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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis sehingga cocok untuk ditumbuhi 

berbagai macam tanaman salah satunya adalah tanaman buah-buahan. Buah memiliki 

kandungan nutrisi, vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk dikonsumsi setiap 

hari (Komarayanti, 2017). Buah-buahan yang tumbuh di Indonesia dan ditanam oleh 

orang Indonesia disebut buah lokal (Komarayanti, 2017). Buah lokal yang banyak 

ditanam salah satunya adalah jambu biji. Berdasarkan Statistik Holtikultura tahun 2017, 

produksi buah jambu biji di Indonesia sebesar 200.495 ton (Badan Pusat Statistik, 

2018). Dari hasil tersebut, Provinsi Jawa Tengah merupakan produsen terbesar yaitu 

sejumlah 52.806 ton (Badan Pusat Statistik, 2018). Menurut Kementerian Pertanian RI 

(2018) dalam Susanto et al. (2018), tingkat konsumsi jambu biji pada tahun 2017 

sebesar 0.728 kg per kapita per tahun. 

 

Buah jambu biji merah banyak dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan selai, jeli, sirup, 

produk kecantikan, bahkan dikonsumsi hanya dengan di jus (Chiari-Andréo et al., 2017; 

Raihana et al., 2015). Dalam pembuatan jus jambu biji merah, didapatkan ampas 

mengandung antioksidan seperti polifenol dalam jumlah yang tinggi (Sukeksi & Maya, 

2016). Ampas jus jambu biji mengandung lemak 11,58 g/ 100 g ampas. Biji jambu biji 

sendiri memiliki berat 6-12% dari berat buah jambu biji (Raihana et al., 2015). Biji 

jambu biji mengandung minyak sebesar 12,6 hingga 16,0% (Raihana et al., 2015). 

Minyak dari biji jambu biji mengandung asam lemak tidak jenuh yang tinggi yaitu 

sebesar 87,6% (Uchôa-Thomaz et al., 2014).  Apabila diolah dengan baik maka ampas 

dan biji jambu biji merah ini dapat menjadi alteratif sumber asam lemak tidak jenuh. 

Namun karena tingginya kandungan asam lemak tidak jenuh, diperlukan penanganan 

yang khusus seperti mikroenkapsulasi agar minyak secara kimiawi stabil terhadap 

degradasi oksidatif. Hal ini dilakukan supaya dapat mencegah hilangnya nilai nutrisi 

dan menghasilkan off-flavor yang tidak diinginkan (Bӧger et al., 2018). Metode freeze 

drying dan vacuum drying sering digunakan untuk mikroenkapsulasi bahan yang sensitif 

terhadap suhu tinggi. Freeze drying merupakan salah satu metode enkapsulasi sampel 

dengan proses sublimasi air dibawah kondisi vakum (Hamzah et al., 2012; Pang et al., 
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2017). Vacuum drying merupakan metode enkapsulasi sampel dengan proses evaporasi 

pada kondisi vakum atau dibawah tekanan atmosfer (Hamzah et al., 2012; Diza et al., 

2014). Kedua metode enkapsulasi ini dipilih untuk membandingkan metode enkapsulasi 

mana yang lebih sesuai untuk minyak ampas jus jambu biji merah agar kandungan 

antioksidan dan karoten pada minyak tetap terjaga. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jambu Biji Merah 

Jambu biji merah atau Psidium guajava Linn., merupakan buah dari tanaman yang 

termasuk suku Myrtaceae serta tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Buah jambu biji 

ketika masih muda berwarna hijau, keras, dan rasanya sepet, namun apabila sudah tua 

akan berubah menjadi warna kuning, cukup lunak, dan rasanya manis. Jambu biji merah 

merupakan buah klimaterik yang menghasilkan etilen dan CO2 selama pemasakan (Fabi 

et al., 2010). Hal ini menyebabkan buah jambu biji menjadi mudah rusak sehingga 

harus segera dijual setelah dipanen (Rajput et al., 2008). 

