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SAVITRI WINAWATI H. 0411033022. OPTIMASI SUHU DAN WAKTU 
PENGERINGAN PADA PEMBUATAN ASHITABA SEDUH. SKRIPSI. 
Pembimbing: 1. Ir. Sukardi, MS 

2. Irnia Nurika, STP, MP

RINGKASAN

Tumbuhan Ashitaba (Angelica keiskei K.) berasal dari Jepang dan banyak 
digunakan  sebagai  produk  kesehatan.  Di  Indonesia,  ashitaba  tumbuh  subur  di 
daerah Trawas, dan telah diekspor ke Jepang sekitar 800-1000 ton/tahun. Ashitaba 
mengandung antioksidan tinggi, karena mengandung vitamin, serat, total karoten, 
kalsium,  protein,  dan  lain-lain.  Pada  umumnya  masyarakat  Indonesia  masih 
kurang  mengenal  ashitaba,  hal  ini  terlihat  dengan  sedikitnya  produk  olahan 
ashitaba. Penelitian sebelumnya telah menbuat  tablet  everfessecent ashitaba dan 
serbuk  everfessecent ashitaba.  Berbagai  kandungan  dalam  ashitaba  membuat 
ashitaba  layak  untuk  dilakukan  diversifikasi  produk,  yaitu  dengan  pembuatan 
minuman  ashitaba  kering  siap  seduh.  Berbagai  proses  pengolahan  pada 
pembuatan ashitaba beresiko menurunkan kandungan total karoten dan vitamin C 
dalam  ashitaba.  Proses  pengeringan  adalah  proses  yang  paling  banyak 
menurunkan  kandungan total  karoten  dan  vitamin  C,  maka  diperlukan sebuah 
pengoptimalan suhu dan waktu pengeringan, sehingga dihasilkan total karoten dan 
vitamin C yang optimal. Kadar air dalam produk juga perlu dioptimalkan, agar 
produk terhindar dari kebusukan. 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  kombinasi  suhu  dan 
waktu  pengeringan  yang  optimal  dalam  pembuatan  ashitaba  seduh  sehingga 
dihasilkan produk ashitaba seduh dengan kadar total karoten, vitamin C dan kadar 
air yang optimal. Hipotesa pada penelitian ini adalah diduga bahwa kombinasi 
suhu dan waktu pengeringan yang optimal akan menghasilkan kadar total karoten, 
vitamin C dan kadar air yang optimal. 

Rancangan  percobaan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 
rancangan metode respon permukaan dengan rancangan komposit pusat (Central  
Composit  Design).  Penelitian  ini menggunakan  2  faktor  perlakuan,  masing-
masing  dengan  2  level  yaitu  suhu  pengeringan (45°C,55°C,65°C)  dan  waktu 
pengeringan  (10 jam,11 jam, 12 jam). Pengujian dilakukan terhadap kadar total 
karoten, vitamin C dan kadar air. Analisa data menggunakan Design Expert DX 
7.1.5. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kombinasi  faktor  suhu  dan  waktu 
pengeringan yang dapat menghasilkan produk akhir  ashitaba seduh dengan nilai 
kadar total  karoten,  vitamin C dan kadar  air optimal  yaitu  pada suhu 50,66oC 
selama  10 jam.  Pada perlakuan tersebut  dihasilkan kadar  total  karoten sebesar 
6,69 mg, vitamin C sebesar 17,80 mg dan kadar air 9,52%. 

Kata Kunci: Ashitaba, Pengeringan, Optimasi, Total karoten, Vitamin C dan 
Kadar air



SAVITRI WINAWATI H. 0411033022. Optimizing of Drying Temperature 
and  Drying  Time  in  the  Process  Boiling  of  Water  Ashitaba  Making. 
SKRIPSI. 
Supervisor: 1. Ir. Sukardi , MS

2. Irnia Nurika, STP, MP.

SUMMARY

Ashitaba  comes  from  Japan,  and  many  used  as  healthty  product.  In  
Indonesia, ashitaba fertile in Trawas area, and export already to Japan about  
800-1000 ton/year. Ashitaba have high antioxidant because have vitamin, fiber,  
karotenoid,  calcium,  protein,  etc.  Indonesian  people  has  a  little  known about  
Ashitaba, because have a less whimsical ashitaba product. The research has been  
to do make pill ashitaba everfessecent and powder ashitaba everfessecent. More 
contain ashitaba make ashitaba decent to be product diversification, that is make  
dry  ashitaba  ready  boiling  of  water.  More  preparation  process  in  ashitaba  
making have risk to decrease the value of karotenoid and vitamin C in ashitaba.  
Drying  process  is  process  which  most  decrease  the  value  of  karotenoid  and  
vitamin C, so needs a temperature and time drying optimalitation, so will can be  
produce dry ashitaba which optimal karotenoid and vitamin C. Water content  
need to be optimal so that the product can be pushed away from rottenness

The objective of this research is to get combination optimal temperature 
and drying time in  ashitaba making  so that  can be produce  boiling  of  water  
ashitaba product with optimal  value of karotenoid, vitamin C and water content.  
Hiphotesis of this research is to guess a combination of optimal temperature and  
time drying can be produce optimal value of karotenoid, vitamin C and water 
content.

Experiment design of this research is Respon Surface Method uses Central  
Composite  Design.  In  this  research,  two  treatment  factors  are  used.  Each  
treatment uses two levels namely drying time (45°C, 55°C, 65°C) and drying time  
(10 hours, 11 hours, 12 hours). The test is conducted on the values of karotenoid  
(mg/100 g), values of Vitamin C (mg/100 g) and water content. Here in after from 
response result is conducted optimal solution searching uses Design Expert 7.1.5. 
The result  from this research shown that combination temperature and drying  
time can be produce boiling of water ashitaba product which optimal value of  
karotenoid, vitamin C and water level at drying temperature 50,66 oC as long as 
10 hours. This process producing value of karotenoid of 6,69 mg, value of vitamin  
C of 17,80 mg and water content of 9,52%. 

Keywords: Ashitaba, Drying, Optimizing, Values of karotenoid, Values of Vitamin 
C,  and Water Content
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tumbuhan Ashitaba (Angelica keiskei  K.) berasal dari Jepang, dan telah 

digunakan  sejak  2000  tahun  yang  lalu  untuk  pengobatan  di  Cina.  Ashitaba 

mengandung  zat  antioksidan  tinggi  antara  lain  berbagai  vitamin,  serat,  total 



karoten,  kalsium,  protein,  dan  lain-lain.  Ashitaba  mempunyai  kapasitas 

penyerapan  oksigen  radikal  yang  lebih  tinggi  dari  tanaman  herbal  lainnya 

termasuk  teh  hijau.  Ashitaba  juga  mempunyai  kapasitas  kelarutan  antioksidan 

dalam  air  yang  lebih  efektif  dari  teh  hijau.  Kandungan  berbagai  nutrisi  dari 

ashitaba  ini  menjadikannya layak  untuk  dijadikan  sebagai  minuman kesehatan 

(Anonymous,  2007).  Tumbuhan ashitaba tumbuh subur di  daerah selatan garis 

khatulistiwa. Di Indonesia, tumbuhan ashitaba tumbuh di dataran tinggi, seperti di 

daerah Trawas Pasuruan. Produksi per tahunnya mencapai 1200 ton, sedangkan 

untuk  eksport  ke  Jepang  sebesar  800  sampai  1000  ton.  Getah  kuning  pada 

tumbuhan ashitaba yaitu chalcone, juga di eksport ke Jepang sebanyak 2 sampai 5 

ton per tahun (Anonymous, 2006).

Masyarakat  Indonesia  umumnya  masih  asing  dengan  ashitaba  karena 

sampai saat ini pemanfaatan ashitaba masih belum optimal dan ashitaba hanya 

dikonsumsi dalam bentuk segar. Dari hasil penelitian terdahulu telah dibuat tablet 

everfessecent ashitaba  (Fikri,  2007)  dan  serbuk  everfessecent ashitaba  (Shinta, 

2007).  Melihat  potensinya  yang  besar,  maka  perlu  diadakannya  diversifikasi 

produk  ashitaba  dengan  tetap  mempertahankan  zat  aktif  yang  terkandung 

didalamnya yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan 

ashitaba adalah pengolahan ashitaba dalam bentuk kering yang siap seduh. 

Pada  proses  pengolahan  ashitaba  seduh,  kendala  utama  yang  dihadapi 

adalah  pada proses pengeringan daun dan batang ashitaba yang ukurannya telah 

disamakan.  Ukuran  daun  dan  batang  ashitaba  dibuat  sama,  karena  salah  satu 

faktor  pengeringan  adalah  ukuran  bahan,  sehingga  jika  ukuran  bahan  sama 



diharapkan  suhu  dan  waktu  pengeringan  dapat  sesuai  untuk  daun  dan  batang 

ashitaba.  Pada proses pengeringan ashitaba,  suhu dan waktu pengeringan yang 

digunakan  perlu  dioptimalkan,  sehingga  dihasilkan  kadar  total  karoten,  kadar 

vitamin  C  dan  kadar  air  yang  optimal,  karena  proses  pengeringan  dapat 

mengurangi  nilai  gizi  atau  merubah kandungan gizi  bila  dibandingkan dengan 

keadaan segar, kandungan gizi pada suatu bahan dapat berkurang atau hilang.

