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3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Hasil Persen Rendemen  

Pada penelitian ini dilakukan analisa persen rendemen pada proses pembuatan daun dandang 

gendis kering, pembuatan ekstrak etanol daun dandang gendis. Analisa rendemen ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembuatan mikrokenkapsulasi ekstrak etanol 

daun dandang gendis ini optimal. Hasil analisa persen rendemen dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 

3, dan Tabel 4. 

 

Tabel 2. Hasil Persen Rendemen Daun Dandang Gendis Kering 

Daun Dandang Gendis Segar (g) Serbuk Daun Dandang Gendis (g) Rendemen (%) 

2000 400 20 

 

Pada Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pada penelitian ini daun dandang gendis yang digunakan 

sebanyak 200 gram yang kemudian dilakukan pengeringan selama 3 hari dengan suhu 40oC. 

Setelah dilakukan pengeringan diperoleh daun dandang gendis kering sebanyak 400 gram dan hasil 

rendemen yang diperoleh yaitu sebesar 20%. Hasil serbuk dan maserasi etanol daun dandang 

gendis dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A = Serbuk Daun Dandang Gendis 

B = Maserasi Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis 

Gambar 4. Serbuk Daun Dandang Gendis (kiri) dan Maserasi Ekstrak Etanol Daun Dandang 

Gendis (kanan) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Tabel 3. Hasil Persen Rendemen Ekstrak Daun Dandang Gendis 

Serbuk Daun 

Dandang Gendis 

Kering (g) 

Filtrat Daun Dandang 

Gendis (mL) 

Ekstrak Daun Dandang 

Gendis (g) 

Rendemen (%) 

400 2860 45,11 1,577 

 

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa, dari hasil 400 gram serbuk daun dandang gendis 

setelah dilakukan maserasi dan disaring, hasil maserasi yang didapat yaitu sebanyak 2,86 L. Hasil 

maserasi yang didapat kemudian dimasukan ke dalam rotary evaporator dan mendapatkan ekstrak 

etanol daun dandang gendis sebanyak 45,11 gram. Total dari rendemen yang didapat yaitu sebesar 

1,577%  

 

Tabel 4. Hasil Persen Rendemen Mikroenkapsulasi 

Formulasi Rendemen (%) 

A 14,407 

B 10,748 

C 6,332 
Keterangan: 

A = Maltodekstrin 200 gram + Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis 4 gram  

B = Maltodekstrin 250 gram + Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis 4 gram  

C = Maltodekstrin 300 gram + Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis 4 gram  

 

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa, nilai persen rendemen yang paling tinggi yaitu pada 

konsentrasi 40% sebesar 14,407%, sedangkan persen rendemen pada konsentrasi 50% sebesar 

10,748% dan konsentrasi 60% sebesar 6,332%.  

 

3.2.  Hasil Analisa Fisik 

Analisa fisik yang diuji pada penelitian ini yaitu meliputi uji daya larut, daya serap, 

higroskopisitas, pembahasan, dan warna. Analisa fisik yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

konsentrasi maltodekstrin terbaik yang digunakan dalam mikroenkapsulasi pada ekstrak etanol 

daun dandang gendis. Perbandingan karakteristik fisik mikroenkapsulasi ekstrak etanol daun 

dandang gendis dengan berbagai tingkat perlakuan konsentrasi maltodekstrin dapat dilihat pada 

Tabel 5 dan 6. 
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Tabel 5. Hasil Uji Fisik Mikroenkapsulasi Ekstrak Daun Dandang Gendis 

Formulasi Daya Larut (%) Daya Serap (%) Higroskopisitas (%) 
Kemampuan 

Pembasahan (s) 

A 19,373 ± 2,078a 4,483 ± 2,208a 1,9970 ± 0,0026a 18,150 ± 4,084a 

B 22,254± 3,859ab 9,873 ± 1,416b 1,9966 ± 0,0027a 38,392 ± 6,255b 

C 23,294 ± 2,289b 12,250 ± 3,188b 1,9947 ± 0,0024a 105,500 ± 3,017c 

Keterangan: 

A = Konsentrasi Maltodekstrin 40% 

B = Konsentrasi Maltodekstrin 50% 

C = Konsentrasi Maltodekstrin 60% 

 

Berdasarkan Tabel hasil analisa fisik diatas dapat dilihat bahwa analisa daya larut tidak terdapat 

beda nyata antara konsentrasi 40% dengan konsentrasi 50% dan konsentrasi 50% dengan 

konsentrasi 60%, sedangkan terdapat beda nyata antara konsentrasi 40% dengan konsentrasi 60%.  

Hasil nilai rata-rata daya larut yang tertinggi yaitu terdapat pada konsentrasi 60% sebesar 23,294%, 

pada konsentrasi 40%, daya larut yang diperoleh yaitu sebesar 19,373%, dan daya larut yang 

diperoleh pada konsentrasi 50% yaitu sebesar 22,254%. Pada analisa daya serap, konsentrasi 40% 

terdapat beda nyata dengan konsentrasi 60% dan 50%, sedangkan antara konsentrasi 60% dan 50% 

tidak beda nyata.  

