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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Rendemen 

Dari Tabel 1., dapat dilihat bahwa terdapat empat perlakuan yang meliputi dua 

perlakuan tanpa penambahan asam sitrat, dan dua perlakuan menggunakan asam sitrat. 

Maltodekstrin yang ditambahkan adalah maltodekstrin dengan konsentrasi 15% dan 

30%. Semakin meningkatnya konsentrasi maltodekstrin menyebabkan peningkatan 

rendemen, diakibatkan karena total padatan yang semakin meningkat. Pada konsentrasi 

30% maltodekstrin, memiliki rendemen yang lebih besar. Hal tersebut sesuai demngan 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Endang & Prasetyastuti (2010) yang 

menggunakan bahan daun suji, ketika jumlah maltodektrin yang ditambahkan semakin 

banyak, maka total padatan akan semakin banyak pula, sehingga nilai rendemen serbuk 

daun suji semakin tinggi. Peningkatan rendemen juga diakibatkan karena dalam bahan 

yang akan dikeringkan mengandung total padatan yang tinggi, maka rendemen yang 

dihasilkan dari proses pengeringan juga akan tinggi (Purnomo et al,. 2014). 

 

4.2. Bulk Density 

Pada pengujian bulk density ini ada beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu bahan yang 

dipakai, ukuran bahan pangan, sifat permukaan (halus atau kasar), massa bahan dalam 

volume tertentu, dan cara pengukurannya. (Cai & H. Corke, 2000). Pada perlakuan 

dengan penambahan maltodekstrin memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga 

penambahan maltodekstrin berpengaruh terhadap bulk density. Penambahan 

maltodekstrin 30% memiliki nilai bulk density yang lebih besar dibandingkan dengan 

15% maltodekstrin. Hal tersebut karena padatan yang lebih banyak pada konsentrasi 

30% maltodekstrin dibandingkan 15% maltodekstrin (Brandt, 2000 dalam Kusuma, 

2016). Penambahan asam sitrat berpengaruh terhadap bulk density. Penambahan asam 

sitrat dengan konsentrasi 30% maltodekstrin memiliki nilai bulk density yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan 15% maltodekstrin.  
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4.2. Intensitas Warna 

Pada hasil pengamatan Tabel 3., dapat dilihat bahwa pada nilai L* tidak dipengaruhi 

oleh penambahan maltodekstrin. Tetapi nilai L* pada sampel dengan asam sitrat, 

menunjukan peningkatan seiring dengan peningkatan konsentrasi maltodekstrin. 

Peningkatan nilai L* dikarenakan maltodekstrin berbentuk serbuk dengan warna dasar 

putih. Serbuk maltodekstrin yang berwarna putih dapat mempengaruhi warna dasar dari 

serbuk pewarna alami bunga telang. Warna serbuk pewarna bunga telang 

mengakibatkan warna yang terbentuk akan menjadi pudar, sehingga dapat 

meningkatkan nilai L* atau kecerahan (lightness) (Kuntz, 1998 dalam Wibawanto et al., 

2014). Menurut Chopda & Diane, (2005), semakin tinggi konsentrasi dari maltodekstrin 

maka serbuk pewarna yang terbentuk akan memiliki nilai L* yang tinggi.  

 

Dari hasil penelitian, penambahan maltodekstrin, tidak mempengaruhi nilai a* 

(Redness). Sedangkan penambahan asam sitrat berpengaruh secara signifikan terhadap 

nilai a*. Penambahan asam sitrat pada konsentrasi 30% maltodekstrin memiliki nilai a* 

yang lebih positif dibandingkan dengan 15% maltodekstrin dengan asam sitrat. Nilai a* 

yang semakin positif menunjukan warna produk serbuk bunga telang semakin merah 

keunguan. Warna merah keunguan yang terbentuk pada penambahan asam sitrat, 

dikarenakan asam sitrat yang ditambahkan akan menurunkan pH. Penurunan pH 

mengakibatkan warna antosianin akan lebih stabil dalam kondisi asam. 

