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4. PEMBAHASAN 

 

4.1 Free Fatty Acid (FFA) 

FFA (Free Fatty Acid) merupakan uji yang sering digunakan untuk menentukan kualitas 

dari minyak (Azeman et al., 2015). Minyak yang nilai FFA nya tinggi, memiliki 

kualitas yang rendah dan mengalami penurunan yang signifikan selama proses 

pemurnian (Azeman et al., 2015). Dari uji FFA yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa minyak ampas jus jambu biji merah memiliki FFA sebesar 7,969 ± 0.908 %. 

Hasil kadar FFA dapat disebabkan karena metode titrasi yang digunakan meskipun 

sederhana dan mudah dilakukan, namun tingkat keakuratannya rendah (Azeman et al., 

2015). Ketika terjadi proses netralisasi pada metode titrasi, substansi lain selain asam 

lemak bebas (FFA) yang dapat bereaksi dengan KOH juga akan ternetralisasi (Azeman 

et al., 2015). Hal ini selanjutnya akan menyebabkan ketidakakuratan perhitungan FFA 

(Azeman et al., 2015). Selain itu, menurut Suseno et al. (2018), kandungan asam lemak 

tidak jenuh majemuk (PUFA) memiliki sifat mudah teroksidasi dibandingkan asam 

lemak tidak jenuh tunggal (MUFA), sehingga kandungan PUFA yang tinggi 

menyebabkan tingginya nilai FFA. 

 

4.2 Bilangan P-Anisidin 

P-Anisidin merupakan uji untuk menggambarkan jumlah produk oksidasi sekunder 

yang ditandai dari degradasi minyak, berawal dari hidroperoksida, dan menghasilkan 

produk samping karbonil yang sifatnya non-volatil (Rozi et al., 2016). Berdasarkan uji 

bilangan p-anisidin yang telah dilakukan menunjukkan bahwa minyak ampas jus jambu 

biji merah memiliki bilangan p-anisidin sebesar 11,913 ± 3,948 mEq/kg. Hasil ini dapat 

disebabkan karena waktu dan suhu ekstraksi  minyak serta faktor pemicu oksidasi 

seperti kontak dengan oksigen maupun cahaya (Rozi et al., 2016). 

 

4.3 Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang memberikan efek positif bagi tubuh seperti mencegah 

penuaan dan penyakit degeneratif karena dapat menyerap radikal bebas (Werdhasari, 2014; 

Adawiah, 2015). Uji aktivitas antioksidan dilakukan pada tiga sampel, yaitu minyak ampas 

jus jambu biji merah, serbuk hasil freeze drying, dan serbuk hasil vacuum drying. Hasil dari 
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uji aktivitas antioksidan yang dilakukan pada minyak ampas jus jambu biji merah 

menunjukkan bahwa aktivitas antioksidannya 90,752 ± 5,713 %. Uji aktivitas antioksidan 

yang dilakukan pada serbuk hasil freeze drying menunjukkan bahwa aktivitas 

antioksidannya 33,449 ± 8,758 %, sedangkan pada serbuk hasil vacuum drying aktivitas 

antioksidannya 16,008 ± 1,354 %. Aktivitas antioksidan yang lebih tinggi pada serbuk 

freeze drying dapat disebabkan karena suhu rendah yang digunakan saat enkapsulasi 

sehingga dapat meminimalisasi penurunan antioksidan yang sensitif terhadap panas 

(Orphanides et al., 2013). Selain itu, menurut Rif’an et al. (2017), antioksidan dapat 

menurun jumlahnya apabila terkena suhu tinggi dan bahan kontak dengan udara dalam 

waktu lama pada proses enkapsulasi. Meskipun pada vacuum drying, kontak sampel 

dengan udara dan cahaya minim namun suhu yang digunakan lebih tinggi dibandingkan 

freeze drying sehingga antioksidannya otomatis lebih rendah. Meskipun aktivitas 

antioksidan ketika masih berbentuk minyak jauh lebih tinggi dibandingkan setelah 

dikeringkan, namun minyak lebih mudah teroksidasi atau mengalami ketengikan 

dibandingkan dengan dalam bentuk serbuk hasil enkapsulasi. Hal ini didukung dengan 

teori dari Bӧger et al. (2018) dan Pang et al. (2017) yang mengatakan bahwa tujuan dari 

mikroenkapsulasi adalah untuk menghambat oksidasi lemak, meningkatkan stabilitas 

dari minyak dan flavor, serta melindungi bahan makanan dari kerusakan. 

