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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Proses Enkapsulasi Sari Daun Mimba Menggunakan Penyalut Gum Arab, 

Maltodekstrin, dan Kombinasi. 

 

Pada penelitian ini dilakukan proses enkapsulasi sari daun mimba dengan menggunakan 

proses maserasi. Metode maserasi dipilih karena mampu mengekstrak dengan mudah 

komponen kimia yang dapat rusak akibat panas. Teknik enkapsulasi bertujuan untuk 

melindungi senyawa aktif dengan menggunakan bahan penyalut (Martins et al. 2010). 

Menurut Supriyanto (2017), metode maserasi dapat digunakan untuk mengekstrak  

senyawa aktif pada daun mimba. Metode maserasi yang digunakan untuk mendapatkan 

sari daun mimba adalah dengan perendaman menggunakan aquades.  Menurut Kemit 

dkk (2016), bahwa pelarut aquades bersifat polar untuk melarutkan flavonoid. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Riyani et al (2015), bahwa flavonoid larut pada pelarut 

aquades, etanol, dan methanol. Proses maserasi yang terdapat pada penelitian ini 

dilakukan selama 24 jam dengan disimpan didalam toples yang bungkus plastik hitam 

dan disimpan dalam suhu ruang dan tertutup dari cahaya. 

 

Penelitian ini menggunakan enkapsulat gum arab, maltodekstrin dan kombinasi dari 

gum arab dan maltodekstrin yang dapat membantu pada saat proses pengeringan 

menggunakan freeze dryer. Berdasarkan Gharsallaoui dkk. (2007) golongan gum, 

karbohidrat, dan protein merupakan penyalut yang biasa digunakan. Gum arab dapat 

menghasilkan emulsi yang stabil. Penggunaan gum arab sebagai bahan penyalut dapat 

melindungi senyawa volatil dari oksidasi dan penguapan (Kanakdande dkk, 2007). 

Karbohidrat seperti pati, maltodekstrin, merupakan bahan penyalut yang baik karena 

viskositasnya rendah pada padatan tinggi dan memiliki sifat kealrutan yang tinggi 

(Balasubramani dkk, 2017). Pada penelitian ini sari daun mimba yang sudah didapat 

kemudian dikeringkan menggunakan freeze dryer. Menurut Jiang dan Nail (1998) 

bahwa teknik pengeringan menggunakan freeze dryer mampu menghambat hilangnya 

suatu senyawa kimia dalam suatu bahan pangan. Hariyadi (2013) menambahkan bahwa 

teknik pengeringan dengan menggunakan freeze dryer berbeda dengan teknik 

pengeringan lainnya, hal tersebut karena pengeringan beku menggunakan teknik 

mekanisme sublimasi. Sebelum bahan dikeringkan menggunakan freeze dryer, bahan 
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dibekukan terlebih dahulu selama 24 jam menggunakan freezer. Hariyadi (2013), 

menjelaskan bahwa pembekuan bahan sebelum dimasukkan ke dalam freeze  dryer ini 

daap membantu melancarkan proses sublimasi saat proses pengeringan menggunakan 

freeze dryer. 

  

Setelah sampel dibekukan didalam freezer selama 24 jam lalu dilakukan pengeringan 

menggunakan freeze dryer selama 72 jam pada suhu -101⁰C. Hasil persen rendemen 

dapat dilihat pada Tabel 1, serbuk sari daun mimba terbanyak dengan penambahan 

enkapsulat kombinasi 30% antara gum arab 15% dan maltodekstrin 15% sebesar 

97,990% dan hasil persen rendemen terendah dengan penambahan enkapsulat gum arab 

30% sebesar 96,411%. Kemudian dilakukan uji analisa fisik dan kimia terhadap sampel. 

 

4.2. Water Activity dan Kadar Air 

 

Menurut Yuliani dkk (2007), Kadar air merupakan salah satu parameter yang penting 

karena berhubungan dengan stabilitas produk selama masa penyimpanan. Kadar air 

pada suatu produk serbuk rendah, maka serbuk tersebut dapat tahan terhadap kerusakan 

oleh mikroorganisme. Pada Tabel 4, hasil kadar air dari berbagai penyalut dibawah 10% 

yang artinya menurut Menkes RI (1994), kadar air pada serbuk obat tradisional 

diwajibkan harus kurang dari 10%. 