Pada  pembuatan  ashitaba  seduh,  proses  pengeringan  daun  dan  batang 

ashitaba dapat merusak berbagai kandungan vitamin di dalam ashitaba. Perlakuan 

pengeringan ini  dapat mengurangi kadar vitamin C dan karoten yang befungsi 

sebagai antioksidan, sehingga diperlukan proses pengeringan yang dapat menjaga 

kadar  vitamin  C  dan  karoten  dalam  ashitaba  seduh  agar  tetap  tinggi.  Selain 

karoten  dan  vitamin  C  yang  perlu  dipertahankan,  kadar  air  juga  berpengaruh 

terhadap ketahanan produk. Rendahnya kadar air membuat produk dapat bertahan 

lama dan produk terhindar dari pertumbuhan mikroba. Pengeringan dipengaruhi 

oleh  lama  waktu,  suhu  dan  ukuran  bahan.  Pengeringan  yang  optimal  dapat 

dilakukan dengan mengatur   suhu dan waktu selama pengeringan.  Diharapkan 

dengan proses pengeringan yang optimal, akan dihasilkan ashitaba seduh dengan 

kadar  total  karoten  dan  vitamin  C   yang  dapat   mencukupi  kebutuhan  tubuh 

manusia dengan kadar air yang rendah sehingga akan dapat diterima konsumen.

1.2 Tujuan 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan suhu  dan  waktu 

pengeringan  yang optimal dalam pembuatan ashitaba seduh sehingga dihasilkan 



produk ashitaba seduh dengan kadar total karoten, vitamin C dan kadar air yang 

optimal.

1.3 Manfaat

1. Memberikan  alternatif  pengolahan  ashitaba  yang  dibuat  dalam  bentuk 

kering siap seduh

2. Sebagai informasi alternatif produk minuman fungsional

1.4 Hipotesa

Diduga bahwa kombinasi suhu dan waktu pengeringan yang optimal akan 

menghasilkan  kadar total karoten, vitamin C dan kadar air yang optimal pada 

proses pengeringan dalam pembuatan ashitaba seduh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tumbuhan Ashitaba

Ashitaba  (Angelica  keiskei  K.)  berasal  dari  pulau  Hachi  Jo  di  Jepang. 

Ashitaba telah digunakan sebagai obat di China  selama 2000 tahun yang lalu. 

Ashitaba atau seledri Jepang adalah herbal tradisional untuk meningkatkan energi 



tubuh dengan menyuplai nutrisi penting dalam darah dan memperbaiki sirkulasi 

darah. Ashitaba mempunyai cairan pekat berwarna kuning pada batangnya yang 

mengandung  chalcone  (Anonymous,  2007).  Di  Indonesia,  tumbuhan  ashitaba 

tumbuh  di  dataran  tinggi,  seperti  di  daerah  Trawas  Pasuruan.  Produksi  per 

tahunnya mencapai  1200 ton,  sedangkan untuk eksport  ke Jepang sebesar 800 

sampai 1000 ton. Getah kuning pada tumbuhan ashitaba yaitu Chalcone, juga di 

eksport  ke  Jepang  sebanyak  2  sampai  5  ton  per  tahun  (Anonymous,  2006.). 

Tumbuhan ashitaba dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.Tumbuhan Ashitaba  
Sumber: Anonymous (2007)

 Ashitaba  merupakan  salah  satu  spesies  dari  family seledri  yang  pada 

batangnya mempunyai cairan kental berwarna kuning yang disebut chalcone yang 

merupakan  keunikan  ashitaba.   Ashitaba  mengandung  antioksidan  antara  lain 

protein,  asam  amino,  vitamin  dan  mineral.  Vitamin  yang  terkandung  dalam 

ashitaba  antara  lain  beta  karoten,  vitamin  C,  potassium,  kalsium,  zat  besi, 

melatonin  dan  coumarins (Kimie,  2003).  Kandungan nutrisi  yang terkandung 

dalam 100 gram ashitaba segar dapat dilihat Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan nutrisi Ashitaba per 100 gram



Sunber: Japan FDA OS (28030263).

2.2 Pengeringan

Pengeringan pada dasarnya adalah proses pemindahan atau pengeluaran 

kandungan  air  bahan  hingga  mencapai  kandungan  tertentu  agar  kecepatan 

kerusakan  bahan  dapat  diperlambat.  Beberapa  kendala  yang  berpengaruh 

diantaranya ialah suhu dan kelembaban udara lingkungan, kecepatan aliran udara 

pengering,  besarnya  presentase  kandungan  air  yang  ingin  dijangkau,  tenaga 

pengering, efisiensi mesin pengering, dan kapasitas pengeringnya (Suharto, 1991). 

Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air pada bahan sampai batas dimana 

perkembangan miroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat 

(Lidiasari dkk, 2006).

 Pengeringan  produk  hasil  pertanian  antara  lain  agar  produk  dapat 

disimpan  lebih  lama,  mempertahankan  daya  fisiologik,  mendapatkan  kualitas 

Kandungan Pokok Kadar
Vitamin A 21300 IU
Vitamin B1 1.15 mg
Vitamin B2 1.97 mg
Vitamin B6 1.11 mg
Vitamin B12 0.04 ug
Vitamin C 33mg
Vitamin E 25.6 mg
Biotin (Vitamin H) 28.5 ug
Food Fiber 28.1 g
Total Carotene 38.3 mg
Manganese 216 mg
Pantothenic Acid 3.48 mg
Calcium 478 mg
Iron 31.9 mg
Potassium 4.06 g
Sodium 365 mg
Protein 36.8 mg



yang  lebih  baik,  serta  penghematan  biaya  penyimpanan  dan  pengangkutan. 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi  pengeringan digolongkan menjadi  dua yaitu 

faktor yang berhubungan dengan udara pengering, di antaranya suhu, kecepatan 

volumetrik aliran udara pengering dan kelembaban udara. Faktor yang lain adalah 

yang  berhubungan  dengan  sifat  bahan  yang  dikeringkan,  diantaranya  ukuran 

bahan,  kadar  air  awal  dan  tekanan  parsial  dalam  bahan  (Taib,  1988).  Alat 

pengering  yang  paling  cocok  untuk  mengeringkan  daun-daunan  adalah  alat 

pengering  tray  dryer,  selain  itu  juga  cocok  untuk  pengeringan  rumpu-rumput 

untuk pakan ternak (Setyahartini, 1987).

2.2.1 Macam-macam Pengeringan

Pengeringan  bahan  terdiri  dari  berbagai  macam  cara,  diantaranya 

penjemuran (sun drying) dan pengeringan mekanis (artificial drying).

a. Penjemuran (Sun Drying)

Penjemuran  adalah  suatu  usaha  pembuangan  atau  penurunan  kadar  air 

suatu  bahan  untuk  memperoleh  tingkat  kadar  air  yang  seimbang  dengan 

kelembaban nisbi  udara atmosfer.  Pengeringan di  terik  matahari  memang bisa 

efektif,  oleh karena suhu yang dicapai sekitar 35-45oC. Iklim di wilayah tropis 

merupakan sumber energi yang potensial.

b. Pengeringan Mekanis (Artificial Drying)

Pengeringan mekanis merupakan pengeringan dengan menggunakan suatu 

alat  pengering  buatan.  Pengeringan  buatan  mempunyai  beberapa  keuntungan 

karena  suhu  dan  aliran  udara  dapat  diatur  sehingga  waktu  pengeringan  dapat 



ditentukan  dengan  tepat  dan  kebersihan  dapat  diawasi  sebaik-baiknya.  Ada 

bermacam-macam alat  pengering  tergantung  dari  bahan  yang dikeringkan dan 

tujuan pengeringannya yaitu continuous belt drier, bed drier, spray drier, vacuum 

drier, cabinet drier dan lain-lain (Suharto 1998).

2.2.2 Mekanisme Pengeringan

Transfer panas dari medium pengering ke permukaan bahan terjadi ketika 

udara  pengering  (medium  pengering)  dihembuskan  melalui  permukaan  bahan 

yang basah dan panas laten penguapan menyebabkan terjadinya proses penguapan 

air dari dalam bahan ke luar. Ketika bahan pangan diletakkan di dalam suatu alat 

pengering,  terdapat  suatu  fase  permulaan  bagi  bahan  pangan  untuk  mencapai 

temperatur  bola  basah  (titik  AB  pada  Gambar  1).  Pengeringan  kemudian 

dilanjutkan dengan pergerakan air dari dalam bahan pangan menuju ke permukaan 

dan sebagian air  di  permukaan bahan mulai  berubah menjadi  uap dengan laju 

yang sama antara pergerakan air dari dalam bahan ke permukaan dan perubahan 

air di permukaan bahan menjadi uap yang disebut dengan “constant rate period” 

(titik BC pada Gambar 2). Terbentuknya lapisan udara di sekitar bahan pangan 

yang  dikeringkan  sangat  diperlukan  dalam  upaya  mempercepat  proses 

pengeringan.  Apabila  pergerakan  udara  terlalu  rendah  akan  meningkatkan 

kelembaban  udara  di  sekeliling  bahan  dan  memperlambat  laju  pengeringan 

(Fellows, 2000).



Gambar 2. Kurva Pengeringan
Sumber : Fellows (2000)

Ketika  kadar  air  bahan  mencapai  kadar  air  kritis,  laju  pengeringan 

menurun  dan  berjalan  lebih  lambat  hingga  mencapai  kadar  air  nol  mendekati 

kadar  air  seimbang  (equilibrium  moisture  content)  dan  disebut  “falling  rate 

period” (titik CD pada Gambar 2). Selama “falling rate period” laju pergerakan 
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air  dari  dalam  bahan  pangan  ke  permukaan  lebih  rendah  dibandingkan  laju 

penguapan  air  di  permukaan  bahan  yang  menjadikan  permukaan  bahan 

mengering.  Tahap ini  memerlukan waktu terpanjang pada operasi  pengeringan 

(Fellows,  2000).  Laju  dan  suhu  pengeringan  merupakan  faktor  yang 

mempengaruhi  tekstur  produk  akhir.  Pengaturan  suhu  dan  lamanya  waktu 

pengeringan  dilakukan  dengan  memperhatikan  kontak  antara  alat  pengering 

dengan  alat  pemanas  (baik  berupa  udara  panas  yang  dialirkan  maupun  alat 

pemanas lainnya). Demi pertimbangan standar gizi maka pemanasan dianjurkan 

tidak lebih dari 85oC (Suharto,1998). 

