliki kelarutan yang lebih tinggi dari soy protein isolate. 

Hal ini dibuktikan oleh dari data jurnal Hasrini et al (2017), dimana pada rasio formulasi 

maltodekstrin dan soy protein isolate 1 : 1, kelarutan akan lebih tinggi dibandingkan 

dengan rasio formulasi 1 : 1,6. Hal ini menandakan bahwa soy protein isolate memiliki 

kelarutan yang kurang baik. 

 

4.5.2. Intensitas Warna 

 

Penggunaan enkapsulan maltodekstrin akan menghasilkan warna lebih merah keunguan 

atau memiliki nilai a positif yang lebih tinggi. Sedangkan, penggunaan enkapsulan soy 

protein isolate akan menghasilkan warna ungu yang lebih kebiruan atau memiliki nilai b 

negatif yang lebih tinggi. 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%. 

Berdasarkan Kuntz (1998) Wibawanto et al (2014), dijelaskan bahwa maltodekstrin 

mempunyai karakteristik warna putih. Hal ini berpengaruh pada warna dasar serbuk bunga 

telang yang akan memudar atau dapat dikatakan dapat meningkatkan kecerahan (lightness). 
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Selain itu, maltodekstrin memiliki kemampuan membentuk lapisan di sekitar pigmen warna 

sehingga serbuk yang dihasilkan lebih terang (Chopda dan Barret., 2005 dalam Wibawanto 

et al., 2014). Serbuk pewarna bunga telang yang dihasilkan dari beberapa konsentrasi 

maltodekstrin serbuk pewarna yang memiliki warna yang lebih cerah dan juga memiliki 

bentuk serbuk yang lebih baik (Arnando et al., 2016).  

 

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. Hal ini disebabkan karena 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, apabila kandungan lemak dihilangkan maka 

warna kehijauan akan muncul. Hal inilah yang dapat menyebabkan pudarnya warna asli 

dari pewarna serbuk pangan bunga telang dengan enkapsulan (Ario et al., 2015).  

 

Sampel dengan enkapsulan soy protein isolate memiliki nilai b negatif (warna biru) yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan enkapsulan maltodekstrin. Sedangkan sampel dengan 

enkapsulan maltodekstrin memiliki nilai a positif (warna merah) yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan enkapsulan soy protein isolate. Pada hasil serbuk dapat dilihat bahwa 

serbuk dengan enkapsulan maltodekstrin memiliki warna ungu kemerahan. Sedangkan 

serbuk dengan enkapsulan soy protein isolate memiliki warna biru keunguan hingga warna 

biru terang. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian menggunakan pH meter, 

pH maltodekstrin yaitu ± 5,90 dan pH soy protein isolate yaitu ± 8,06. Berdasarkan 

Wibawanto et al (2014), adanya penggunaan asam sitrat juga mempengaruhi hasil serbuk 

karena dapat menurunkan pH (membuat kondisi asam). Pada kisaran pH ± 5,90 seharusnya 

warna serbuk akan bewarna biru cerah dan pada kisaran pH ± 8,06 seharusnya akan 

bewarna biru pudar (Marpaung et al., 2017). Tetapi karena adanya penambahan asam sitrat, 

pH akan menurun sehingga warna serbuk akan menjadi ungu kemerahan pada penggunaan 

enkapsulan maltodekstrin dan biru pada penggunaan enkapsulan soy protein isolate. 
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4.5.3. Stabilitas Pewarna 

  

Pada pengukuran stabiltas pewarna dalam suhu, menggunakan 5 panjang gelombang (λ) 

400 nm – 600 nm dalam 3 tingkatan suhu yaitu 30
o
C, 60

o
C dan 100

o
C. Berdasarkan 

Budiyati et al (2012), panjang gelombang dengan kisaran 515 nm – 700 nm digunakan 

untuk membuktikan kestabilan warna merah, merah muda, biru dan ungu. Panjang 

gelombang yang digunakan yaitu 400, 450, 500, 550, dan 600. Setiap panjang gelombang 

memiliki arti warna tersendiri dimana 400 menunjukan warna ungu, 450 menunjukan 

warna biru, 500 menunjukan warna hijau, 550 menunjukan warna kuning dan 600 

menunjukan warna jingga hingga kemerahan (Sugito et al., 2005). Arti warna tersebut 

dapat dikatakan sebagai warna yang diserap oleh larutan yang diukur menggunakan metode 

spektrofotometri. Selain warna yang diserap, terdapat pula warna komplementer atau 

disebut sebagai warna yang terlihat oleh mata. Pada panjang gelombang 400 memiliki 

warna komplementer hijau hingga kuning, 450 menunjukan warna komplementer kuning, 