 

Pada tabel 4, kadar air dari gum arab dengan konsentrasi 30% paling tinggi sebesar 

3,678% sedangkan kadar air dari maltodekstrin dengan konsentrasi 30% paling rendah 

sebesar 1,544%. Kadar air gum arab lebih tinggi dibandingkan dengan maltodekstrin 

dikarenakan sifat gum arab yang memiliki viskositas lebih tinggi dibandingkan dengan 

maltodekstrin. Menurut Gardjito dkk (2006), kadar air mikrokapsul dipengaruhi oleh 

enkapsulan yang digunakan. Berat molekul yang dimiliki maltodekstrin lebih rendah 

sekitar (kurang dari 4000) dan memiliki struktur molekul yang lebih sederhana sehingga 

dapat dengan mudah air teruapkan saat proses pengeringan berlangsung. Sedangkan 

berat molekul yang dimiliki gum arab lebih besar sebesar (±500.000) dan memiliki 

struktur molekul yang lebih kompleks sehingga menyebabkan ikatan dengan molekul 
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air menjadi lebih kuat, maka saat proses pengeringan terjadi molekul air sulit diuapkan 

karena membutuhkan energi penguapan yang lebih besar. 

 

Aktivitas air (aw) merupakan perbandingan antara tekanan uap air parsial didalam 

bahan dengan tekanan uap air parsial dari air murni dalam suhu yang sama (Sandulachi 

2012). Selain itu, nilai aw juga berpengaruh terhadap proses pelepasan senyawa aktif 

yang dienkapsulasi. Nilai aw yang tinggi membuat molekul-molekul air yang terdapat  

pada sekitar produk terenkapsulasi masuk ke dalam  partikel - partikel matriks. Produk 

yang terenkapsulasi akan mengalami hidrasi dan menyebabkan pelepasan bahan aktif 

akan lebih mudah terjadi (Whorton dan Reineccius 1995). 

 

Pada tabel 4, dapat dilihat aktivitas air dari penyalut gum arab 30% sebesar 0,2111% 

lebih kecil dibandingkan dengan maltodekstrin 30% sebesar 0,466%, dan kombinasi 

30% (gum arab 15% : maltodekstrin 15%) sebesar 0,349. Menurut Retnani dkk (2010), 

peningkatan suhu dapat mempengaruhi peningkatan aktivitas air,  juga dapat 

meningkatkan laju reaksi yang bisa menyebabkan kerusakan yang terjadi. Aktivitas air 

yang tinggi dapat meningkatnya jumlah mikroorganisme yang tumbuh pada bahan saat 

penyimpanan. Aktivitas air lebih dari 0.8 maka dapat menyebabkan laju kerusakan 

mikrobiologis kimiawi dan enzimatik berjalan lebih cepat (Alamsyah, 2004). 

Diperkirakan oleh Ruckold et al (2001), aktivitas air yang baik untuk mikroenkapsulasi 

antara 0.2 sampai 0.4  

 

4.3. Aktivitas Antioksidan Serbuk Sari Daun Mimba 

 

Antioksidan dibutuhkan oleh tubuh untuk menetralisir radikal bebas serta mencegah 

kerusakan yang timbul akibat radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. 

Antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas dengan cara melengkapi kekurangan 

elektron pada radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari 

pembentukan radikal bebas yang dapat mengakibatkan stres oksidatif. Antioksidan 

memiliki beberapa bentuk seperti vitamin, mineral, dan fitokimia. Berbagai tipe 

antioksidan berkerjasama untuk melindungi sel normal dan menetralisir radikal bebas 

(Waji dan Sugrani 2009). Uji antioksidan pada penelitian ini dibantu dengan larutan 

DPPH. Larutan DPPH digunakan sebagai analisa antioksidan yang sederhana dan cepat 
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(Stajanovic et al, 2001). Prakash et al (2001), menambahkan bahwa DPPH biasa 

digunakan untuk menguji ada atau tidaknya kandungan senyawa antioksidan pada bahan 

yang di uji. Alat yang digunakan untuk uji antioksidan pada penelitian ini adalah 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 517 nm.  