2.2.3 Suhu dan Waktu Pengeringan

Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pengeringan adalah suhu udara 

pengering,  kelembaban udara,  laju  aliran  udara  yang melalui  tumpukan bahan 

yang  dikeringkan,  lamanya  udara  pengering  melalui  bahan  yang  dikeringkan, 

jenis bahan dan banyaknya bahan (Hall, 1980).  Pada proses pengeringan harus 

diperhatikan  suhu  udara  pengeringan.  Semakin  besar  perbedaan  suhu  media 

pemanas  dengan bahan yang dikeringkan,  maka semakin besar  pula kecepatan 

pindah  panas  ke  dalam bahan  sehingga  penguapan  air  akan  bertambah  capat, 

sedangkan panas yang diperlukan untuk menguapkan air akan berkurang dengan 

kenaikan suhu (Taib, 1988). Hampir  semua  metode  pengeringan  melibatkan 

panas,  sedangkan  terdapat  beberapa  kandungan  bahan  yang  sensitif  terhadap 

panas  sehingga  perlu  dilakukan  suatu  pengkondisian  agar  pengeringan  dapat 

mencapai laju yang optimal dengan tetap mempertahankan nilai kualitas bahan. 



Proses  pengeringan  yang  dilakukan  pada  suhu  tinggi  dalam  waktu  singkat 

memberikan  lebih  sedikit  kerugiannya dibandingkan  proses  pengeringan  pada 

suhu  lebih  rendah  dalam  waktu  yang  lama.  Sebagai  contoh,  sayuran  yang 

dikeringkan selama 4 jam dalam oven yang telah disetting,  akan memberikan 

kualitas yang lebih baik dibandingkan produk sejenis yang dikeringkan di bawah 

sinar  matahari  selama  2  hari  (Potter  and  Hotchkiss,  1995). Suhu  dan  waktu 

pengeringan  dapat  mengubah  sifat  fisik,  kimia  dan  diduga  dapat  mengubah 

kemampuan  memantulkan,  menyebarkan,  menyerap  dan  meneruskan  sinar 

sehingga mengubah warna bahan pangan. Semua bahan pangan yang dipanaskan 

yang terdiri dari gula, pati, pospat, sulfur dan mineral akan menjadi coklat. Waktu 

pengeringan  yang  singkat  dengan  suhu  tinggi  dan  penggunaan  tipe  pengering 

yang sesuai mampu menghasilkan produk kering dengan karakteristik yang sesuai 

atau  mengalami  kerusakan  minimal.  Pengeringan  yang  terlalu  cepat  dapat 

merusak bahan karena permukaan bahan yang cepat kering kurang bisa diimbangi 

oleh kecepatan gerakan air  bahan menuju permukaan.  Dengan memperhatikan 

serta mempertimbangkan standar gizi, maka pemanasan dengan mesin pengering 

dianjurkan tidak lebih dari 85 oC (Suharto, 1998).

Beberapa  penelitian  sebelumnya yang menjadi  dasar  pendekatan  dalam 

penentuan suhu dan waktu pengeringan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah  pengeringan  daun  dan  sayuran,  didapatkan  suhu  optimum  untuk 

pengeringan  daun  dan  sayuran  adalah  30°C  sampai  70°C  (Astuti,  2007). 

Pengeringan yang cocok untuk produk-produk  pertanian yang berfungsi sebagai 

tanaman obat adalah suhu pengeringan yang tidak lebih dari  60°C (Bermawie, 



2006).  Pengaturan  besar  kecilnya  suhu  selama  proses  pengeringan  merupakan 

salah satu kunci keberhasilan dalam menghasilkan produk yang baik, Beberapa 

hasil  penelitian menyebutkan bahwa untuk memperoleh kualitas  optimal,  suhu 

pengeringan sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga perbedaan suhu  tidak 

terlalu jauh (ekstrim). Pada umumya suhu diatur  pada kisaran 50°C sampai 60°C 

(Komarawinata, 2006).

2.3 Antioksidan

2.3.1 Vitamin C

Antioksidan sebagai agen protektif yang menginaktivasi spesies oksigen 

reaktif  berperan  penting  mengurangi  terjadinya  kerusakan  dalam  tubuh. 

Antioksidan  seperti  vitamin  E,  vitamin  C,  polifenol  dan  karotenoid  banyak 

terdapat dalam makanan, termasuk buah-buahan dan sayuran. Vitamin merupakan 

nutrien  organic yang  dibutuhkan  dalam  jumlah  kecil  untuk  berbagai  fungsi 

biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok 

dari makanan (Luthana, 2009).  Vitamin C adalah nutrien dan vitamin yang larut 

dalam air dan penting untuk kehidupan serta untuk menjaga kesehatan. Vitamin 

ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu  asam askorbat. 

Vitamin C termasuk golongan antioksidan karena sangat mudah teroksidasi oleh 

panas,  cahaya,  dan  logam,  oleh  karena  itu  penggunaaan  vitamin  C  sebagai 

antioksidan semakin sering dijumpai. Kebutuhan vitamin C dapat kita tingkatkan 

dengan mengkonsumsi beraneka buah dan sayur (Anonymous, 2004). Kebutuhan 

vitamin C sebesar 75 mg/hari untuk perempuan, dan 90 mg/hari untuk laki-laki. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_askorbat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin
http://id.wikipedia.org/wiki/Nutrien


Kebutuhan  ini  ditambah  35  mg/hari  bagi  perokok  yang  menderita  diabetes 

(kencing manis).  Tidak hanya produk suplemen, vitamin C bisa diperoleh dari 

sumber-sumber alami yaitu aneka buah dan sayuran seperti jambu biji, stroberi, 

pepaya, brokoli, jeruk, mangga,  bayam, daun singkong, dan tomat (Anonymous, 

2008). Ashitaba kaya akan kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tubuh 

seperti: beta-karoten, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, biotin, asam folik, vitamin C 

dan  mineral  kalsium.  Vitamin  C  pada  ashitaba  berguna  untuk  perlindungan 

terhadap kekurangan sistem kekebalan tubuh, berbagai penyakit  kadiovaskular, 

gangguan masalah prenatal, masalah mata dan bahkan kesehatan kulit. Vitamin C 

juga berfungsi untuk mengurangi stress, flu, stroke dan penuaan dini. Kandungan 

vitamin C pada 100 gram ashitaba segar adalah 33 miligram (Anonymous, 2007).

2.3.2 Total Karoten (Provitamin A)

Dari 600 jenis karotenoid yang terdapat di hasil alam, tetapi hanya 10% 

yang tergolong sebagai provitamin A, di antaranya adalah beta karoten. Zat gizi 

yang  banyak  dijumpai  pada  buah-buahan  serta  sayur-sayuran  segar  berwarna 

kuning dan hijau ini ternyata tak hanya ampuh melawan radikal bebas tapi juga 

ampuh  untuk  melindungi  tubuh  dari  petumbuhan  sel  kanker.  Karoten  dapat 

disimpan  dalam  hati dan  diubah  menjadi  vitamin  A  sesuai  kebutuhan,  dan 

membuatnya menjadi provitamin (Anonymousa, 2008). Sumber  karotenoid 

adalah  sayuran  hijau,  namun  ada  juga  yang  berwarna  kuning  sampai  merah. 

Karotenoid  juga  berfungsi  sebagai  antioksidan  (Amelia,  2004).  Tubuh  akan 

mengkonversikan  beta-karoten  jadi  vitamin  A  dalam jumlah  secukupnya  saja. 

Selebihnya  akan  tetap  tersimpan  sebagai  beta-karoten.  Sifat  inilah  yang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Provitamin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hati


menyebabkan beta-karoten berperan sebagai sumber vitamin A yang aman. Tidak 

seperti  suplemen vitamin A yang bisa  menyebabkan keracunan,  jika diberikan 

secara berlebihan (Hariyadi, 2006). Beta karoten, bisa didapatkannya dari wortel, 

brokoli,  kentang,  dan  tomat.  Berdasarkan  National  Health  Interview  Survey 

(1992),  kebutuhan  rata-rata  asupan  beta  karoten  bagi  laki-laki  2,9  mg/hari, 

sedangkan untuk wanita rata-rata  2,5 mg/hari. Karoten dapat menurunkan risiko 

penyakit kronis, diperlukan 3-6 mg/hari (Olson, 1994).

Ashitaba segar mengandung karoten sebanyak 38,3 mg/100 gram. Karoten 

pada  tumbuhan  ashitaba  berguna  untuk  anti  kanker,  baik  bagi  pertumbuhan, 

mencegah kebutaan, untuk reproduksi pemeliharaan sel epitel dan meningkatkan 

daya tahan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Karoten juga sangat baik 

untuk kesehatan kulit, menunda penuaan, dan antioksidan. Karoten sudah terbukti 

bahwa sangat efisien dalam menetralisir radikal oksigen dan efek peroksida lain 

serta mengurangi peluang terbentuknya sel kanker (Anonymous, 2007).

2.4 Pengaruh Suhu Pengeringan Terhadap Vitamin

Sebagian  vitamin  rusak  selama  pengolahan  karena  mereka  sensitif 

terhadap pH,  oksigen,  cahaya dan panas  atau kombinasi  dari  faktor-faktor  ini. 

