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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak ragam sumber daya alam yang biasanya dapat diolah 

sebagai obat herbal atau tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami. Contoh bahan 

alami seperti daun mimba (Azadirachta indica A. Juss). Daun mimba (Azadirachta 

indica A. Juss) memiliki banyak manfaat dalam dunia kesehatan antara lain, sebagai 

antiinflamasi, antirematik, antipiretik, penurunan gula darah, antitukak lambung, 

hepatoprotektor, imunopotensiasi, antifertilitas, antivirus, dan antikanker (Puspitasari 

dkk, 2009). 

 

Tubuh manusia membutuhkan antioksidan untuk menangkal radikal bebas pada tubuh. 

Radikal bebas merupakan komponen penyebab berbagai penyakit seperti kanker dan 

penyakit jantung. Tubuh menghasilkan antioksidan sendiri, tetapi biasanya tubuh 

cenderung lebih bergantung pada antioksidan yang berasal dari luar seperti makanan 

dan minuman yang dikosumsi tiap hari. Daun mimba mempunyai aktifitas sebagai 

antioksidan (Balaji dan Cheralathan 2015). Antioksidan ini dapat menghambat oksidasi 

lipid melalui pengikatan oksigen secara kompetitif, menghambat tahap inisiasi, 

memblokir tahap propagasi dengancara merusak atau mengikat radikal bebas, 

menghambat catalis atau menstabilkan hidrogen peroksida. Selain bersifat antioksidan 

daun mimba juga bersifat anti bakteri.  

 

Antioksidan pada daun mimba sangat mudah rusak oleh suhu panas, maka dari itu untuk 

menjaga antioksidan pada daun mimba perlu dilakukan enkapsulasi menggunakan 

freeze dryer dengan penambahan enkapsulat gum arab dan maltodekstrin. Enkapsulasi 

dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari daun mimba dan memperpanjang 

umur simpan, serta menjaga kandungan yang terdapat dalam daun mimba. Sebelum di 

enkapsulasi, daun mimba diambil sarinya dengan metode maserasi yaitu metode 

ekstraksi yang sederhana dengan cara merendam bahan dengan pelarut kemudian 

disimpan dalam suhu ruang dan tertutup dari cahaya. Penggunaan metode freeze drying 

bertujuan untuk mencegah pertumbuhan jamur yang dapat merusak sari. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Abdelwahed et al (2006), bahwa pengeringan sari kental 



2 
 

dari bahan alam menggunakan alat freeze dryer, lebih aman terhadap terjadinya 

degradasi senyawa aktif. Penyalut gum arab dan maltodektrin memang dikenal sebagai 

peyalut yang biasa digunakan dan membantu proses sublimasi saat di masukan ke 

dalam freeze dryer.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Daun Mimba 

Daun mimba (A.indica) merupakan tanaman dengan batang tegak dan didukung oleh 

akar tunggang. Permukaan batangnya kasar, berkayu dan memiliki kulit kayu yang 

tebal. Tinggi tanaman mimba bisa mencapai 30 meter dengan diameter batang mencapai 

2-5 meter dan diameter kanopi mencapai 10 meter. Tanaman mimba tumbuh tahunan 

dan selalu hijau sepanjang tahun. Mimba terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah 

dan biji. Batang tegak, berkayu, berbentuk bulat, permukaan kasar, dan berwarna coklat. 

Daun majemuk, letak berhadapan, bentuk lonjong, tepi bergerigi, ujung lancip, pangkal 

meruncing, pertulangan menyirip, panjang 5-7 cm, lebar 3-4 cm, tangkai daun 

panjangnya 8-20 cm, dan berwarna hijau. Buah bulat telur dan berwarna hijau. Biji 

bulat, diameter 1 cm, dan berwarna putih. Mimba tumbuh baik di daerah panas, di 

ketinggian 1-700 meter dari permukaan laut dan tahan tekanan air (Kardinan, 2011). 

Daun mimba dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.Daun Mimba(Azadirachta indica A. Juss) 
(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Daun mimba memiliki kandungan kimia antara lain : Azadirachtin, paraisin, alkaloid 

dan komponen-komponen minyak atsiri yang mengandung senyawa sulfida. Daun 
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mimba mengandung azadirachtin, salanin, nimbin dan meliantriol, flavonoid, saponin, 

dan tanin yang memiliki potensi untuk menjadi fungisida nabati (Puspitasari dkk, 2009). 