 

Pada Tabel 4, persen antioksidan tertinggi terdapat pada penyalut gum arab 30% sebesar 

30,561% dan terendah terdapat pada penyalut maltodekstrin 30% dengan besar persen 

sebesar 21,418%. Hasil pada Tabel 4 juga membuktikan bahwa gum arab merupakan 

emulsifier yang lebih baik dibandingkan maltodekstrin. Maltodekstrin kurang dapat 

membentuk lapisan film yang baik karena menurut Gardjito dkk (2006), maltodekstrin 

memiliki sifat emulsifier yang kurang baik, yang menyebabkan emulsi yang terbentuk 

menjadi kurang stabil dan proses atomisasi selama pengeringan tidak dapat berlangsung 

dengan baik. Banyaknya partikel-partikel yang tidak dapat terlapisi membran 

semipermeabel secara sempurna menyebabkan banyaknya lubang-lubang pada partikel , 

sehingga ekstrak tidak dapat terperangkap secara sempurna dan mengakibatkan 

rendemen ekstrak menurun. Sedangkan Gum arab merupakan emulsifier yang efektif 

dan dapat membentuk lapisan film yang baik sehingga emulsi yang dihasilkan menjadi 

stabil dengan ukuran yang merata. Gum arab telah banyak digunakan sebagai bahan 

pembawa pada sebagian flavour dengan alasan mempunyai viskositas yang rendah pada 

kandungan padatan yang relatif tinggi, sehingga memiliki sifat emulsifier dan 

membentuk lapisan film yang sangat baik. Menurut Abdullah (2015), didalam gum arab 

sudah mengandung antioksidan. 

 

4.4. Daya Larut dan Daya Serap Sari Daun Mimba 

 

Menurut Kania (2015), kelarutan dalam air atau dispersibility adalah suatu kemampuan 

dari bahan untuk didistribusikan dalam air, yang juga merupakan suatu kemampuan dari 

gumpalan aglomerat untuk jatuh dan menyebar di dalam air. Dari hasil persen daya larut 

pada tabel 2 dapat dilihat bahwa penyalut maltodekstrin 30% memiliki persen daya larut 

lebih besar dibandingkan gum arab 30%. Persen daya larut maltodekstrin sebesar 

23,064% dan persen daya larut gum arab 30% sebesar 18,005%.  
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Daya serap air merupakan parameter yang menunjukan kemampuan bahan dalam 

menarik air sekelillingnya agar dapat berikatan dengan partikel dalam bahan. 

Kemampuan dalam penyerapan air pada produk atau bahan berhubungan dengan 

kemampuan mengikat air bahan pengikat yang digunakan. Kemampuan mengikat air 

pada maltodekstrin dipengaruhi oleh nilai DE. Maltodekstrin dengan DE rendah bersifat 

non-higroskopis, sedangkan maltodekstrin dengan DE tinggi bersifat cenderung 

menyerap air (Srihari dkk, 2010). 

   

Menurut Gardjito dkk (2006), Ada faktor lain juga yang dapat mempengaruhi nilai 

kelarutan dalam air yaitu kadar air dalam bahan tersebut. Kadar air yang cukup tinggi di 

dalam bahan menyebabkan bahan tersebut menjadi sulit menyebar apabila dilarutkan di 

dalam air, hal tersebut karena bahan cenderung lekat sehingga tidak terbentuk pori-pori 

dan akibatnya bahan menjadi tidak mampu untuk menyerap air dalam jumlah besar. 

Selain itu, bahan dengan kadar air tinggi mempunyai permukaan yang sempit untuk 

dibasahi karena butirannya lebih besar sehingga menjadi saling lekat diantara butiran. 