Vitamin A stabil pada kondisi atmosfir akan tetapi cepat rusak pada pemanasan 

bersamaan dengan terjadinya oksidasi,  khususnya pada suhu tinggi. Vitamin A 

juga sensitif terhadap sinar UV. Vitamin C cukup stabil pada larutan asam, tapi 

rusak oleh cahaya dan kerusakan ini diperparah pada kondisi alkali (basa), adanya 

oksigen, tembaga dan besi. Pada umumnya, pengeringan cepat menggunakan suhu 



tinggi  menyebabkan  perubahan  yang  lebih  banyak  dibandingkan  pengeringan 

dengan suhu yang lebih rendah. Suhu tinggi (65°C-80°C) yang digunakan dalam 

proses  pengeringan  selama  ini  ternyata  menyebabkan  kerusakan  pada  struktur 

mikro dari bahan dan menurunkan kandungan vitamin pada produk (Anonymousb, 

2008). Pengeringan dapat menurunkan kandungan nutrisi pada bahan akibat reaksi 

oksidasi. Asam aksorbat (Vitamin C) dan pro-vitamin A (karoten) merupakan zat 

paling  banyak  mengalami  penurunan  selama  proses  pengeringan  dan 

penyimpanan. Vitamin A akan cepat rusak pada pemanasan, khususnya pada suhu 

tinggi. Kebanyakan vitamin akan rusak pada pemanasan dengan suhu diatas 65° C 

(Perera,  2003).  Beberapa penelitian  sebelumnya tentang pengaruh pengeringan 

terhadap  kadar  total  karoten,  menjelaskan  bahwa  pengeringan  menggunakan 

vacum  dryer dapat  menurunkan  20-40%  kandungan  total  karoten,  selain  itu 

pengeringan  vacum  dryer  juga  menurunkan  kadar  vitamin  C  sekitar  55-65% 

(Sopian,  2005).  Kecenderungan bahwa makin  rendah suhu pengeringan,  maka 

pengeringan  menjadi  lebih  lama  sehingga  proses  oksidasi  pun  lebih  lama. 

Pengeringan pada suhu 60°C dan 70°C, lebih cepat dibanding pada suhu 50°C. 

Vitamin C mudah teroksidasi  terutama suhu yang lebih tinggi  dibanding suhu 

kamar. Perlakuan terbaik adalah pada suhu 50°C yang menghasilkan lobak kering 

dengan kadar vitamin C sebesar 242,70 mg/100 gram (Astuti, 2007). 

2.5  Optimasi Dengan Metode Permukaan Respon

2.5.1  Metode Permukaan Respon



Metode  Permukaan  Respon  atau  Respon  Surface  Methodology  (RSM) 

adalah  suatu  kumpulan  dari  teknik-teknik  statistika  yang  berguna  untuk 

menganalisis permasalahan tentang beberapa variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel  tak  bebas  atau  respon,  serta  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  respon 

tersebut.  Dengan  demikian  Metode  Permukaan  Respon  dapat  digunakan  oleh 

peneliti untuk

1. Mencari suatu fungsi pendekatan yang cocok untuk meramalkan respon yang

akan datang.

2. Menentukan nilai-nilai dari variabel bebas yang mengoptimalkan respon yang

dipelajari (Gasperz, 1992).

Pada dasarnya analisis Metode Permukaan Respon serupa dengan analisis regresi, 

yaitu  menggunakan  prosedur  pendugaan  parameter  fungsi  respon  berdasarkan. 

Metode  Kuadrat  terkecil  (least  squares  method),  namun  dalam  Metode 

Permukaan Respon diperluas dengan menerapkan teknik-teknik matematika untuk 

menentukan  titik-titik  optimal  agar  dapat  ditemukan  respon  yang  optimal 

(maksimal/minimal) (Gasperz, 1992). 

Pembahasan  dalam  metode  permukaan  respon,  variabel  bebas  akan 

didefinisikan  sebagai  x,  dimana  variabel  bebas  itu  diasumsikan  merupakan 

variabel  kontinyu  dan  dapat  dikendalikan  oleh  peneliti  tanpa  kesalahan, 

diasumsikan  merupakan  variabel  acak  (random variable).  Variabel  bebas  bisa 

terdiri dari x1, x2, ..., xk, dengan Y sebagai varibel tak bebas / variabel respon 

yang  diduga  sebagian  atau  seluruhnya  merupakan  respon  dari  y1,  y2,...,  yk 

Kebanyakan masalah metode permukaan respon menggunakan salah satu model 



polinominal dari  fungsi Y =  β0+  β1X1+  β2X2+ ...+  βkXk +  ε  yang merupakan 

model polinomial ordo satu sebagai tahap awal. Bila terdapat lengkungan dalam 

sistem maka  dapat  dirumuskan  dengan  model  polinomial  ordo  kedua  dengan 

fungsi:

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X1
2

 + β4X2
2 + β5X1X2  + ε (Gasperz, 1992).

2.5.2  Rancangan Komposit Pusat

Suatu  rancangan  percobaan  untuk  membangun  model  polinomial  ordo 

kedua

harus  memiliki  paling  sedikit  3  taraf  dari  setiap  faktor  yang  dicobakan  agar 

parameter  model  dapat  diduga.  Rancangan  percobaan  itu  dipilih  berdasarkan 

pertimbangan: (1). Ketelitian relatif dalam menduga koefisien parameter model 

dan (2).  Banyaknya pengamatan yang dibutuhkan.  Rancangan percobaan yang 

dapat  dipergunakan  untuk  membangun  model  ordo  kedua  adalah  rancangan 

faktorial  3k.  Salah satu bentuk rancangan permukaan respon ordo kedua yang 

diterapkan secara luas adalah rancangan komposit terpusat (Central Composite  

Design). Pada dasarnya rancangan komposit terpusat adalah rancangan faktorial 

ordo pertama (2k) yang diperluas melalui panambahan titik-titik pengamatan pada 

pusat agar memungkinkan pendugaan koefisien parameter permukaan respon ordo 

kedua.  Rancangan  komposit  pusat  didefinisikan  sebagai  suatu  rancangan 

percobaan faktorial 2k atau faktorial sebagian (biasanya diberi kode +1 dan -1) 

ditambah dengan titik sumbu ( ±1, 0, 0,...0), (0, ±1, 0,..., 0), (0, 0, ±1,...0), (0, 0, ... 

±1) (Gaspersz, 1992).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Rekayasa  Proses  dan  Sistem 

Produksi Jurusan Teknologi Industri Pertanian dan Laboratorium Pangan Jurusan 

Teknologi  Hasil  Pertanian  Fakultas Teknologi  Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2008 sampai Januari 2009.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain, pisau, baskom, 

timbangan digital, panci pengukus, blender dan pengering kabinet. Peralatan yang 

digunakan untuk analisa vitamin C dan total karoten antara lain, labu ukur, pipet 

volume, erlenmeyer, sentrifuse dingin, dan spektrofotometer UV-VIS.

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian antara lain daun dan batang 

ashitaba  yang  diperoleh  dari  Trawas  Pasuruan  dan  air.  Bahan-bahan  yang 

digunakan  untuk  analisa  vitamin  C  dan  total  karoten  adalah  aquades,  larutan 

standart iodium, larutan amilum 0,01%, petroleum eter (PE), aseton dan H2SO4 

yang didapat dari CV. Panadia Malang.



3.3 Metode Penelitian

3.3.1  Batasan Masalah

            Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa batasan masalah antara lain :

1. Variabel  penelitian  yang digunakan  yaitu  suhu dan  waktu  pengeringan 

dengan respon nilai kadar  total karoten,  vitamin C, kadar air, rendemen 

dan organoleptik (rasa, aroma dan warna seduhan).

2. Faktor – faktor lain yang mempengaruhi kadar vitamin C dan total karoten 

seperti  reaksi  oksidasi  yang  dipengaruhi  oleh  cahaya  dan  udara  tidak 

diteliti  dalam penelitian ini.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar air 

seperti  kelembaban,  kecepatan  udara  dan  karakteristik  alat  (efisiensi 

pemindahan panas)  tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Proses pengeringan dilakukan dengan cabinet dryer.

3.3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Studi Pustaka

Percobaan Pendahuluan 

Penentuan Hipotesis dan Rancangan Percobaan

Identifikasi Masalah



Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Penelitian

3.3.3 Rancangan Percobaan

Pada percobaan ini  digunakan  pengering kabinet.  Rancangan percobaan 

yang digunakan adalah metode respon permukaan dengan rancangan komposit 

pusat  (Central  Composit  Design).  Dalam  penelitian  ini  digunakan  2  faktor 

perlakuan yaitu suhu dan waktu pengeringan. Masing-masing perlakuan dibagi 

menjadi  3  level  yang di  beri  kode +1 dan –1.  Sesuai  dengan Metode Respon 

Kondisi Optimum Terpilih

Kesimpulan 

Analisa Kimia

Perhitungan Optimasi Dengan Menggunakan 
Program Design Expert DX 7.1.5

Analisa Hasil Solusi Optimum

Pelaksanaan Percobaan 

   X
   X



Permukaan  2  faktor  maka  pengulangan  dilakukan  pada  titik  tengah  (X=0) 

sebanyak 5 kali. Nilai α dipilih k = 2 adalah 2k/4 = 22/4 = 1,414.