500 menunjukan warna komplementer merah, 550 menunjukan warna komplementer ungu 

kemerahan dan 600 menunjukan warna komplementer biru hingga hijau (Triyati, 1985). 

 

Pada Gambar 16, menunjukan hasil pengukuran stabilitas pewarna dalam suhu, serbuk 

dengan penambahan enkapsulan maltodekstrin 5% dengan menggunakan cabinet dryer. 

Hasil absorbansi meningkat seiring dengan peningkatan suhu. 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. Pada Gambar 17, menunjukan hasil 

pengukuran stabilitas pewarna dalam suhu, serbuk dengan penambahan enkapsulan 

maltodekstrin 15% dengan menggunakan freeze dryer. Hasil absorbansi meningkat pada 

suhu mencapai 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. Hal ini berarti bahwa warna komplementer yang terlihat pada 

serbuk yang dilarutkan adalah warna ungu kemerahan (Triyati, 1985). 
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Kemudian pada Gambar 18, menunjukan hasil pengukuran stabilitas pewarna dalam suhu, 

serbuk dengan penambahan enkapsulan soy protein isolate 5% dengan menggunakan 

cabinet dryer. Hasil absorbansi menurun pada suhu 60
o
C dan meningkat pada suhu 100

o
C. 

Hasil absorbansi terendah pada suhu 60
o
C dan tertinggi pada suhu 100

o
C. Stabilitas 

pewarna optimum pada panjang gelombang 600 nm yang menunjukan warna jingga. Pada 

Gambar 19, menunjukan hasil pengukuran stabilitas pewarna dalam suhu, serbuk dengan 

penambahan enkapsulan soy protein isolate 15% dengan menggunakan freeze dryer. Hasil 

absorbansi mengalami penurunan pada suhu 60
o
C dan 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. Hal ini berarti 

bahwa warna komplementer yang terlihat pada serbuk yang dilarutkan adalah warna biru 

hingga hijau (Triyati, 1985). Pada hasil pengamatan stabilitas serbuk pewarna secara 

keseluruhan, dapat dilihat bahwa absorbansi akan meningkat seiring dengan peningkatan 

suhu. Hal ini disebabkan karena adanya enzim glikosidase yang lebih reaktif pada suhu 

tinggi menyebabkan terjadi peningkatan absorbansi (Marpaung et al., 2017). 

 

Apabila dibandingkan antar konsentrasi penyalut, pada konsentrasi 5% baik menggunakan 

penyalut maltodekstrin dan soy protein isolate nilai absorbansi akan lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsentrasi 15%. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi 

konsentrasi enkapsulan, maka total padatan menjadi lebih tinggi dan akan membuat 

intensitas warna serbuk bunga telang semakin menurun, cerah dan menjadi lebih putih 

(Purnomo et al., 2014). Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa nilai absorbansi hasil 

pelarutan serbuk untuk pengujian stabilitas dengan penyalut maltodekstrin lebih kecil 

dibandingkan soy protein isolate. Hal ini dikarenakan oleh karakteristik dari soy protein 

isolate yang memiliki kelarutan serbuk yang rendah dan dapat terdenaturasi oleh panas 

(Triyono, 2010).  

 

Protein yang memiliki kelarutan yang rendah, saat dipanaskan menjadi tidak mampu untuk 

mengikat air sehingga menimbulkan kekeruhan. Hal ini berpengaruh pada tingginya nilai 

absorbansi karena kekeruhan yang menandakan banyaknya molekul yang berinteraksi 
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dengan sinar pada spektrofotometer (Soelama et al., 2015). Secara kestabilan enkapsulan, 

maltodekstrin akan lebih stabil. Hal itu disebabkan karena dalam proses enkapsulasi 

antosianin, terdapat kation flavium pada antosianin yang membentuk kompleks dengan 

karbohidrat dari maltodekstrin yang digunakan (Chandra et al., 1993). Soy protein isolate 

menjadi tidak stabil selama pemanasan karena adanya denaturasi protein yang berdampak 

pada rusaknya ikatan hidrogen hasil dari ikatan antara gugus hidroksil antosianin, amina 

dan karbonil protein (Souza et al., 2017). 