 

 

Gambar 1. Buah jambu biji merah 

 

Gambar 2. Daging buah jambu biji merah

 

Jambu biji merah memiliki karakteristik aroma yang khas dan kandungan nutrisi yang 

tinggi (Ali et al., 2014; Chiari-Andréo et al., 2017). Jambu biji merah banyak 

dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan selai, jeli, sirup, produk kecantikan, bahkan 

dikonsumsi hanya di jus (Chiari-Andréo et al., 2017; Raihana et al., 2015). Buah jambu 

biji merah mengandung mikronutrien kalsium, magnesium, potasium, sodium, zat besi, 

dan asam askorbat yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. Menurut USDA, 

kandungan vitamin C yang terdapat pada jambu biji merah sebesar 228,3 g/ 100 g 

jambu biji merah. Hal ini menjadikan jambu biji merah merupakan sumber antioksidan 
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yang sangat baik (Chiari-Andréo et al., 2017; Corrêa et al., 2011). Jambu biji juga 

mengandung likopen yang merupakan karotenoid untuk mencegah kanker prostat dan 

atherosklerosis (Corrêa et al., 2011). Selain itu, jambu biji mengandung banyak serat 

pangan dan komponen fenolik (Uchôa-Thomaz et al., 2014).  

 

Tabel 1. Komposisi zat gizi buah jambu biji merah 

Kandungan Gizi Jumlah / 100 gram 

Air (%) 81,37 ± 0,22 

Abu (%) 0,53 ± 0,01 

Protein (%) 6,80 ± 0,00 

Serat (%) 2,91 ±0,03 

Total gula (%) 8,88 ± 0,04 

Gula pereduksi (%) 8,44 ± 0,02 

Gula non-pereduksi (%) 0,44 ± 0,00 

Asam askorbat (mg) 190,69 ± 1,21 

Potasium (mg) 372,95 ± 5,00 

Sodium (mg) 126,75 ± 4,00 

Kalsium (mg) 118,20 ± 4,00 

Magnesium (mg) 61,70 ± 2,00 

Zat besi (mg) 1,57 ± 1,00 

Sumber : Ali et al. (2014) 

 

1.2.2. Ampas Jus Jambu Biji Merah 

Hasil samping industri pangan berupa limbah buah seperti kulit dan biji dapat dijadikan 

bahan potensial pada formulasi produk baru maupun bahan baku ekstraksi mineral,  

agen antimikroba, serta komponen bioaktif seperti fenolik, karoten, minyak esensial, 

dan vitamin (Sancho et al., 2015). Residu buah mengandung antioksidan, asam lemak 

jenuh dan tidak jenuh serta mineral seperti Ca, K, Mg, Na, dan P (Sancho et al., 2015). 

Residu dari industri jus buah yang berjumlah 60% dari total massa buah menarik 

perhatian pihak industri untuk mengumpulkan nilai dari residu buah tersebut karena 

limbah tersebut sering dibuang dan menjadi pengeluaran pabrik (Sancho et al., 2015). 

Sudah mulai dicari bahan limbah baru yang dapat menyediakan minyak dengan profil 

lipid yang hampir sama dengan minyak yang telah banyak dikonsumsi sekaligus 

menjadi sumber alternatif fitosterol dan senyawa fenolik (Silva & Jorge, 2014).  

 

Pada negara tropis, jambu biji merah adalah buah yang paling signifikan di industri 

ekstraksi jus karena nilai nutrisinya (Sukeksi & Maya, 2016). Ampas dari pengolahan 
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jambu biji merah dapat digunakan sebagai bahan tambahan alami dan bahan makanan 

(Sukeksi & Maya, 2016). Sifat fisikokimia dari residu tanpa biji dari jus jambu biji 

merah dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Sifat fisikokimia residu tanpa biji jus jambu biji merah  

Kandungan Jumlah / 100 gram 

Berat kering (%) 28,42 

Aktivitas air 0,13 ± 0,01 

pH 5,21 ± 0,01 

Total padatan terlarut (ºBrix) 1,00 ± 0,02 

Keasaman (g) 0,53 ± 0,03 

Protein (g) 0,00 

Gula pereduksi (g/L) 3,68 ± 0,03 

Kadar air (g) 3,96 ± 0,10 

Kadar abu (g) 1,20 ± 0,01 

Lemak (g) 11,58 ± 0,01 

Kuersentin (mg)* 0,40 

Asam galat (mg)* 8,70 

Tanin (mg)* 62,6 

Sumber : Sancho et al. (2015); *Sukeksi & Sarah (2016) 