Dari pendapat Gardjito dkk (2006) ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapat. Gum 

arab 30% memiliki persen tertinggi pada daya serap dan kadar air dibandingkan dengan 

maltodekstrin 30%, namun untuk daya larut memiliki persen lebih rendah dibandingkan 

dengan maltodekstrin 30%. Hal ini dikarenakan menurut Mustofa dan Wuri (2008), 

yang mengatakan bahwa kemampuan mengikat air pada maltodekstrin ternyata lebih 

rendah dibandingkan dengan gum arab. Kemampuan mengikat air gum arab lebih baik 

dibandingkan maltodekstrin dikarenakan adanya kandungan protein pada gum arab. 

Menurut Williams and Phillips (2000), adanya kandungan protein merupakan 

komponen yang paling berpengaruh pada daya serap air. Kandungan protein yang 

terdapat dalam gum arab diketahui karena memberikan sifat emulsifikasi yang baik 

pada gum arab yang artinya gum arab memiliki sifat emulsifikasi yang baik. Persentase 

kelarutan suatu produk dapat dipengaruhi oleh jenis bahan pengikat yang digunakan. 

Menurut Srihari dkk (2010), Sifat-sifat yang dimiliki maltodekstrin diantaranya adalah 

mengalami dispersi cepat, memiliki sifat daya larut yang tinggi, membentuk film, 

membentuk sifat higroskopis yang rendah, mampu membentuk body, sifat browning 

yang rendah, mampu menghambat kristaslisasi dan memiliki daya ikat yang kuat. Bahan 



27 
 

 
 

pengikat lain yang digunakan adalah gum arab. Gum arab memiliki sifat emulsifikasi 

yang baik. Hal tersebut juga akan berdampak baik pada kelarutan dalam air. 

 

4.5. Total Flavonoid Pada Serbuk Sari Daun Mimba 

 

Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang mudah larut dalam pelarut polar seperti 

air, etanol, methanol, dan aseton. Menurut Supriyanto (2017), ekstrak daun mimba 

positif mengandung flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam 

yang terbesar. Flavonoid umumnya terdapat di dalam tumbuhan, terikat pada gula 

sebagai glikosida sebagai aglikon. Flavonoid terdapat di dalam tumbuhan sebagai 

campuran sehingga jarang dijumpai sebagai bentuk tunggal. Senyawa ini mencakup 

banyak pigmen pada tumbuhan, seperti pigmen bunga sehingga dapat menarik perhatian 

burung dan serangga penyerbuk bunga. Selain itu, flavonoid bergungsi sebagai pengatur 

tumbuh, pengatur fotosintesis, bersifat antimikroba dan antivirus. Dalam tubuh, 

flavonoid berfungsi menghambat enzim lipooksigenase yang berperan dalam biosintesis 

prostagaldin. Hal ini disebabkan karena flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang 

baik sehingga menghambat reaksi oksidasi. 

 

Hasil penelitian total flavonoid pada tabel 5 menunjukan bahwa nilai penyalut gum arab 

30% sebesar 366,026 ppm lebih besar dibandingkan dengan penyalut maltodekstrin 

30% yang nilainya sebesar 222,308 ppm. Hal ini dikarenakan gum arab dapat 

menghasilkan emulsi yang stabil. Penggunaan gum arab sebagai bahan penyalut dapat 

melindungi senyawa volatil dari oksidasi dan penguapan (Kanakdande dkk, 2007).  

Flavonoid merupakan senyawa yang larut dalam air. Menurut Gardjito dkk (2006), 

maltodekstrin kurang memiliki sifat emulsifier, sehingga emulsi yang terbentuk kurang 

stabil dan proses atomisasi maupun pengeringan tidak berlangsung dengan baik. 

 

4.6. Total Fenolik Sari Daun Mimba 

 

Senyawa polifenol dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu flavonoid dan asam-asam 

fenolik (El Far dan Taie 2009). Senyawa fenol meliputi aneka ragam senyawa yang 

berasal dari tumbuhan, yang mempunyai ciri sama yaitu cincin aromatik yang 

mengandung satu atau dua penyulih hidroksil. Senyawa fenol mudah larut dalam air 
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karena sering kali berikatan dengan gula sebagai glikosida dan biasanya terdapat dalam 

vakuola sel. Salah satu contoh senyawa fenol yaitu asam galat. Aktivitas antioksidan 

dari herbal disebabkan oleh senyawa fenolik. 