 

4.4 Total Karoten 

Karoten dalam tumbuhan berfungsi sebagai pigmen yang memberikan warna merah, 

kuning, dan oranye (Leong & Indrawati, 2012). β-karoten, β-kriptoxantin, α-karoten, 

likopen, dan lutein adalah komponen utama yang berkontribusi pada total karoten di 

buah dan sayur (Leong & Indrawati, 2012). Total karoten biasanya akan meningkat saat 

buah mengalami pematangan (Leong & Indrawati, 2012). Hasil dari uji total karoten 

yang dilakukan pada minyak ampas jus jambu biji merah menunjukkan bahwa total 

karotennya 28,385 ± 3,027 µg/g. Uji total karoten yang dilakukan pada serbuk hasil 

freeze drying menunjukkan bahwa total karotennya sebesar  0,502 ± 0,066 µg/g, 

sedangkan pada serbuk hasil vacuum drying sebesar 0,223 ± 0,037 µg/g. Lebih 

tingginya kandungan total karoten pada serbuk hasil freeze drying dibandingkan serbuk 

hasil vacuum drying dapat disebabkan karena kadar total karoten sangat dipengaruhi 

oleh metode enkapsulasi yang dilakukan (Sopian et al., 2005). Pada enkapsulasi freeze 
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drying, tidak digunakan suhu tinggi seperti pada vacuum drying sehingga tidak merusak 

kandungan karoten yang ada dalam bahan (Sopian et al., 2005). Hal ini berkaitan juga 

dengan sifat karoten yang cenderung mudah teroksidasi apabila terpapar suhu tinggi, 

cahaya, oksigen, maupun enzim (Leong & Indrawati, 2012, Dirim & Gulsah, 2012). 

Kandungan karoten juga mempengaruhi warna dari sampel minyak ampas jus jambu 

biji merah dan serbuk hasil enkapsulasi yang dihasilkan. Minyak ampas jus jambu biji 

merah berwarna merah kecokelatan karena mengandung karoten yang tinggi dan sifat 

dari karoten sendiri yaitu memberi warna pigmen merah. Namun warna kecokelatan 

atau gelap disebabkan karena rusaknya kandungan karoten (Dendang et al., 2016). 

Serbuk hasil enkapsulasi vacuum drying memiliki warna kuning tua, sedangkan serbuk 

hasil enkapsulasi freeze drying  memiliki warna kuning pucat. Warna kuning pada 

serbuk hasil enkapsulasi disebabkan karena mengandung karoten dan sifat karoten 

sendiri yaitu memberi warna pigmen kuning. Sedangkan warna serbuk hasil enkapsulasi 

vacuum drying yang lebih tua dibandingkan warna serbuk hasil enkapsulasi freeze 

drying disebabkan karena kandungan karoten pada serbuk rusak pada suhu ±40ºC 

(Oliveira et al., 2010). Jadi, semakin rusak kandungan karoten pada sampel maka warna 

menjadi lebih gelap (Dendang et al., 2016). 

 

4.5 Rendemen 

Hasil dari uji rendemen yang dilakukan pada minyak ampas jus jambu biji merah 

menunjukkan bahwa 183,2 ± 43,7 g ampas jus jambu biji merah kering menghasilkan 

rendemen minyak sebanyak 31,493%. Uji rendemen yang dilakukan pada serbuk hasil 

freeze drying menunjukkan bahwa rendemennya  29,227 ± 1,413 g, sedangkan pada 

serbuk hasil vacuum drying rendemennya 26,555 ± 1,195 g. Perbedaan jumlah 

rendemen serbuk hasil freeze drying dan vacuum drying dapat disebabkan karena 

perbedaan tipe metode enkapsulasi (Nurhadi et al., 2012). Selain itu, menurut  Dendang 

et al. (2016), rendemen yang dihasilkan dalam enkapsulasi ditentukan oleh suhu 

enkapsulasi. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka kandungan air dalam bahan 

akan semakin berkurang karena menguap, dan menyebabkan rendemen atau bobot 

bahan semakin rendah (Dendang et al., 2016). Dalam kata lain, rendemen berkaitan 

dengan kadar air, semakin rendah kadar air maka semakin rendah rendemen yang 

dihasilkan. 