 

Nilai rata-rata daya serap yang terendah yaitu terdapat pada konsentrasi 40% sebesar 4,483%, nilai 

rata-rata daya serap yang diperoleh pada konsentrasi 60% yaitu sebesar 12,250% dan pada 

konsentrasi 50% yaitu sebesar 9,873%. Analisa higroskopisitas dapat dilihat bahwa semua 

konsentrasi tidak beda nyata, dan konsentrasi 60% memiliki nilai rata-rata higroskopisitas yang 

tertinggi yaitu sebesar 1,9969%, higroskopisitas yang diperoleh pada konsentrasi 40% yaitu 

sebesar 1,9947% dan konsentrasi 50%, higroskopisitas yang diperoleh yaitu sebesar 1,9966%. 

Pada analisa pembasahan, tiap konsentrasi berbeda nyata dan konsentrasi 40% memiliki rata-rata 

nilai pembasahan yang paling cepat dibanding konsentrasi 50% dan 60%. Waktu pembahasan pada 

konsentrasi 40% yaitu sekitar 18 detik, sedangkan pada konsentrasi 50% yaitu sekitar 38 detik dan 

pada konsentrasi 60% yaitu sekitar 1 menit 45 detik. 
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Tabel 6. Hasil Uji Mikroenkapsulasi Ekstrak Daun Dandang Gendis 

Formulasi Warna L* Warna a* Warna b* 

A 94,063±0,921a -2,535±0,331a 7,622±1,504a 

B 94,473±1,374a -2,413±0,214a 7,147±0,941a 

C 94,733±1,732a -2,592±0,136a 7,113±0,765a 

Keterangan: 

A = Konsentrasi Maltodekstrin 40% 

B = Konsentrasi Maltodekstrin 50% 

C = Konsentrasi Maltodekstrin 60% 

 

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa analisa uji warna tidak terdapat beda nyata pada 

semua konsentrasi di semua parameter warna. Pada parameter warna L* konsentrasi penambahan 

maltodekstrin 40% menghasilkan warna L* sebesar 94,063 pada konsentrasi 50% nilai warna L* 

yang diperoleh sebesar 94,473 dan konsentrasi 60% memperoleh nilai sebesar 94,733. Parameter 

warna a* pada konsentraasi 40% sebesar -2,535 sedangkan konsentrasi 50%, parameter warna a* 

mendapat nilai sebesar -2,413 dan konsentrasi 60% mendapat sebesar -2,592. Nilai parameter 

warna b* yang tertinggi yaitu terdapat pada konsentrasi maltodekstrin 40% dengan sebesar 7,622, 

sedangkan yang terendah yaitu pada konsentrasi 60% sebesar 7,113. Warna dari mikroenkapsulasi 

ekstrak daun dandang gendsi dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A = Konsentrasi Maltodekstrin 40% 

B = Konsentrasi Maltodekstrin 50% 

C = Konsentrasi Maltodekstrin 60% 

Gambar 5. Mikroenkapsulasi Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis 

3.3.  Analisa Kimia 

Analisa kimia yang diuji terhadap mikroenkapsulasi ekstrak daun dandang gendis yaitu kadar air, 

water activity dan antioksidan. Perbandingan analisa kimia mikroenkapsulasi ekstrak etanol daun 

dandang gendis dengan berbagai tingkat perlakuan konsentrasi maltodekstrin dapat dilihat pada 

Tabel 7.  

A B C 
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Tabel 7. Hasil Uji Kimia Mikroenkapsulasi Ekstrak Daun Dandang Gendis 

Formulasi Kadar Air (%) Aw Antioksidan (%) 

A 6,833 ± 2,085a 0,544 ± 0,079a 3,233 ± 2,813a 

B 6,342 ± 2,003a 0,482 ± 0,033b 2,120 ± 1,562a 

C 5,383 ± 2,234a 0,434 ± 0,007b 6,372 ± 5,852a 

Keterangan: 

A = Konsentrasi Maltodekstrin 40% 

B = Konsentrasi Maltodekstrin 50% 

C = Konsentrasi Maltodekstrin 60% 

 

Berdasarkan Tabel hasil analisa kimia diatas dapat dilihat bahwa, analisa kadar air semua 

konsentrasi tidak beda nyata. Pada konsentrasi 60% memiliki kadar air yang terendah yaitu sebesar 

5,383%, sedangkan kadar air yang diperoleh pada konsentrasi 40% yaitu 6,833% dan konsentrasi 

50%, kadar air yang diperoleh yaitu sebesar 6,342%. Analisa water activity, konsentrasi 40% beda 

nyata dengan konsentrasi 50% dan 60%, sedangkan konsentrasi 50% tidak beda nyata dengan 

konsentrasi 60%.  

 

Pada konsentrasi 60% memiliki hasil water activity yang terendah yaitu sebesar 0,434. Nilai rata-

rata water activity yang diperoleh pada konsentrasi 40% yaitu sebesar 0,544 dan pada konsentrasi 

50% yang diperoleh yaitu sebesar 0,482. Analisa antioksidan, semua konsentrasi tidak terdapat 

beda nyata, konsentrasi 60% memiliki aktivitas antioksidan yang tertinggi. Hasil antioksidan yang 

diperoleh pada konsentrasi 60% yaitu sebesar 6,372%, sedangkan pada konsentrasi 50%, rata-rata 

antioksidan yang diperoleh yaitu sebesar 2,12% dan antioksidan yang diperoleh pada konsentrasi 

40% yaitu sebesar 3,233%.  

 