 

1.2.3. Biji Jambu Biji Merah 

Jambu biji merah mengandung biji yang jumlahnya banyak dan sangat keras. Biji jambu 

biji memiliki berat 6-12% dari berat buah jambu biji (Raihana et al., 2015). Menurut 

Raihana et al. (2015), biji jambu biji memiliki kandungan minyak sebesar 12,6 hingga 

16,0%, protein sebanyak 7,6%, dan serat kasar sebanyak 61,4%. Kandungan inilah yang 

membuat biji jambu biji memiliki peluang untuk digunakan sebagai sumber minyak 

yang dapat digunakan pada produk makanan dan suplemen di pola makan sehat 

(Raihana et al., 2015). Komposisi zat gizi biji jambu biji secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Karakteristik fisikokimia biji jambu biji 

Parameter (% dry basis) Jumlah / 100 gram 

Kadar abu (g) 1,18 ± 0,02 

Total lemak (g) 13,93 ± 0,03 

Protein (g) 11,19 ± 0,28 

Karbohidrat (g) 3,08 

Pektin (g) 0,58 ± 0,01 

Fruktosa (g) 0,29 ± 0,01 

Pati (g) 0,17 ± 0,00 

Total serat pangan (g) 63,94 ± 0,10 

Total kalori (kcal) 182 

Sumber : Uchôa-Thomaz et al. (2014) 

 

Minyak dari biji jambu biji mengandung lemak tidak jenuh yang tinggi yaitu sebesar 

87,6% yang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.. Kandungan lemak tidak jenuh 

yang tertinggi yaitu asam lemak linoleat (Uchôa-Thomaz et al., 2014; Arain et al., 

2017). Selain itu menurut Pelegrini et al. (2008), minyak jambu biji memiliki 

karakteristik retensi pelembab karena mengandung likopen (antioksidan kuat). 

 

Tabel 4. Profil asam lemak dari biji jambu biji 

Asam lemak Nº Carbon 

Jumlah 

Uchôa-

Thomaz et 

al., 2014 

Arain et al., 

2017 

Asam lemak laurat (C12:0) 0,07 ± 0,00  

Asam lemak miristat (C14:0) 0,10 ± 0,00 0,21 ± 0,02 

Asam lemak palmitat (C16:0) 8,00 ± 0,04 14,81 ± 0,02 

Asam lemak heptadekanoat (C17:0) 0,07 ± 0,00 0,19 ± 0,04 

Asam lemak stearate (C18:0) 4,48 ± 0,17 9,08 ± 0,06 

Asam lemak oleat (C18:1) 9,42 ± 0,26 12,57 ± 0,09 

Asam lemak linoleat (C18:2) 77,35 ± 0,35 60,03 ± 0,04 

Asam lemak eikosanoat (C20:0) 0,12 ± 0,00 1,31 ± 0,08 

Asam lemak gondoat (C20:1) 0,14 ± 0,00  

Asam lemak linolenat (C18:3) 0,15 ± 0,00  

Asam lemak behenat (C22:0) 0,10 ± 0,00 0,33 ± 0,02 

Asam lemak lignoserat (C24:0) - 0,23 ± 0,01 

∑ SFA  12,94 26,45 

∑ MUFA  9,56 13,40 

∑ PUFA  77,5 60,15 

PUFA/ MUFA  8,11  

∑ USFA  87,6 73,55 

Sumber : Uchôa-Thomaz et al. (2014); Arain et al. (2017) 
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1.2.4. Mikroenkapsulasi 

Mikroenkapsulasi adalah teknologi esensial untuk mencampurkan bahan baku yang 

penting namun sensitif kedalam sistem pengolahan makanan (Pang et al., 2017). Prinsip 

dari mikroenkapsulasi adalah menciptakan batasan fisik antara komponen aktif, kondisi 

lingkungan, dan matriks makanan (Bӧger et al., 2018). Menurut Pang et al., (2017), 

mikroenkapsulasi makanan fungsional dapat menjadi pendekatan efektif untuk 

mencapai atribut stabilitas, penyimpanan, dan pengiriman yang sesuai dengan 

keinginan. Selain itu, dalam bentuk mikroenkapsulan, penanganan dan pencampuran 

bahan aktif ke dalam bahan pangan lain menjadi lebih mudah (Yuliasari et al., 2016). 