 

4.6. Karakteristik Kimia 

 

4.6.1. Total Antosianin 

 

Antosianin yang sangat mudah terdegradasi panas dan pH sehingga memerlukan bahan 

enkapsulan. Penambahan enkapsulan berperan sebagai pelindung (enkapsulan) dari adanya 

degradasi selama pengeringan dan juga dari lingkungan (Dubey et al., 2009 dalam 

Ernawati, 2010). Pada Tabel 5., dapat dilihat bahwa total antosianin serbuk pewarna dengan 

konsentrasi maltodekstrin 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer dan freeze dryer 

berbeda nyata dengan serbuk pewarna dengan konsentrasi maltodekstrin 5% dan 10% 

pengeringan menggunakan cabinet dryer. Total antosianin pada konsentrasi maltodekstrin 

5% berbeda nyata dengan konsentrasi maltodekstrin 10% pengeringan menggunakan 

cabinet dryer. Adanya penurunan total antosianin seiring dengan pertambahan konsentrasi 

maltodekstrin. Pada hasil angka total antosianin yang dapat terlindungi (TA/gram serbuk), 

dapat dilihat bahwa pada konsentrasi maltodekstrin 10% pengeringan menggunakan 

cabinet dryer menghasilkan hasil tertinggi atau dapat dikatakkan sebagai hasil yang 

terlindungi oleh enkapsulan. Dapat dilihat pada hasil bahwa semakin meningkat konsentrasi 

maltodekstrin, maka total antosianinnya semakin kecil. Berdasarkan Gusti (2011) dalam 

Yuliana et al (2014), maltodekstrin memiliki ketahanan panas yang rendah. Semakin 

banyak total padatan, maka kadar antosianin semakin rendah karena tidak mengandung 

pigmen antosianin, sehingga mengurangi kadar antosianin dalam bahan. 
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Selain itu pada Tabel 5., dapat dilihat bahwa total antosianin serbuk pewarna dengan 

konsentrasi soy protein isolate 10% pengeringan menggunakan cabinet dryer dan 15% 

pengeringan menggunakan freeze dryer berbeda nyata dengan serbuk pewarna dengan 

konsentrasi soy protein isolate 5% dan 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer. 

Selain itu, total antosianin pada konsentrasi soy protein isolate 5% berbeda nyata dengan 

konsentrasi maltodekstrin 15% menggunakan cabinet dryer. Adanya penurunan total 

antosianin 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 (TA/gram ekstrak), dapat dilihat bahwa pada konsentrasi soy protein 

isolate 15% pengeringan menggunakan freeze dryer menghasilkan hasil tertinggi atau dapat 

dikatakan sebagai hasil yang terlindungi oleh enkapsulan. Hal ini dapat terjadi karena 

penambahan soy protein isolate dapat membuat efisiensi enkapsulasi akan semakin 

menurun dengan peningkatan bahan isian yang dapat diekstrak (Yanuar et al., 2007). Selain 

itu, total antosianin yang terlindungi akan lebih tinggi pada pengeringan menggunakan 

freeze dryer karena antosianin sangat mudah terdegradasi oleh panas (Dubey et al., 2009 

dalam Ernawati, 2010). 

 

Apabila dilihat dari kedua jenis bahan enkapsulan, total antosianin akan menurun seiring 

dengan penambahan konsentrasi menjadi 15% karena adanya peningkatan total padatan 

dapat mengurangi banyaknya antosianin pada esktrak bunga telang (Yuliana et al., 2014). 