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  suhu  pengeringan  lobak  dan  daun 

nilam yaitu 40°C, 50°C, 60°C dan 70°C (Sumarsono, 2005), namun suhu diatas 

65°C dapat merusak vitamin C dan karoten, sehingga suhu yang digunakan 45°C 

dan 65°C.  Respon yang diamati pada rancangan ini adalah nilai vitamin C, total 

karoten  dan  kadar  air. Tahapan  untuk  menentukan  level  dari  masing-masing 

faktor dalam percobaan adalah:

1. Menentukan rancangan faktorial 22 (pengaruh dari 2 faktor) sebagai percobaan 

ordo pertama dan ditetapkan level-level yang akan diteliti sebagai berikut:

a) Faktor suhu pengeringan (S) dengan level faktor:

• Suhu pengeringan 45°C (Kode X1 = -1)

• Suhu pengeringan 65°C (Kode X1 = 1)

b) Faktor waktu pengeringan (W) dengan level faktor:

• Waktu pengeringan 10 jam (Kode X2 = -1)

• Waktu pengeringan 12 jam (Kode X2 = 1)

2. Setelah menetapkan level-level faktor yang sesuai dengan rancangan faktorial 

22, maka ditetapkan level-level faktor yang sesuai dengan titik pusat X1= 0 

dan X2= 0.  Pada faktor suhu pengeringan diketahui levelnya berturut-turut 

yaitu  45  oC  (X1 = -1),  65  oC  (X1 = 1)  dan  55  oC  (X1 = 0)  sebagai  titik 

tengahnya dengan jarak antara level faktor adalah  10oC, sehingga hubungan 

antara variabel X1 dengan variabel asli dapat dinyatakan seperti berikut:



55110,
10

551 +=
−

= XSSX ...........................................1

Pada faktor waktu pengeringan, hubungan variabel X2 dengan variabel asli 

dapat  diketahui  dengan  cara  yang  sama  sehingga  dapat  dinyatakan  seperti 

berikut:

112,
1

112 +=−= XWWX ...............................................2

3. Menentukan level-level faktor yang bersesuaian dengan nilai –α = -1,414 dan 

α = 1,414 dengan perhitungan melalui hubungan variabel X1 dan X2 dengan 

variabel asli. Dari persamaan (1) dan (2) diketahui bahwa:

Untuk X1 = -1,414, maka S = 10 (-1,414) + 55 = 40,86 (41 oC)

Untuk X1 = 1,414, maka S = 10 (1,414) + 55 = 69,14 (69 oC)

Untuk X2 = -1,414, maka W = 1 (-1,414) + 11 = 9,6 (9 jam 36 menit)

Untuk X2 = 1,414, maka W = 1( 1,414) + 11 = 12,4 (12  jam 24 menit)

Pengkodean  dan  level  asli  (variabel  bebas)  dari  rancangan  percobaan 

ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rancangan Percobaan Komposit Terpusat
No Variabel Kode Variabel Asli Respon

X1 X2 S : Suhu 
pengeringan
(oC)

W : Waktu 
pengeringan 
(jam)

Total 
Karoten 
(mg)

Vitamin 
C
(mg)

Kadar 
Air
(persen)

1 -1 -1 45 10
2 -1 1 45 12
3 1 -1 65 10
4 1 1 65 12
5 0 0 55 11
6 0 0 55 11
7 0 0 55 11
8 0 0 55 11
9 0 0 55 11
10 -1,414 0 41 11



11 1,414 0 69 11
12 0 -1,414 55 9,6
13 0 1,414 55 12,4
3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1   Pembuatan Ashitaba Seduh

Berikut adalah tahapan penelitian yang dilakukan:

1. Tumbuhan ashitaba dicuci dengan air mengalir sampai bersih

2. Ashitaba dipisahkan daun dan batangnya

3. Daun dan batang ashitaba di  blanching dengan metode  steam blanching 

pada suhu ± 90°C selama 5-10 menit.

4. Daun dan batang ashitaba ditiriskan untuk membuang air sisa blanching

5.  Daun dan batang ashitaba diiris dengan panjang  ± 2cm 

6. Daun dan batang ashitaba dikeringkan pada  cabinet dryer dengan suhu 

45°C, 55°C, 65°C selama 11, 10, 12 jam.

7. Daun dan batang ashitaba yang telah kering lalu  diblender  kering agar 

homogen.

Diagram alir proses pembuatan ashitaba seduh dapat dilihat pada Gambar 4.

 

  Dipisahkan  daun dan batang

Di blanching (90°C, 5-10 menit)

Dicuci

  Ashitaba
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Analisa:
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   X



 Ditiriskan

     Diiris daun dan batang ± 2cm

Dikeringkan pada suhu 45°C, 55°C, 65°C 

dengan waktu pengeringan 10, 11, 12 jam 

Diblender kering

Analisa:

- Kadar Total karoten

                 - Kadar Vitamin C

    - Kadar Air

    - Rendemen

    - Organoleptik

3.4.2 Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan meliputi:

1. Kadar total karoten (mg)

2. Kadar vitamin C (mg)

3. Kadar air  (%)

4. Rendemen (kilogram)

Ashitaba Kering
Siap Seduh

Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan Ashitaba Seduh

   X



5. Rasa, aroma dan warna seduhan (orgnoleptik)

3.5 Analisis Data 

Setelah diperoleh hasil akhir yang optimum kemudian dilakukan analisa 

lanjutan yang meliputi rendemen dan uji organoleptik yang meliputi rasa, aroma 

dan warna seduhan.  Pengolahan data dihitung dengan bantuan program Design-

Expert  7.1.5  (trial  version).  Metode yang digunakan dalam analisis  ini  adalah 

metode  permukaan  respon  (Resposive  Surface  Method)  dan  desain  model 

rancangan  percobaan  menggunakan  desain  komposit  pusat. Langkah-langkah 

dalam melakukan analisis data antara lain:

1. Memilih pada menu metode yang digunakan yaitu permukaan respon (respon 

surface),  kemudian  dipilih  desain  model  untuk  rancangan  percobaan  yaitu 

desain komposit pusat (central composite).

2. Menetapkan banyaknya faktor perlakuan.

3. Memasukkan  nama  dan  satuan  dari  masing-masing  faktor  perlakuan  yang 

dilakukan dalam penelitian serta memasukkan batasan minimal dan maksimal 

dari masing-masing faktor perlakuan.

4. Menetapkan banyaknya respon.

5. Memasukkan data dari penelitian pada masing-masing kolom respon.

6. Menekan masing-masing analisis dari setiap respon untuk mengetahui hasil 

perhitungan analisis ragam (ANOVA).

7. Menekan  menu  view untuk  melihat  bentuk  kurva hubungan  antara  faktor 

perlakuan masing-masing respon.



8. Menekan menu  numerical optimation dan pilih  Solution untuk melihat hasil 

optimal dari hasil komputasi menggunakan Design Expert 7.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Hasil Pengamatan Kadar Total Karoten

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah suhu dan 

waktu pengeringan yang ditujukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kadar 

total karoten, vitamin C dan kadar air pada ashitaba kering. Pada penelitian ini, 

proses pengeringan dilakukan menggunakan pengering kabinet  (cabinet dryer). 

Pengering cabinet merupakan pengering adiabatis yaitu pengering dimana panas 

dibawa ke dalam pengering oleh suatu gas panas (Desrosier,  1988).  Pengering 

kabinet  biasa  digunakan  utnuk  produksi  skala  kecil  atau  skala  “pilot-plan”. 

Kerugian yang mungkin didapat yakni produk yang dihasilkan bervariasi karena 

bahan yang dekat dengan sumber panas akan lebih cepat kering. Bahan diletakkan 

di atas rak yang terbuat dari bahan yang konduktivitas panasnya baik dengan alas 

berlubang-lubang. Menurut Suharto (1991), lubang tersebut dimaksudkan untuk 

memperbesar  kemungkinan  perpindahan  udara  panas  dan  uap  air.  Spesifikasi 

pengering kabinet yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Spesifikasi Pengering Kabinet
Alat Spesifikasi
Rak Stainless steel

Jumlah 60 rak
Kapasitas 60-90 kg

Blower Lion  Exhaust  Fan  Type  VF-15141 
Made in China
Size 15 inci; 1400 R.p.m
Sumber Panas: elpiji
Rating: Continous



Sumber: TSSU (2009).

Pengaruh perlakuan suhu dan waktu pengeringan terhadap respon  kadar 

total karoten pada  ashitaba kering dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Hasil Percobaan Kadar Total Karoten
No Variabel Kode Variabel Asli

X1 X2 S : Suhu 
pengeringan

(oC)

W : Waktu 
pengeringan 

(jam)

Respon
Total 

Karoten 
(mg/100 g)

1 -1 -1 45 10 6.5737
2 -1 1 45 12 5.9490
3 1 -1 65 10 3.4956
4 1 1 65 12 2.6298
5 0 0 55 11 6.2350
6 0 0 55 11 6.7388
7 0 0 55 11 6.4799
8 0 0 55 11 6.7942
9 0 0 55 11 6.5341
10 -1,414 0 41 11 6.8207
11 1,414 0 69 11 2.1440
12 0 -1,414 55 9,6 5.7394
13 0 1,414 55 12,4 4.8014

Dari  Tabel  4.  terlihat  bahwa  pada  suhu  pengeringan  yang  semakin 

meningkat yaitu pada suhu 55°C dan waktu pengeringan yang semakin lama yaitu 

pada 12,4 jam, dan suhu pengeringan 65°C kadar total karoten semakin menurun, 

hal  ini  dikarenakan karoten  sensitif  terhadap panas.  Dari  data  penelitian  yang 

didapat  (Tabel  4),  diketahui  bahwa  kadar  total  karoten  tertinggi  yaitu  6,8207 

mg/100 g, yang didapat pada suhu pengeringan 41oC dengan waktu pengeringan 

11 jam, terjadi penurunan pada suhu 65°C dengan waktu 10 jam yaitu 3,4956 

mg/100 g,  dan pada suhu 65°C dengan waktu 12 jam yaitu 2,6298 mg/100 g, 

sedangkan  kadar  total  karoten terendah  dari  seluruh  perlakuan  adalah 2,1440 



mg/100 g yang didapat pada suhu pengeringan  69oC dengan waktu pengeringan 

11 jam. 

Menurut hasil analisis penentuan model, desain model yang terpilih pada 

respon kadar total karoten adalah model kuadratik. Nilai P pada model kuadratik 

untuk total karoten adalah <0,0001 atau <0,1% (Lampiran 3), hal ini menunjukkan 

bahwa nilai P <0,05 (peluang kesalahan dari model adalah <5 %), yang berarti 

model berpengaruh nyata terhadap respon kadar total karoten. Semakin kecil nilai 

probabilitas suatu model maka model tersebut memiliki pengaruh yang semakin 

besar. 

Pengujian yang dilakukan pada simpangan model (lack of fit) untuk respon 

kadar  total  karoten  menunjukkan bahwa nilai  P  sebesar 0,6107 (Lampiran  3). 