23 
 

 
 

4.6 Surface Oil 

Surface oil atau kandungan minyak pada permukaan serbuk hasil enkapsulasi berkaitan 

dengan stabilitas selama penyimpanan (Yuliasari et al., 2016). Dalam kata lain, surface 

oil yang tinggi, cenderung menyebabkan serbuk hasil enkapsulasi rentan terhadap 

terjadinya off-flavor, memiliki stabilitas rendah apabila terpapar lingkungan, dan umur 

simpannya menjadi rendah (Yuliasari et al., 2016). Dalam penelitian ini, serbuk yang 

dikeringkan menggunakan metode freeze drying memiliki surface oil yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan serbuk yang dikeringkan menggunakan metode vacuum drying. 

Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya dehidrasi emulsi selama pembekuan fase air, 

sehingga mendorong interaksi partikel-partikel dalam emulsi dan menurunkan stabilitas 

emulsi (Chen et al., 2013). Selain itu menurut Chen et al. (2013), terdapat kemungkinan 

bahan enkapsulasi terbebas dari inti ketika kristal es dihilangkan saat fase enkapsulasi. 

Surface oil mempengaruhi bentuk fisik dari serbuk hasil enkapsulasi. Surface oil yang 

tinggi pada serbuk hasil enkapsulasi freeze drying menyebabkan serbuk menjadi 

menempel antara satu dengan lainnya (Yu et al., 2016) 

 

4.7 Minyak Terenkapsulasi 

Kandungan minyak terenkapsulasi berkebalikan dengan surface oil. Kandungan minyak 

terenkapsulasi berkaitan dengan efisiensi enkapsulasi yang dilakukan. Efisiensi 

enkapsulasi akan tinggi apabila minyak terenkapsulasi serbuk tinggi, sedangkan surface 

oil serbuk rendah. Kandungan minyak terenkapsulasi lebih dipengaruhi oleh bahan 

pengkapsul yang digunakan dibandingkan metode yang digunakan(Carneiro et al., 

2013). Dari hasil penelitian, minyak terenkapsulasi pada serbuk yang dikeringkan 

menggunakan metode vacuum drying lebih tinggi dibandingkan menggunakan metode 

freeze drying yaitu sebesar 0,031 ± 0,005 g/ 2 g atau efisiensi enkapsulasinya sebesar 

53,37%. Tingginya minyak terenkapsulasi atau efisiensi enkapsulasi disebabkan karena 

jumlah minyak yang dienkapsulasi lebih rendah, yaitu 4% dan jumlah bahan pengkapsul 

lebih tinggi yaitu 25% dari total emulsi, sehingga bahan pengkapsul dapat melindungi 

droplet minyak secara menyeluruh (Yuliasari et al., 2016). Selain itu menurut Jayanudin 

et al. (2017), peningkatan rasio antara bahan yang dienkapsulasi dengan bahan 

pengkapsul akan meningkatkan viskositas, menurunkan laju difusi keluar bahan yang 
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dienkapsulasi melalui membran polimer dari mikrokapsul saat proses enkapsulasi 

dilakukan, dan meningkatkan efisiensi enkapsulasi.  

 

4.8 Kadar Air 

Kadar air merupakan indikator untuk menentukan apakah proses enkapsulasi yang telah 

dilakukan cukup, karena air dapat meningkatkan mobilitas molekuler (Bӧger et al., 

2018). Dari penelian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pembuatan serbuk 

dengan menggunakan metode enkapsulasi vacuum drying hanya membutuhkan waktu 

yang singkat untuk mencapai kadar air yang rendah yaitu 5,738 ± 0,893 % 

dibandingkan menggunakan metode freeze drying. Hal ini disebabkan karena semakin 

tinggi suhu yang digunakan dalam enkapsulasi, maka kadar air sampel semakin 

menurun karena menguap (Yuniarti et al., 2013). Selain itu menurut Wilkowska et al. 

(2016), freeze drying kurang efektif digunakan untuk menurunkan kadar air pada 

sampel atau serbuk hasil enkapsulasi. Namun hasil kadar air serbuk hasil enkapsulasi 

freeze drying yang lebih tinggi dibandingkan serbuk hasil enkapsulasi vacuum drying 

juga dapat dipengaruhi oleh lama enkapsulasi, kadar air emulsi awal, dan perbedaan 

tekanan antara kedua metode enkapsulasi yang digunakan (Yuliawaty & Susanto, 2015). 