 

1.2.2. Ekstraksi 

Daun mimba mengandung senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif yang terdapat pada daun 

mimba menurut (Susmitha et al, 2013) adalah alkaloid, steroid, flavonoid, saponin, dan 

tannin. Untuk mendapatkan senyawa biaktof tersebut, dilakukan ekstraksi menggunakan 

maserasi dengan bahan pelarut aquades. Menurut Supriyanto dkk (2017), metode 

maserasi dapat digunakan untuk mengekstrak senyawa bioakif yang terdapat pada daun 

mimba. Ekstraksi menggunakan metode maserasi ini memiliki kelebihan mudah dan 

murah. Keberhasilan maserasi ini ditentukan oleh jenis pelarut , konsentrasi pelarut, dan 

lama waktu maserasi.    

 

1.2.3. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah 

proses oksidasi lipid. Kesuma dan Rina (2015), mengatakan bahwa antioksidan 

digunakan oleh tubuh sebagai penangkal radikal bebas. Antioksidan dalam 

menstabilkan radikal bebas dengan cara melengkapi elektron yang dimiliki oleh radikal 

bebas, serta menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas. 

Menurut Waji dan Sugrani (2009), berbagai tipe antioksidan dapat bekerja sama dalam 

melindungi sel normal dan dapat menetralisir radikal bebas. Maka dari itu, diperlukan 

proses enkapsulasi untuk mempertahankan aktivitas antioksidan.  

 

Sari daun mimba mempunyai aktifitas sebagai antioksidan (Balaji dan Cheralathan 

2015). Antioksidan adalah senyawa yang dapat menunda atau memperlambat kecepatan 

oksidasi bahan-bahan yang terokidasi. Antioksidan dapat menghambat oksidasi lipid 

melalaui pengikatan oksigen secara kompetitif, menghambat tahap inisiasi, memblokir 

tahap propagasi dengan cara merusak atau mengikat radikal bebas, menghambat catalis 

atau menstabilkan hidrogenperoxide. Selain bersifat antioksidan daun mimba juga 

bersifat anti bakteri. Menurut Susmitha et al (2013) daun mimba mengandung senyawa 

bioaktif alkaloid, steroid, flavonoid, saponin dan tannin. Senyawa-senyawa tersebut 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri salmonella dan E. Coli. Senyawa antioksidan 
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yang berperan dalam menangkal radikal bebas terhadap kerusakan sel dan jaringan 

biasanya terdapat pada jenis flavonoid kuersetin, kaempferol, rutin, serta apigenin, 

beberapa senyawa tersebut diantaranya diungkapkan mimiliki aktivitas antikanker. 

 

Menurut El Far dan Taie (2009), senyawa polifenol dibagi menjadi dua kelompok 

utama yaitu flavonoid dan asam-asam fenolik. Senyawa fenol mudah larut dalam air 

karena karena sering kali berikatan dengan gula sebagai glikosida dan biasanya terdapat 

dalam vakuola sel. Salah satu contoh senyawa fenol yaitu asam galat. Fenol dan 

polifenol yang terdapat didalam tanaman memiliki peran penting dalam kesehatan 

jangka panjang. Menurut Apak et al (2007), senyawa fenol memiliki aktivitas 

antioksidan, anti tumor, dan antibiotik. Sedangkan menurut Apsari dan Susanti (2011), 

senyawa fenolik memiliki kemapuan senyawa aktif sebagai antioksidan yang 

memberikan suatu peran yang besar terhadap kepentingan manusia seperti pencegahan 

dan pengobatan penyakit degeneratif, kanker, penuaan dini, dan gangguan sistem imun 

pada tubuh. 

 

Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang paling banyak ditemukan dalam tumbuhan, 

terdapat di beberapa bagian tanaman, terutama pada sel tanaman yang mengalami 

fotosintesis (Kumar and Pandey, 2013). Flavonoid umumnya ditemukan pada tumbuhan 

dalam bentuk glikosida dan memberikan warna biru, merah, dan orange pada, bunga, 

dan buah. Flavonoid terbentuk pada tumbuhan dari asam amino aromatik fenilalanin, 

tirosin, dan malonat (Pietta, 2000). Flavonoid dapat dibagi menjadi beberapa golongan 

seperti flavon (flavon, apigenin, dan luteolin), flavonol (kuersetin, kaempferol, 

myricetin, dan fisetin), flavanon (flavanon, hesperetin, dan naringenin), dan lainnya 

(Middleton, 2000). Menurut Miller (1996), tanaman yang memiliki kandungan 

falvonoid biasanya memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, antiradang, 

antialergi, dan antikanker. 

 

Penentuan kadar Flavonoid dalam sampel herbal dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, antara lain kromatografi gas, spektometri gas, spektrometri massa, 

kromatografi lapis tipis, spektrofotometri ultraviolet, kromatografi cair kinerja tinggi 

dan elektroforesis kapiler. Metode yang umum digunakan adalah metode spektrofometri 
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UV yang berdasar pada prinsip kolorimetri. Metode kolorimetri untuk struktur flavonoid 

adalah metode yang baik dan cocok untuk analisis rutin. Namun, metode kolorimetri 

tidak dapat mendeteksi semua jenis flavonoid, hanya untuk jenis flavon dan flavonol.  