 

Nilai b merupakan atribut nilai yang menunjukkan derajat kekuningan atau kebiruan 

suatu sampel. Semakin positif nilai b (+b) menunjukkan sampel memiliki derajat 

kekuningan yang tinggi. Semakin negatif nilai b (-b) menunjukkan sampel memiliki 

derajat kebiruan yang tinggi (Ernawati, 2010). Penambahan maltodekstrin 

meningkatkan intensitas warna nilai b*. Penambahan asam sitrat akan menurunkan 

intensitas warna nilai b*. Oleh karena itu penambahan maltodekstrin memiliki warna 

yang lebih kebiruan dibandingkan dengan penambahan asam sitrat yang lebih 

keunguan. 
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4.3. Kemampuan Pembasahan  

Kemampuan pembasahan merupakan waktu yang dibutuhkan oleh serbuk untuk dapat 

bercampur dengan air saat serbuk ditaburkan di permukaan (Imaninngsih 2013 dalam 

Kusuma, 2016).  Tujuan dari pengujian ini adalah agar dapat mengetahui kemudahan 

dari serbuk pewarna bunga telang terbasahi yang dinyatakan dalam satuan detik. 

Pengujian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui karakteristik dari serbuk 

pewarna bunga telang, yaitu bersifat hidrofobik atau hidrofilik (Hartomo et al., 1993 

dalam Kusuma, 2016). 

 

Dari Tabel 4., dapat dilihat bahwa pada penambahan maltodekstrin tidak berpengaruh 

pada kemampuan pembasahan. Konsentrasi 30% maltodekstrin dengan asam sitrat, 

lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi 15% maltodekstrin dengan asam. Pada 

konsentrasi 30% maltodekstrin dengan penambahan asam sitrat memiliki kemampuan 

pembasahan yang paling tinggi. Semakin tinggi konsentrasi maltodekstrin akan 

meningkatkan kemampuan pembasahan. Sama seperti penelitian milik Kusuma, (2016) 

konsentrasi maltodekstrin yang semakin tinggi akan membuat kemampuan pembasahan 

semakin lama. Penambahan asam sitrat juga berpengaruh terhadap kemampuan 

pembasahan. Penambahan asam sitrat dapat meninkatkan kemampuan pembasahan. 

Menurut Negri et al., (2004) dalam Yenni (2016), faktor yang mempengaruhi 

kemampuan pembasahan adalah ukuran partikel, densitas, porositas, tegangan 

permukaan, luas permukaan dan aktivitas permukaan.  

 

4.4. Daya Larut 

Pada Tabel 5., dapat dilihat bahwa perlakuan dengan penambahan asam sitrat dan 

perlakuan tanpa penambahan asam sitrat tidak berpengaruh terhadap daya larut. Pada 

30% maltodekstrin memiliki nilai daya larut yang lebih besar dibandingkan dengan 15% 

maltodekstrin. Pada penambahan dengan asam sitrat, 30% maltodekstrin juga memiliki 

daya larut yang lebih besar dibandingkan 15% maltodekstrin. Hal tersebut dikarenakan 

sifat dari maltodekstrin yang cepat mengalami dispersi, memiliki daya larut yang tinggi, 

dan memiliki daya ikat yang kuat Srihari et al., 2010 dalam (Kusuma, 2016). 

Maltodekstrin juga diketahui memiliki sifat daya larut yang tinggi, dapat terdipersi 
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secara cepat, bertindak sebagai penghambat kristalisasi dan sebagai pengikat yang kuat 

(Bisma et al., 2014).  

 

Daya larut dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung dalam serbuk pewarna bunga 

telang itu sendiri, dimana kadar air yang rendah memiliki porous yang lebih 

dibandingkan serbuk dengan kadar air yang tinggi, sehingga kemampuan menyerap air 

dan kelarutannya akan lebih besar Srihari et al., 2010 dalam (Kusuma, 2016). Menurut 

Hui (1992) dalam Melia, (2015), penambahan konsentrasi maltodekstrin yang banyak  

menyebabkan tingginya kelarutan karena sifat maltodekstrin yang memiliki daya larut 

yang tinggi. Nilai daya larut yang tinggi menunjukan semakin baik pula mutu dari 

serbuk pewarna alami bunga telang, karena akan semakin mudah larut (Kusuma, 2016). 

Daya larut yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki range 91,698% hingga 93,865%, 

sehingga daya larut yang dihasilkan pada penelitian ini sudah baik. 