Nilai P>0,1 berarti bahwa model sudah sesuai dengan tren dari model kuadratik 

(tidak berpengaruh nyata karena simpangan model mempunyai nilai lebih besar 

dari  0,1). Kriteria  utama  ketepatan  model  adalah  berdasarkan  uji  simpangan 

model,  dimana  suatu  model  dianggap  tepat  atau  cocok  dengan  permasalahan 

apabila uji simpangan dari model bersifat tidak nyata secara statistik serta suatu 

model dianggap tidak tepat atau tidak cocok untuk menerangkan fenomena sistem 

yang dipelajari jika simpangan dari model bersifat nyata secara statistik, meskipun 

mungkin kriteria yang lain cukup memuaskan (Gaspersz, 1992).

Selama dilakukannya penelitian, suhu pengeringan yang digunakan tidak 

selalu tepat 45°C, 55°C dan 65°C, hal ini dikarenakan kontrol suhu pada cabinet  

dryer yang digunakan masih diatur  secara manual,  sehingga  selama penelitian 

suhu yang digunakan adalah 45°C ± 2,  55°C ± 2 dan 65°C ± 2. Dari Tabel 3, 



diketahui  bahwa  kenaikan  suhu  dari  45°C  ±  2,  55°C  ±  2  dan  65°C  ±  2, 

menyebabkan terjadi penurunan kadar total karoten. Dalam suatu penelitian pada 

sayur-sayuran  hijau  pada  proses  pengeringan,  akan  terjadi  kerusakan  dari 

kandungan  gizinya  oleh  karena  panas,  dan  akan  memberi  hasil  pengurangan 

bahan gizi sejumlah 75-90% karoten (provitamin A), dan asam askorbat (vitamin 

C),  dan  lain-lain  (Sembiring,  2007). Kerusakan  karoten  terkait  dengan  proses 

oksidasi dan pemanasan, hal ini karena  karoten memiliki sifat yang tidak tahan 

terhadap panas dan oksidasi. 

Karoten  dapat  mengalami  penurunan  melalui  proses  oksidasi  karena 

cahaya,  oksigen,  suhu  tinggi,  teknik  pengeringan,  proses  pengelupasan, 

penyimpanan (Naibaho, 2007). Model kuadratik dari respon  kadar total karoten 

memiliki nilai R2 sebesar 0,9909 atau sebesar 99,09% yang menunjukkan bahwa 

model  percobaan  memberikan  kontribusi  dan  pengaruh  sebesar  99%  terhadap 

total karoten (Lampiran 3).  Nilai R2 ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan 

atau antara hasil yang diprediksi dengan hasil aktual tidak terlalu berbeda jauh 

(Ambati and Ayyanna, 2000).  

Hasil  analisis  ragam   (ANOVA)  untuk  respon  kadar  total  karoten, 

menjelaskan  bahwa  nilai  prob>F  menunjukkan  peluang  kesalahan  yaitu  jika 

prob>F<0,05  berarti  variabel  berpengaruh  nyata  terhadap  respon,  namun  bila 

prob>F>0,1 maka variabel tidak berpengaruh nyata terhadap respon. Pada respon 

kadar total karoten dipengaruhi oleh faktor suhu pengeringan dengan nilai Prob>F 

sebesar  <0,0001 dan  faktor  waktu  pengeringan  dengan nilai  Prob>F  sebesar 

0,0020 (Lampiran 4). Berdasarkan nilai prob>F yang telah diketahui, dapat dilihat 



bahwa faktor suhu  dan waktu  pengeringan merupakan faktor yang berpengaruh 

nyata  terhadap respon  kadar  total  karoten  karena  memiliki  nilai  prob>F<0,05. 

Data  analisis  ragam  (ANOVA)  selengkapnya  dapat  dilihat  pada  Lampiran  4. 

Berdasarkan analisa ragam yang telah dihasilkan (Lampiran 4), maka didapatkan 

model persamaan kuadratik untuk kadar total karoten adalah:

Y1 =   -101,54977 + 1,10334X1  +  15,30431X2  - 0,006027X1X2  - 0,010906X12  - 
0,69659X22 

Keterangan: y1 = Kadar total karoten

x1 = Suhu Pengeringan

x2 = Waktu Pengeringan

Berdasarkan  persamaan  diatas,  Y1  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  X12 

(-0,010906) lebih besar dibandingkan koefisien X22 (-0,69659), sehingga dapat 

dikatakan  bahwa  nilai  kadar  total  karoten  (Y1)  lebih  dipengaruhi  oleh  suhu 

pengeringan (X12) daripada waktu pengeringan (X22). Dengan meningkatnya suhu 

dan waktu pengeringan, maka akan mengakibatkan menurunnya respon Y1 (kadar 

total  karoten).  Sedangkan  koefisien  X1X2  merupakan  koefisien  interaksi  antar 

variabel bebas (konsentrasi suhu dan waktu pengeringan) terhadap variabel tak 

bebas (kadar total karoten). Interaksi antara suhu dan waktu pengeringan terhadap 

kadar total karoten dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Kurva Interaksi Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap Kadar 
Total Karoten.

Kontur plot hubungan antara faktor suhu dan waktu pengeringan terhadap 

respon kadar total karoten dapat dilihat  pada Gambar 6.

Gambar 6. Kontur Plot Hubungan Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap 
Respon Kadar Total Karoten.



Kurva interaksi suhu dan waktu pengeringan terhadap kadar total karoten dan 

kontur plot digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel percobaan terhadap hasil 

respon yang diperoleh. Dalam kurva interaksi suhu dan waktu pengeringan terhadap 

kadar total karoten dan kontur plot menunjukkan bahwa, warna hijau adalah warna 

peralihan dari warna biru muda menuju warna kuning yang semakin merah.  Kadar 

total karoten akan semakin tinggi pada daerah dengan warna yang semakin kuning atau 

pada daerah yang merah, dan sebaliknya akan semakin rendah pada  daerah dengan 

warna semakin biru muda. Dari Gambar 5 dan 6 diatas, dapat dilihat bahwa semakin 

tinggi suhu dan semakin lama pengeringan, kadar total karoten dalam ashitaba kering 

semakin menurun.  Hal ini juga dapat dilihat dari data analisis ragam (ANOVA), 

dimana  faktor  suhu  dan  waktu  pengeringan  berpengaruh  nyata  terhadap  nilai 

kadar  total  karoten  karena  memiliki  peluang kesalahan <0,0001 atau <0,01 % 

(peluang kesalahan kurang dari 5%).

Semakin tinggi suhu dan semakin lama pengeringan, menyebabkan kadar 

total  karoten menurun.  Selama pengeringan,  kadar  total  karoten  pada  ashitaba 

mengalami penurunan, hal tersebut merupakan akibat dari hilangnya total karoten 

produk bersamaan dengan hilangnya kadar air bahan selama proses pengeringan. 

Dari data yang telah didapatkan (Tabel 3), penurunan kadar total karoten akibat 

pengeringan adalah sebesar ± 77%. Hal ini juga dikuatkan oleh Widjanarko dan 

Wulan (2008), biasanya penurunan berkisar 10-30% untuk suhu rendah yaitu 30-

45°C dan diatas 50% untuk suhu diatas 60°C. Sebagian besar vitamin yang mudah 

rusak ialah vitamin yang mudah rusak oleh panas, larut dalam air dan yang mudah 



dioksidasikan  sehingga  berubah  sifat  baik  fisik  maupun  kimia,  yang  paling 

banyak menderita kerusakan ialah karotenoid (Luthana, 2009).

4.2 Data Hasil Pengamatan Kadar Vitamin C

Berdasarkan data hasil penelitian (Tabel 5), kadar vitamin C terendah yang 

didapat dari data penelitian adalah 13,271 mg/100 g yaitu pada suhu pengeringan 

69oC dengan waktu 11 jam, sedangkan kadar vitamin C tertinggi adalah 17,853 

mg/100 g yaitu pada suhu pengeringan 55oC dengan waktu pengeringan 11 jam. 

Data hasil kadar vitamin C dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Hasil Percobaan Kadar Vitamin C
No Variabel Kode Variabel Asli

X1 X2 S : Suhu 
pengeringan

(oC)

W : Waktu 
pengeringan 

(jam)

Respon
Kadar 
vitamin C 
(mg)

1 -1 -1 45 10 17.579
2 -1 1 45 12 16.848
3 1 -1 65 10 14.971
4 1 1 65 12 14.771
5 0 0 55 11 17.291
6 0 0 55 11 17.739
7 0 0 55 11 17.634
8 0 0 55 11 17.853
9 0 0 55 11 17.696
10 -1,414 0 41 11 17.783
11 1,414 0 69 11 13.271
12 0 -1,414 55 9,6 16.895
13 0 1,414 55 12,4 15.947

Sama halnya dengan kadar total karoten, kadar vitamin C juga mengalami 

penurunan seiring dengan meningkatnya suhu dan waktu pengeringan, seperti pada 

Tabel 5. Kadar vitamin C  tertinggi pada suhu 41°C dengan suhu pengeringan 11 jam 

adalah 17,783 mg/100 g, pada suhu pengeringan 45°C dan 55°C tidak banyak terjadi 



penurunan  kadar  vitamin  C.  Penurunan  vitamin  C  terbanyak  adalah  pada  suhu 

pengeringan 65°C dengan waktu pengeringan 10 jam yaitu 14,971 mg/100 g, suhu 

pengeringan 65 dengan waktu pengeringan 12 jam yaitu 14,771 mg/100 g dan suhu 

pengeringan 69°C dengan waktu pengeringan 11 jam yaitu 13,271 mg/100 g. Gaman & 

Sherrington (1994) menyatakan bahwa asam askorbat  (vitamin C) adalah vitamin 

yang paling mudah rusak di antara semua vitamin yang ada. Asam askorbat sangat 

larut  dalam air  dan  mudah teroksidasi,  sehingga kadar  vitamin C pada ashitaba 

segar  yang  akan  dikeringkan  sebenarnya  telah  mengalami  penurunan,  karena 

vitamin C sensitif terhadap panas dan cahaya. 

Model yang terpilih untuk respon kadar vitamin C adalah model kuadratik. 