 

Terdapat dua langkah penting dalam mikroenkapsulasi, langkah pertama yang adalah 

menyiapkan emulsi antara minyak dengan bahan pengkapsul. Menurut Kolanowski et 

al., (2007), tereksposnya minyak selama proses preparasi emulsi dapat menyebabkan 

akselerasi oksidasi minyak bahkan sebelum proses enkapsulasi dilakukan, sehingga hal 

ini harus diminimalisir untuk menjaga kualitas dari minyak yang akan 

dimikroenkapsulasi. Pemilihan bahan pengkapsul sangat penting karena dapat 

mempengaruhi retensi komponen bioaktif bahan yang dienkapsulasi (Yuliasari et al., 

2016). Menurut Yuliasari et al. (2016), bahan pengkapsul maltodekstrin dapat 

memberikan stabilitas oksidatif yang baik apabila diterapkan pada enkapsulasi minyak, 

namun kapasitas pengemulsi, stabilitas emulsi, dan retensi minyaknya rendah. 

Sedangkan sifat xanthan gum menurut Pudyastuti et al. (2015) adalah memiliki 

stabilitas dan viskositas yang baik pada rentang pH dan suhu yang luas. Langkah kedua 

adalah proses enkapsulasi yang dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain 

spray drying, freeze drying, dan vacuum drying. 

 

1.2.5. Freeze Drying 

Freeze drying merupakan salah satu metode enkapsulasi sampel dengan proses 

sublimasi air dibawah kondisi vakum (Hamzah et al., 2012; Pang et al., 2017). Proses 

yang terjadi saat enkapsulasi menggunakan metode freeze drying atau lyophilization 

adalah kristalisasi air pada temperature rendah kemudian sublimasi dari bentuk padat 

menjadi bentuk gas secara langsung (Ciurzyńska & Andrzej, 2011). Freeze drying 

biasanya digunakan untuk mengeringkan bahan makanan yang sensitif terhadap panas 
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(Cirzynska & Andrzej, 2011). Keuntungan dari penggunaan metode freeze drying 

adalah dapat menjaga sifat biokimia produk, yield yang tinggi, dan umur simpan produk 

panjang (Cirzynska & Andrzej, 2011). Namun kekurangan dari metode freeze drying  

adalah penggunaan energi yang tinggi, proses enkapsulasi yang lama, dan biaya 

produksi yang tinggi dibandingkan metode enkapsulasi lain (Bakry et al., 2016). 

 

1.2.6. Vacuum Drying 

Vacuum drying merupakan metode enkapsulasi sampel dengan proses evaporasi pada 

kondisi vakum atau dibawah tekanan atmosfer (Hamzah et al., 2012; Diza et al., 2014). 

Tekanan vakum yang diberikan akan memperluas udara dan uap air dalam bahan 

makanan dan membuat struktur menggembung, sehingga menyediakan rasio 

area:volume yang besar untuk meningkatkan transfer panas dan massa (Jha et al., 2015). 

Menurut Sutarsi et al. (2009), pada kondisi tekanan 20kPa, air mendidih pada suhu 

61ºC. Keuntungan dari penggunaan metode vacuum drying adalah dapat menjaga 

kandungan gizi bahan yang sensitif terhadap suhu karena suhu yang diterapkan lebih 

rendah (Diza et al., 2014). Namun kekurangan dari metode vacuum drying adalah 

pemanasan terkadang tidak merata dan menggunakan energi yang besar (Inyang et al., 

2017). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah ampas jus dan 

biji jambu biji merah, membandingkan karakteristik kimia antara minyak ampas jus 

jambu biji merah dengan serbuk hasil enkapsulasi, serta mengetahui dan 

membandingkan rendemen maupun karakteristik kimia serbuk minyak hasil enkapsulasi 

freeze drying dan vacuum drying. 

 