 

4.5. Kadar Air 

Pada Tabel 6., diketahui bahwa penambahan maltodekstrin berpengaruh terhadap kadar 

air. Peningkatan maltodekstrin dapat menurunkan kadar air. Penurunan kadar air 

dikarenakan maltodekstrin memiliki sifat yang dapat mengakibatkan total padatan 

bahan yang dikeringkan dan jumlah air yang diuapkan akan semakin sedikit. Karena 

adanya penurunan jumlah air pada bahan sehingga semakin besar maltodekstrin yang 

ditambahkan dapat menurunkan kadar air dari serbuk tersebut (U. R. Ernawati et al., 

2014). Konsentrasi maltodekstrin semakin tinggi maka pengkristalan dan penguapan air 

semakin cepat terjadi, yang mengakibatkan kadar air dari serbuk akan semakin rendah. 

Selain itu kadar air yang semakin turun diakibatkan karena bahan pengisi yang semakin 

banyak yang mengakibatkan peningkatan gugus hidroksil pada serbuk pewarna. 

Berdasarkan SNI 01-3709-1995, kadar air pada serbuk rempah yaitu 12%, sehingga dari 

data yang didapatkan semua serbuk yang terbentuk memenuhi SNI.  

 

4.6. Total Antosianin 

Pada Tabel 7., dapat diketahui bahwa penambahan maltodekstrin tidak berpengaruh 

terhadap total antosianin. Dari data yang didapatkan, ketika maltodekstrin meningkat 

maka total antosianin akan turun, dan ketika asam sitrat ditambahkan maka total 
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antosianin akan meningkat pula. Adanya penurunan total antosianin pada peningkatan 

konsentrasi maltodekstrin disebabkan karena semakin banyak total padatan, maka kadar 

antosianin akan semakin rendah karena tidak mengandung pigmen antosianin, sehingga 

mengurangi kadar antosianin dalam bahan (Gusti, 2011 dalam Yuliana et al., 2014). 

Penurunan total antosianin selain disebabkan karena semakin banyaknya total padatan, 

namun juga karena dimana penambahan konsentrasi bahan pengisi, maka total padatan 

di dalam pewarna bubuk juga semakin bertambah sehingga dapat mengurangi kadar 

antosianin (Tazar et al., 2017). Menurut Kristiana et al., (2012) penambahan asam sitrat 

dapat mengakibatkan nilai kadar total antosianin akan lebih besar dibandingkan dengan 

tanpa penambahan asam sitrat, hal tersebut dikarenakan kondisi asam yang diberikan 

oleh asam sitrat sesuai dengan sifat pigmen antosianin yang stabil pada kondisi asam 

(Hermawati et al., 2015). 

 

4.7. Aktivitas Antioksidan 

Senyawa yang mampu menghambat terjadinya reaksi oksidasi dikenal sebagai 

antioksidan. Kemampuan antioksidan dalam penetralan radikal bebas yaitu dengan cara 

memberikan salah satu elektron yang dimilikinya (Anagnostopoulou et al., 2006 dalam 

Nurhaeni et al., 2014). Pada Tabel 8., pada penambahan maltodekstrin memiliki 

perbedaan yang signifikan, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan. 

Penambahan 15% maltodekstrin memiliki nilai aktivitas yang lebih besar dibandingkan 

dengan 30% maltodekstrin. Penurunan aktivitas antioksidan karena konsentrasi 

maltodekstrin yang semakin tinggi disebabkan oleh maltodekstrin yang dapat 

menambah total padatan dalam bahan sehingga aktivitas antioksidan yang terukur 

semakin rendah (Tazar et al., 2017). Mekanisme dari maltodekstrin sendiri adalah dapat 

menjaga senyawa-senyawa seperti antioksidan, betakaroten dan mampu mengikat kadar 

air bebas suatu bahan meskipun terjadi kontak dengan panas namun tidak merusak 

secara keseluruhan (Yuliawaty et al., 2015). Maltodekstrin memiliki kemampuan untuk 

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

sehingga maltodekstrin dapat melindungi dari terjadinya pelepasan komponen nutrisi 

dan dapat melindungi antioksidan dari peningkatan suhu (U.R. Ernawati et al., 2014). 

Asam sitrat yang ditambahkan berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan.  