Nilai  P  pada  model  kuadratik  untuk total  karoten  adalah adalah  <0,0001 atau 

<0,1%  (Lampiran  5), hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  P  <0,05  (peluang 

kesalahan  dari  model  adalah  <5  %),  yang  berarti  model  berpengaruh  nyata 

terhadap respon kadar  vitamin C.   Pengujian yang dilakukan pada  simpangan 

model (lack of fit) untuk respon kadar vitamin C menunjukkan nilai  P sebesar 

0,1662 (Lampiran 5). Nilai P>0,1 berarti bahwa model sudah sesuai dengan tren 

dari  model  kuadratik  (tidak  berpengaruh  nyata  karena  simpangan  model 

mempunyai nilai lebih besar dari 0,1). Model kuadratik dari respon kadar vitamin 

C memiliki nilai R2 sebesar 0,977 atau sebesar 97% yang menunjukkan bahwa 

model  percobaan  memberikan  kontribusi  dan  pengaruh  sebesar  97%  terhadap 

vitamin C. 

Hasil  analisis  ragam  (ANOVA)  menunjukkan  bahwa  kadar  vitamin  C 

dengan nilai Prob>F sebesar <0,0001 dan faktor waktu pengeringan dengan nilai 



Prob>F sebesar 0,0260, dapat dilihat pada Lampiran 6. Berdasarkan nilai prob>F 

yang telah  diketahui,  dapat  dilihat  bahwa faktor  suhu dan  waktu pengeringan 

merupakan  faktor  yang  berpengaruh  nyata  terhadap  respon  kadar  vitamin  C 

karena  memiliki  nilai  prob>F<0,05.  Berdasarkan  analisa  ragam (Lampiran  6), 

maka didapatkan model persamaan kuadratik untuk kadar vitamin C adalah:

Y2 =  -66,91919  + 0,86046X1  +  12,04814X2  +  0,013275X1X2  –  0,010407X12  – 
0,59374X22 

Keterangan: y2 = Kadar vitamin C

x1 = Suhu Pengeringan

x2 = Waktu Pengeringan

Dari persamaan (Y2), dapat diketahui bahwa koefisien X12 (-0,010407) lebih 

besar dibandingkan X22  (-0,59374), sehingga dapat dikatakan bahwa nilai kadar 

vitamin C (Y2) lebih dipengaruhi oleh suhu pengeringan (X12) daripada waktu 

pengeringan (X22).  Dengan meningkatnya suhu dan waktu pengeringan, maka 

akan  mengakibatkan  menurunnya  respon  Y2  (kadar  vitamin  C).  Sedangkan 

koefisien  X1X2  merupakan  koefisien  interaksi  antar  variabel  bebas  (suhu  dan 

waktu  pengeringan)  terhadap  variabel  tak  bebas  (kadar  vitamin  C).  Interaksi 

antara suhu dan waktu pengeringan terhadap kadar total karoten dapat dilihat pada 

Gambar 7.



Gambar 7. Kurva Interaksi Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap Kadar 
Vitamin C.

Kontur plot hubungan antara faktor suhu dan waktu pengeringan terhadap 

respon kadar vitamin C adalah seperti Gambar 8.

Gambar  8. Kontur Plot Hubungan Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap 
Respon Kadar Vitamin C.



Kurva  interaksi  suhu dan waktu pengeringan dan  kontur  plot  digunakan 

untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  percobaan  terhadap  hasil  respon  yang 

diperoleh.  Dalam  kurva  interaksi  suhu dan  waktu  pengeringan dan  kontur  plot 

menunjukkan bahwa, warna hijau adalah warna peralihan dari warna biru muda 

menuju warna kuning yang semakin merah. Kadar vitamin C semakin tinggi pada 

daerah dengan warna kuning yang semakin merah, dan sebaliknya akan semakin 

rendah  pada  daerah  dengan  warna  semakin  hijau  hingga  biru. Berdasarkan 

Gambar 7 dan 8, penurunan kadar vitamin C terjadi diakibatkan karena semakin 

tinggi suhu pengeringan dan waktu pengeringan yang semakin lama. Hal ini juga 

dapat dilihat dari data analisis ragam (ANOVA), dimana faktor suhu  dan waktu 

pengeringan berpengaruh nyata terhadap nilai  kadar vitamin C  karena memiliki 

peluang kesalahan <0,0001 atau <0,01% (peluang kesalahan kurang dari 5%). 

Menurunnya kadar  vitamin C,  dikarenakan sifat  dari  vitamin  C sendiri 

yaitu  tidak  tahan  panas  dan  mudah  teroksidasi  pada  suhu  diatas  suhu  kamar. 

Vitamin C merupakan vitamin yang mudah rusak, disamping sangat larut dalam 

air,  vitamin  C  mudah  teroksidasi  dan  proses  tersebut  dipercepat  oleh  panas 

(Saptantinah,  2007).  Gambar  8  dan  9  juga  menunjukkan  bahwa  dengan 

meningkatnya suhu dan waktu pengeringan menunjukkan pengaruh yang nyata 

terhadap respon kadar vitamin C. Menurut Perera (2003), asam aksorbat (Vitamin 

C)  dan  pro-vitamin  A  (karoten)  merupakan  zat  paling  banyak  mengalami 

penurunan selama proses pengeringan dan penyimpanan. Vitamin A (karoten) dan 

vitamin C akan cepat  rusak  pada pemanasan,  dan  mudah teroksidasi  terutama 

pada suhu yang lebih tinggi dibanding suhu kamar (Astuti, 2007).  Zainal (2005) 



yang menyatakan bahwa kandungan asam askorbat atau vitamin C dipengaruhi 

oleh  temperatur  yang  tinggi,  yaitu  sekitar  60-65°C,  temperatur  tersebut  akan 

merusak vitamin C.

4.3 Data Hasil Pengamatan Kadar Air

Dari  data  penelitian yang didapat  (Tabel  6),  diketahui  bahwa  kadar  air 

terendah  dari  seluruh  perlakuan  adalah 8,791%  yang  didapat  pada  suhu 

pengeringan  69oC  dengan waktu  pengeringan  11 jam,  sedangkan  kadar  air 

tertinggi yaitu  10,02% yang didapat pada suhu pengeringan 41oC dengan waktu 

pengeringan 11 jam. Data lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Hasil Percobaan Kadar Air
No Variabel Kode Variabel Asli Respon

X1 X2 S : Suhu 
pengeringan

(oC)

W : Waktu 
pengeringan 

(jam)

Kadar 
Air
(persen)

1 -1 -1 45 10 9.761
2 -1 1 45 12 9.583
3 1 -1 65 10 8.995
4 1 1 65 12 8.892
5 0 0 55 11 9.309
6 0 0 55 11 9.225
7 0 0 55 11 9.254
8 0 0 55 11 9.236
9 0 0 55 11 9.312
10 -1,414 0 41 11 10.020
11 1,414 0 69 11 8.791
12 0 -1,414 55 9,6 9.366
13 0 1,414 55 12,4 9.014

Pengeringan  bertujuan  untuk  mengurangi  kadar  air  suatu  bahan,  sehingga 

bahan tersebut dapat lebih lama untuk disimpan. Pada Tabel 5.  kadar air semakin 

menurun, karena suhu yang digunakan semakin tinggi dengan waktu yang semakin 



lama pula. Selama pengeringan, suhu yang semakin tinggi dan waktu yang semakin 

lama membuat kadar air dalam bahan menguap keluar. Seperti pada suhu 65°C dengan 

waktu pengeringan 10 dan 12 jam, kadar air dalam bahan semakin menurun, sedangkan 

pada suhu 45°Cdan 55°C, kadar air bahan mengalami penurunan yang tidak terlalu 

banyak.  Pengeringan dapat berlangsung dengan baik jika pemanasan terjadi pada 

setiap tempat dari bahan tersebut, dan uap air yang di ambil berasal dari semua 

permukaan  bahan  tersebut.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengeringan 

terutama adalah luas permukaan benda, suhu pengeringan, aliran udara, tekanan 

uap di udara, dan waktu pengeringan (Zaifbio, 2009).

Model yang terpilih untuk respon kadar air adalah model kuadratik. Nilai 

P  pada  model kuadratik untuk  kadar  air  adalah adalah  0,0166  atau  1,66% 

(Lampiran 7), hal ini menunjukkan bahwa nilai P <0,05 (peluang kesalahan dari 

model adalah <5 %), yang berarti model berpengaruh nyata terhadap respon kadar 

air.  Pengujian yang dilakukan pada  simpangan model (lack of fit) untuk respon 

kadar air menunjukkan nilai P sebesar 0,1464 (Lampiran 7).  Nilai P>0,1 berarti 

bahwa model sudah sesuai dengan tren dari model  kuadratik (tidak berpengaruh 

nyata  karena  simpangan model  mempunyai  nilai  lebih  besar  dari  0,1). Model 

kuadratik dari  respon  kadar air  memiliki  nilai R2 sebesar 0,9841 atau sebesar 

98,41% yang menunjukkan bahwa model percobaan memberikan kontribusi dan 

pengaruh  sebesar  98,41%  terhadap  kadar  air  pada  ashitaba  kering. Menurut 

Apriyantono (2002), vitamin-vitamin dan zat warna pada umumnya menjadi rusak 

atau berkurang. Pada umumnya suhu pengeringan  adalah antara 40 - 600C dan 



hasil yang baik dari proses pengeringan adalah simplisia yang mengandung kadar 

air 8 - 10%.