Apabila dibandingkan, maltodekstrin mampu menjaga total antosianin lebih baik dari soy 

protein isolate. Hal ini disebabkan karena secara umum, enkapsulan soy protein isolate 

kurang memberikan efek yang baik terhadap sifat fisik maupun kimia pada bahan yang 

dienkapsulasi dibandingkan dengan matodekstrin (Yanuar et al., 2007). Selain itu, 

enkapsulan soy protein isolate akan mengalami kerusakan selama pemanasan. Kerusakan 

pada protein ini terjadi karena adanya denaturasi yang berdampak pada rusaknya ikatan 

hidrogen hasil dari ikatan antara gugus hidroksil antosianin, amina dan karbonil protein 

sehingga antosianin terlepas dan rusak karena pemanasan (Souza et al., 2017). Pada 
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penggunaan enkapsulan maltodekstrin akan lebih stabil karena tidak adanya kerusakan 

antar ikatan. Hal itu disebabkan karena pada proses enkapsulasi antosianin, terdapat kation 

flavium pada antosianin yang membentuk kompleks dengan karbohidrat dari maltodekstrin 

yang digunakan sehingga antosianin dapat terlindungi dengan baik (Chandra et al., 1993). 

Soy protein isolate memiliki ketahanan yang tinggi dan lebih baik digunakan untuk bahan 

berbasis minyak. Sedangkan maltodekstrin baik digunakan untuk bahan berbasis air seperti 

contohnya ekstrak bunga telang (Robert et al., 2010). 

 

Apabila dibandingkan dari kedua jenis metode pengeringan, seharusnya pada hasil total 

antosianin dengan penyalut maltodekstrin, penggunaan cabinet dryer kurang dapat menjaga 

total antosianin daripada penggunaan freeze dryer. Hal ini disebabkan karena suhu yang 

tinggi, akan mempercepat proses oksidasi yang terjadi pada hasil serbuk bunga telang 

(Yanuar et al., 2007). Tetapi, hal ini kurang berpengaruh karena banyaknya total padatan 

yang tidak mengandung pigmen antosianin, dapat menurunkan total antosianin (Yuliana et 

al., 2014). Selain itu, penggunaan maltodekstrin menghasilkan serbuk yang terdapat 

keretakan pada bagian permukaannya sehingga memungkinkan kehilangan partikel inti 

seperti antosainin. Hal ini juga berkaitan dengan menurunnya retensi pada suhu, dimana 

dengan penambahan bahan enkapsulan dapat menurunkan kelarutan, kapasitas membuat 

lapisan dan retensi senyawa pada suhu (Taxi et al., 2003). Semakin banyak enkapsulan 

yang ditambahkan maka pemisahan fase semakin cepat yang berakibat menurunkan 

kemampuan penyalutan pigmen (Silitonga et al., 2014). Pada penggunaan cabinet dryer, 

enkapsulan soy protein isolate akan mengalami kerusakan selama pemanasan. Hal ini 

dibuktikan pada konsentrasi 15% hasil angka total antosianinnya lebih kecil dibandingkan 

dengan menggunakan freeze dryer. Kerusakan pada protein ini terjadi karena adanya 

denaturasi yang berdampak pada rusaknya ikatan hidrogen hasil dari ikatan antara gugus 

hidroksil antosianin, amina dan karbonil protein sehingga antosianin terlepas dan rusak 

karena pemanasan (Souza et al., 2017). 
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4.6.2. Aktivitas Antioksidan  

 

Berdasarkan Tabel 6., dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan serbuk pewarna dengan 

konsentrasi maltodekstrin 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer dan freeze dryer 

berbeda nyata dengan serbuk pewarna dengan konsentrasi maltodekstrin 5% dan 10% 

pengeringan menggunakan cabinet dryer. Selain itu, aktivitas antioksidan pada konsentrasi 

maltodekstrin 5% berbeda nyata dengan konsentrasi maltodekstrin 10% pengeringan 

menggunakan cabinet dryer. Adanya penurunan aktivitas antioksidan mengalami seiring 

dengan pertambahan konsentrasi maltodekstrin. Pada hasil pengujian dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi konsentrasi maltodekstrin, maka aktivitas antioksidannya semakin rendah. 

Hal ini telah sesuai dengan teori dari Estiasih & Sofia (2009), dimana semakin tinggi 

konsentrasi maltodekstrin yang ditambahkan, maka aktivitas antioksidan yang terukur 

semakin rendah. Aktivitas antioksidan menjadi rendah dikarenakan total padatan dalam 

suatu bahan. Semakin meningkat total padatan dalam pewarna serbuk bunga telang, maka 

aktivitas antioksidan yang terukur semakin sedikit (Estiasih & Sofia , 2009). 