 

1.2.4. Freeze Drying 

Freeze drying merupakan suatu proses untuk mengeringkan bahan yang tidak stabil dan 

sensitif terhadap panas (Martin et al, 2010). Metode freeze drying telah diteliti sebagai 

suatu metode yang baik untuk meningkatkan kestabilan kimia untuk nanopartikel koloid 

(Abdelwahed et al., 2006). Teknik pengeringan beku yang mencakup liopilisasi 

merupakan salah satu proses yang berguna untuk mengeringkan bahan yang sensitif 

terhadap panas dan tidak stabil dalam larutan air. 

 

Sebagaimana tersirat dari namanya, prinsip freeze drying ini diawali dengan terjadinya 

proses pembekuan pada bahan kemudian bahan dikeringkan dengan suhu yang sangat 

rendah sehingga terjadi mekanisme sublimasi, yaitu terjadinya proses keluarnya air dari 

bahan dalam bentuk uap. Menurut Hariyadi (2013), proses mekaniasme pengeringan 

menggunakan freeze drying dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

 

Gambar 2. Skema Ilustratif Mekanisme Terjadinya Pengeringan Beku (Hariyadi, 2013). 
 

Pengeringan beku lebih baik daripada pengeringan panas. Freeze Drying merupakan 

salah satu pengeringan bahan pangan yang menghasilkan produk kering beku. Menurut 

Hariyadi (2013) dalam reviewnya yang berjudul Freeze Drying Technology : for Better 

Quality and Flavor of Dried Products, keuntungan menggunakan freeze drying 

dibandingkan dengan pengeringan biasa dalam mutu produk yaitu seperti tidak 

menyebabkan permukaan yang keriput, lebih porus, densitas lebih rendah, mudah 
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disegarkan kembali, warna normal, mutu flavor dan nilai gizi lebih dapat dipertahankan. 

Sedangkan untuk kekurangan dari freeze drying menurut Hariyadi (2013), yaitu 

memiliki kelemahan terutama karena faktor biaya, peralatan ini memerlukan investasi 

yang besar yang menyebabkan produk-produk kering beku yang dipasarkan menjadi 

lebih mahal. 

 

1.2.5. Enkapsulasi Menggunakan Freeze Drying 

Enkapsulasi merupakan proses penjeratan zat-zat sensitif atau bahan inti oleh polimer 

pelindung sebagai agen pengkapsulasi. Enkapsulasi merupakan metode yang mencakup 

beberapa proses untuk melindungi bahan aktif menggunakan bahan dinding pelindung 

(Martins et al., 2010). 

 

Metode yang umum digunakan dalam proses enkapsulasi adalah pengeringan semprot 

(spray drying), pengeringan beku (freeze drying), dan teknik emulsi. Menurut 

Abdelwahed et al (2006), metode freeze drying merupakan metode yang telah diteliti 

sebagai metode yang baik untuk meningkatkan kestabilan kimia untuk nonpartikel 

koloid. 

 

1.2.6. Gum Arab 

Gum arab dihasilkan dari getah bermacam-macam pohon Acasia sp. Di Sudan dan 

Senegal. Gum arab pada dasarnya merupakan serangkaian satuan-satuan D-galaktosa, 

L-arabinosa, asam D-galakturonat dan L-ramnosa. Berat molekulnya antara 250.000-

1.000.000. Gum arab sangat lebih mudah larut dalam air jika dibandingkan dengan 

hidrokoloid lainnya. Pada produk olahan pangan yang memang mengandung banyak 

gula, gum arab digunakan sebagai pendorong pembentukan emulsi lemak yang paling 

efektif serta dapat mencegah kristalisasi gula yang terjadi (Gaonkar, 1995). Gum 

dimurnikan melalui proses pengendapan dengan menggunakan etanol dan diikuti proses 

elektrodialisi. Emulsifikasi dari gum arab berhubungan dengan kandungan nitrogennya 

(protein). Gum arab dapat meningkatkan stabilitas dengan peningkatan viskositas. Jenis 

pengental ini juga tahan panas pada proses yang menggunakan panas namun lebih baik 

jika panasnya dikontrol untuk mempersingkat waktu pemanasan, mengingat gum arab 

dapat terdegradasi secara perlahan-lahan dan kekurangan efisiensi emulsifikasi dan 
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viskositas. Gum arab dapat membentuk larutan yang kurang kental serta tidak dapat 

membentuk gel pada kepekatan yang biasa digunakan yaitu paling tinggi 50%. 