 

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai fenolik penyalut gum arab 30% sebesar 7343,651 

ppm lebih besar dibandingkan dengan penyalut maltodekstrin 30% yang nilainya hanya 

6091,905 ppm. Kadar fenolik gum arab lebih tinggi dibandingkan maltodekstrin 

dikarenakan sifat pengemulsi gum arab lebih baik dibandingkan maltodekstrin. Hal ini 

diperkuat pernyataan dari Gardjito dkk (2006), yang mengatakan bahwa maltodekstrin 

kurang memiliki sifat emulsifier, sehingga emulsi yang terbentuk kurang stabil dan 

proses atomisasi maupun pengeringan tidak berlangsung dengan baik. 

 

4.7. Higroskopisitas Sari Daun Mimba 

 

Higroskopisitas adalah kemampuan suatu bahan untuk menyerap molekul air yang  

terdapat pada lingkungan sekitarnya. Menurut Kania (2015), bahan pengapsul harus 

stabil, kelarutan dalam air tinggi, higroskopisitas rendah, viskositas rendah pada kadar 

padatan tinggi, dan mampu mencegah pemisahan fase dalam emulsi selama proses 

pengeringan. 

 

Hasil persen higorkopisitas pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa penyalut gum arab 30% 

lebih tinggi dibandingkan penyalut maltodekstrin 30%. Hal tersebut terjadi karena 

menurut Kania (2015), maltodekstrin memiliki sifat higroskopis yang rendah sehingga 

tidak mudah menyerap uap air kembali. Srihari dkk (2010), juga menambahkan bahwa 

sifat – sifat yang dimiliki maltodekstrin diantaranya adalah mengalami disperse cepat, 

memiliki sifat daya larut yang tinggi, membentuk film, membentuk sifat higroskopis 

yang rendah, mampu membentuk body, sifat browning yang rendah, mampu 

menghambat kristalisasi dan memiliki daya ikat yang kuat.  
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4.8. Intensitas Warna Serbuk Sari Daun Mimba. 

 

Menurut Wrolstad (2001) Pengukuran warna dibagi menjadi 3 parameter yaitu 

parameter L* dengan nilai berkisar dari 0 merupakan warna hitam hingga 100 yang 

merupakan warna putih. Pada  parameter yang kedua yaitu parameter a*, hasil nilai yang 

menunjukkan angka positif maka warna yang dihasilkan berwarna merah dan hasil nilai 

nilai yang menunjukkan negatif maka warna yang dihasilakan berwarna hijau. 

Sedangkan untuk parameter ketiga yaitu parameter b*, hasil nilai b yang positif berarti 

bahan pangan tersebut memiliki warna kuning sedangkan hasil nilai b yang negatif 

maka menunjukan bahan pangan yang berwarna biru. 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa instensitas warna penyalut gum arab 30% lebih besar 

dibandingkan maltodekstrin 30% dan kombinasi 30% dengan L* sebesar 75,640±8,407, 

a* -10,098±2,364, dan b* sebesar 24,133±1,111. Hasil penelitian intensitas warna pada 

Tabel 3 tersebut bisa disebabkan oleh warna dasar dari masing-masing penyalut. 

L*a*b* gum arab lebih tinggi dibandingkan dengan maltodekstrin dikarenakan menurut 

Blanchard et al (1995), bahwa warna dasar dari gum arab adalah warna putih agak gelap 

sedangkan pada maltodekstrin berwarna dasar putih kekuningan. Pernyataan Blanchard 

et al (1995) diperkuat juga oleh pernyataan dari Bernstein dan Norena (2015), yang 

menyatakan bahwa penambahan bahan mikroenkapsulasi seperti gum arab mampu 

menghambat reaksi maillard selama masa penyimpanan dan meningkatkan nilai L* 

(tingkat kecerahan) melalui tampilan putih dinding material dari sampel. Sehingga dapat 

dilihat hasil penelitian pada Tabel 3, perlakuan dengan penambahan gum arab memiliki 

tingkat kecerahan paling tinggi dibandingkan dengan maltodekstrin dan kombinasi.  
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