 

Pada Tabel 6., dapat dilihat aktivitas antioksidan serbuk pewarna dengan konsentrasi soy 

protein isolate 10% dan 15% pengeringan menggunakan cabinet dryer berbeda nyata 

dengan serbuk pewarna dengan konsentrasi soy protein isolate 5% menggunakan cabinet 

dryer dan 15% menggunakan freeze dryer. Selain itu, aktivitas antioksidan pada 

konsentrasi soy protein isolate 5% pengeringan menggunakan cabinet dryer berbeda nyata 

dengan konsentrasi maltodekstrin 15% menggunakan freeze dryer. Adanya penurunan 

aktivitas antioksidan 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 antioksidan serbuk dengan enkapsulan maltodekstrin. Hal ini dapat terjadi 

karena pada konsentrasi enkapsulan yang lebih rendah, akan terbentuk matriks bahan 

enkapsulan yang lebih tebal sehingga lebih optimal dalam melindungi droplet serbuk 

pewarna. Berdasarkan Whorton (1994) dalam Yanuar et al (2007), matriks bahan 

enkapsulan yang baik memberikan pengaruh yang baik terhadap produk enkapsulasi 
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terutama melindungi dari oksidasi dan panas. Dengan penambahan konsentrasi soy protein 

isolate, maka aktivitas antioksidan akan lebih terdegradasi.  

 

Apabila dibandingkan, maltodekstrin mampu menjaga aktivitas antioksidan lebih baik dari 

soy protein isolate. Hal ini disebabkan karena secara umum, enkapsulan soy protein isolate 

kurang memberikan efek yang baik terhadap sifat fisik maupun kimia dari mikrokapsul. 

Apabila dibandingkan dari kedua jenis metode pengeringan, seharusnya penggunaan 

cabinet dryer akan lebih mendegradasi aktivitas antioksidan dari freeze dryer. Hal ini 

disebabkan karena suhu yang tinggi, akan mempercepat proses oksidasi yang terjadi 

(Yanuar et al., 2007). Tetapi hal ini kurang berpengaruh karena total padatan dalam suatu 

bahan. Semakin meningkat total padatan dalam pewarna serbuk bunga telang, maka kadar 

senyawa antioksidan yang terukur semakin sedikit (Estiasih & Sofia, 2009). Selain itu. 

pengeringan merupakan salah satu faktor yang dapat mendestruksi senyawa antioksidan 

dalam bahan yang dikeringkan (Wibawanto et al., 2014). 

 

Adanya hubungan antara antosianin dan aktivitas antioksidan. Pada hasil penelitian dapat 

dilihat bahwa, hasil pengukuran angka total antosianin berbanding lurus dengan hasil 

aktivitas antioksidan. Hal ini disebabkan karena pada antosianin terdapat senyawa fenol 

yang memiliki aktivitas antioksidan biasanya memiliki gugus –OH dan –OR seperti 

flavonoid dan asam fenolat. Senyawa fenol yang terdapat pada antosianin berfungsi sebagai 

antioksidan karena kemampuannya menangkal radikal bebas yang dapat mengganggu 

kesehatan (Husna et al ., 2013). Total antosianin yang tinggi menjadi sumber antioksidan 

alami yang sangat efektif dalam menangkal berbagai radikal bebas penyebab kanker dan 

berbagai penyakit (Winarti et al., 2015). Antosianin adalah metabolit sekunder dari famili 

flavonoid, dalam jumlah besar ditemukan dalam tumbuhan dalam bentuk polifenol 

(Armanzah et al., 2016). Selain itu, di dalam bunga telang terdapat beberapa senyawa yang 

terkonsentrasi pada antosianin yang terdeteksi sebagai aktivitas antioksidan (terdapat 

kandungan senyawa fenol) seperti kaempferol, kaempferol 3-glukosida, kaempferol 3-

robinobioside-7-rhamnoside, dan quercetin dan kuersetin 3-glukosida (Kazuma, Noda, & 

Suzuki, 2003). 