Peningkatan kosentrasi juga akan meningkatkan tingkat viskositas. Gugus 

arabinogalactan protein (AGP) dan glikoprotein (GP) terdapat di dalam gum arab dan 

memiliki fungsi sebagai pengental dan pengemulsi (Gaonkar, 1995). Gum arab 

memiliki keunikan karena kelarutannya yang tinggi dan viskositasnya rendah. Menurut 

Williams and Phillips (2000), gum arab memiliki struktur kimia yang dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 

Gambar 3. Struktu Kimia Gum Arab (Williams and Phillips, 2004) 
 

1.2.7. Maltodekstrin 

Maltodekstrin merupakan produk dari hidrolisis pati yang memiliki kandungan unit α-

D-glukosa yang terikat melalui ikatan 1,4 glikosidik dengan DE (dextrose equivalent) 

kurang dari 20. Menurut Westing dan Rennecius, (1988) maltodekstrin tidak memiliki 

sifat lipofilik oleh karena itu dapat menyebabkan sifat stabilitas emulsi serta retensi 

minyak rendah, akan tetapi minyak yang terenkapsulasi memiliki daya tahan terhadap 

oksidasi.  

 

Definisi dari Dextrose Equivalent yaitu besaran yang menyatakan nilai total pereduksi 

pati atau produk modifikasi pati dalam satuan persen. DE berhubungan dengan derajat 

polimerisasi (DP). DP menyatakan jumlah unit monomer dalam satu molekul. Secara 



 

komersial penggunaan pati dipengaruhi oleh nilai DE. Semakin besar DE berarti 

semakin besar juga persentase pati yang berubah menjadi gula pereduksi

 

Maltodekstrin mempunyai berbagai segi fungsi mencakup pembesaran dan sifat

pembentukan film, kemampuan pengikat rasa dan lemak, serta mereduksi 

oksigen pada matriks dinding

bahan mikroenkapsulasi seperti yang dikatakan Wilson dan Shah (2007) ; Aakash 

(2014); Jyothi et al (2012) yaitu: maltodekstrin dapat mengurangi reaktifitas bahan inti 

dengan lingkungan, controlled release 

maltodekstrin dapat meningkatkan proses dan tekstur, maltodekstrin dapat memperkuat 

kelarutan. Struktur kimia maltodekstrin dapat dilihat pada gambar 4.

 

Gambar 4. Struktur kimia maltodekstrin (

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

(intensitas warna, higroskopis, daya larut air, daya serap air)

kimia(Antioksidan, Flavonoid, Fenolik, Kadar air, 

mimba dengan  kombinasi enkapsulat  gum arab d

komersial penggunaan pati dipengaruhi oleh nilai DE. Semakin besar DE berarti 

semakin besar juga persentase pati yang berubah menjadi gula pereduksi

Maltodekstrin mempunyai berbagai segi fungsi mencakup pembesaran dan sifat

pembentukan film, kemampuan pengikat rasa dan lemak, serta mereduksi 

iks dinding. Beberapa alasan yang mendasari maltodekstrin untuk 

nkapsulasi seperti yang dikatakan Wilson dan Shah (2007) ; Aakash 

(2012) yaitu: maltodekstrin dapat mengurangi reaktifitas bahan inti 

controlled release yang cocok untuk bahan inti obat

pat meningkatkan proses dan tekstur, maltodekstrin dapat memperkuat 

Struktur kimia maltodekstrin dapat dilihat pada gambar 4. 

 

. Struktur kimia maltodekstrin (Westing dan Rennecius, 1988)

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik 

(intensitas warna, higroskopis, daya larut air, daya serap air) dan karakteristik 

(Antioksidan, Flavonoid, Fenolik, Kadar air, water activity) dari 

binasi enkapsulat  gum arab dan maltodekstrin serta keduanya
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komersial penggunaan pati dipengaruhi oleh nilai DE. Semakin besar DE berarti 

semakin besar juga persentase pati yang berubah menjadi gula pereduksi.  

Maltodekstrin mempunyai berbagai segi fungsi mencakup pembesaran dan sifat-sifat 

pembentukan film, kemampuan pengikat rasa dan lemak, serta mereduksi permeability 

. Beberapa alasan yang mendasari maltodekstrin untuk 

nkapsulasi seperti yang dikatakan Wilson dan Shah (2007) ; Aakash et al 

(2012) yaitu: maltodekstrin dapat mengurangi reaktifitas bahan inti 

yang cocok untuk bahan inti obat-obatan, 

pat meningkatkan proses dan tekstur, maltodekstrin dapat memperkuat 

Westing dan Rennecius, 1988). 

karakteristik fisik 

dan karakteristik 

dari serbuk daun 

serta keduanya. 
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