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa kadar air dipengaruhi 

oleh faktor suhu pengeringan dengan nilai  Prob>F sebesar <0,0001 dan faktor 

waktu  pengeringan  dengan  nilai  Prob>F  sebesar 0,0019,  dapat  dilihat  pada 

Lampiran 8. Berdasarkan nilai prob>F yang telah diketahui, dapat dilihat  bahwa 

faktor suhu dan waktu pengeringan berpengaruh nyata  terhadap respon  karena 

kadar  air  karena  memiliki  nilai  prob>F<0,05. Berdasarkan  analisa  ragam 

(Lampiran  8),  maka  didapatkan  model  persamaan  kuadratik  untuk  kadar  air 

adalah:

Y3 =  11,46835  –  0,13938X1  +  0,59372X2 +  0,001875X1X2  +  0,007165X12 – 
0,036100X22

Keterangan: y3 = Kadar air

x1 = Suhu Pengeringan

x2 = Waktu Pengeringan

Dari persamaan (Y3), dapat diketahui bahwa koefisien X12 (0,007165) lebih 

besar dibandingkan X22 (-0,0361), sehingga dapat dikatakan bahwa nilai kadar air 

(Y3) lebih dipengaruhi oleh suhu pengeringan (X12) daripada waktu pengeringan 

(X22).  Dengan  meningkatnya  suhu  dan  waktu  pengeringan,  maka  akan 

mengakibatkan  menurunnya  respon  Y1 (kadar  air).  Sedangkan  koefisien  X1X2 

merupakan koefisien interaksi antar variabel bebas (konsentrasi suhu dan waktu 

pengeringan) terhadap variabel tak bebas (kadar air).  Interaksi antara suhu dan 

waktu pengeringan terhadap kadar total karoten dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Kurva Interaksi Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap Kadar 
Air.

Kontur plot hubungan antara faktor suhu dan waktu pengeringan terhadap 

respon kadar air  adalah seperti Gambar 10.

Gambar   10.  Kontur  Plot  Hubungan  Suhu  dan  Waktu  Pengeringan 
Terhadap Respon Kadar Air.

Kurva  interaksi  suhu dan waktu pengeringan dan  kontur  plot  digunakan 

untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  percobaan  terhadap  hasil  respon  yang 



diperoleh.  Dalam  kurva  interaksi  suhu dan  waktu  pengeringan dan  kontur  plot 

menunjukkan bahwa, warna hijau adalah warna peralihan dari warna biru muda 

menuju warna kuning. Kadar air semakin tinggi pada daerah dengan warna yang 

semakin kuning, dan sebaliknya akan semakin rendah pada daerah dengan warna 

semakin hijau hingga biru tua. Berdasarkan Gambar 9 dan 10, penurunan kadar air 

terjadi  diakibatkan  karena  semakin  tinggi  suhu  pengeringan  dan  waktu 

pengeringan  yang  semakin  lama.  Pada  Gambar  9  dan  10,  suhu  dan  waktu 

pengeringan  yang  semakin  tinggi,  diikuti  dengan  semakin  turunnya  kadar  air 

produk sampai dicapai  titik  optimal.  Dengan meningkatnya  lama pengeringan, 

jumlah air yang keluar dari  bahan akan semakin meningkat sehingga kadar air 

bahan  akan  semakin  rendah.  Hal  ini  sesuai  dengan  kurva  pengeringan  pada 

Gambar 2. yang menunjukkan bahwa kadar air akan semakin menurun dengan 

semakin lama rentang waktu pengeringan (Hui, 1995).  Hal ini juga dapat dilihat 

dari data analisis ragam (ANOVA), dimana faktor suhu  dan waktu  pengeringan 

berpengaruh nyata  terhadap nilai  kadar  air  karena memiliki  peluang kesalahan 

<0,0001 atau <0,01 % (peluang kesalahan kurang dari 5%). 

Pada  umumnya,  penelitian  pengeringan menggunakan  kadar air sebagai 

acuan  untuk  menentukan  waktu  pengeringan.  Kadar  air  yang  rendah  dapat 

menghambat  pertumbuhan mikroba dan membuat produk menjadi lebih tahan 

lama. Pada penelitian ini,  didapatkan kadar air daun ashitaba segar adalah 85-

86%,  sedangkan  batang  ashitaba  segar  adalah  89-90%.  Setelah  dilakukan 

pengeringan dengan suhu 45°C ± 2, 55°C ± 2 dan 65°C ± 2 dengan waktu 10, 11, 

12 jam didapatkan rata-rata kadar air ashitaba kering adalah 8-9%. Maka, kadar 



air  yang  hilang  akibat  pengeringan  adalah  ±  90%.   Pada  umumnya  suhu 

pengeringan  adalah antara 40 - 600C dan hasil yang baik dari proses pengeringan 

adalah  simplisia  yang  mengandung  kadar  air  8  -  10%.  Pengeringan  dapat 

menyebabkan perubahan-perubahan hidrolisa enzimatis, pencokelatan, fermentasi 

dan  oksidasi.  Ciri-ciri  waktu  pengeringan  sudah  berakhir  apabila  daun  sudah 

dapat dipatahkan dengan mudah. Pada umumnya bahan (simplisia) yang sudah 

kering memiliki kadar air ± 8 - 10%, dengan jumlah kadar air tersebut kerusakan 

bahan  dapat  ditekan  baik  dalam  pengolahan  maupun  waktu  penyimpanan. 

(Sembiring, 2007).  

4.4 Analisis Hasil Optimasi

Perhitungan optimasi  dilakukan dengan batasan-batasan yang dilakukan 

sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Tujuan  dalam  optimasi  ini  adalah 

minimasi suhu dan waktu pengeringan dalam rentang yang telah ditentukan dan 

maksimasi nilai  respon kadar total karoten, vitamin C dan meminimalkan kadar 

air pada ashitaba kering. Batasan-batasan tersebut tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Batasan Optimasi Respon  Kadar Total Karoten, Kadar Vitamin C 
dan Kadar Air

Nama Tujuan Batas Bawah Batas Atas
Suhu pengeringan Minimasi 45°C 65°C

Waktu pengeringan Minimasi 10 12
Kadar Total Karoten 

Kadar Vitamin C
Kadar air

Maksimasi
Maksimasi 
Minimasi

2,144 mg/100 g
17,853 mg/100 g

minimal

maksimal
maksimal
10,00%

Pada  Tabel  7.  batasan  suhu   adalah  45°C  dan  65°C,  dengan  waktu 

pengeringan 10 sampai 12 jam. Batasan ini berdasarkan penelitian Komarawinata 



(2006)  yang  menyatakan  bahwa suhu  yang  baik  untuk  pengeringan  daun  dan 

sayuran adalah antara 40°C-60°C, dan Sembiring (2007) yang menyatakan maka 

umumnya  digunakan  suhu  pengeringan  adalah  antara  400C-600C.  Menurut 

Sumarsono (2005), suhu diatas 650C dapat merusak vitamin C dan total karoten, 

sehingga untuk batas atas suhu digunakan 650C. Namun karena produk yang akan 

dihasilkan adalah bentuk kering, maka faktor kadar air perlu diperhatikan. Kadar 

air pada suhu 400C masih menghasilkan kadar air yang tidak memenuhi standar 

produk kering simplisia  pada umumnya, yaitu  8-10% (Leung,  1985),  sehingga 

untuk batas bawah digunakan suhu 450C. Batas bawah untuk kadar total karoten 

dan vitamin C adalah  2,144 mg/100 g dan 17,853 mg/100 g karena hasil diatas 

merupakan data terendah yang didapat dari penelitian, sedangkan batas atas tidak 

dicantumkan  karena  diharapkan  dapat  menghasilkan  kadar  total  karoten  dan 

vitamin C sebanyak mungkin. Untuk kadar air, dicari hasil yang paling minimal, 

sehingga batas atas yang ditentukan adalah 10%. Menurut Koswara (1995), bahan 

baku yang kadar airnya lebih dari 10%, maka reaksi enzimatik dalam sel masih 

dapat berlangsung, dimana hal ini dapat membuat produk menjadi busuk.

Total karoten pada ashitaba segar adalah 35 mg/100 g, kadar vitamin C pada 

ashitaba segar adalah 30 mg/100 g dan kadar air pada ashitaba segar sekitar 85-

90%. Pada penelitian didapatkan nilai  kadar total  karoten terendah sebesar 2,14 

mg/100 g dan nilai tertinggi sebesar  6,82 mg/100 g, sedangkan kadar vitamin C 

terendah  adalah  13,27  mg/100  g  dan  kadar  tertinggi  17,85  mg/100  g.  Pada 

penelitian juga diketahui kadar air tertinggi adalah 10,02% dan kadar air terendah 

adalah 8,79%. 



Pengoptimalan respon kadar total karoten, kadar vitamin C dan kadar air 

adalah bertujuan untuk lebih mengoptimalkan ketiga respon secara bersama-sama 

sehingga  dihasilkan  solusi  optimal.  Berdasarkan  hasil  solusi  optimal  yang 

diperoleh melalui  program  Design Expert   DX 7.1.5 seperti  pada Lampiran 9, 

didapatkan  1  hasil  solusi  optimal  dan  35  solusi  alternatif.  Solusi  yang dipilih 

adalah solusi dengan nilai desirability yang paling mendekati 1,000 (100%) yaitu 

0,774 (77%). Menurut Montgomery (1984), desirability mencerminkan bentangan 

yang  diinginkan  untuk  masing-masing  respon  yang  nilainya  nol  sampai  satu, 

semakin  mendekati  satu  maka  semakin  tinggi  nilai  ketepatannya.  Dari  solusi 

optimal  yang  diperoleh,  didapatkan  hasil  optimal  dari  pengeringan  produk 

ashitaba  seduh adalah  pada  suhu 50,66°C dengan waktu  pengeringan 10  jam, 

seperti pada Tabel 8.

Tabel  8. Hasil Solusi Optimal
Suhu 

Pengeringan 
(oC)

Waktu 
Pengeringan 

(jam)

Kadar 
Total 

Karoten 
(mg)

Kadar 
Vitamin 

C 
(mg)

Kadar 
Air

(persen)

Desirabilit
y

Keterangan

50,65
  

10,  00  6.68709
    

17.7956 9.52409 0.774 Selected

Dari  Tabel 8. dapat dilihat  1 hasil solusi optimal yang didapatkan  dari 

perhitungan menggunakan program Design Expert DX7. Tabel 8, merupakan hasil 

optimasi model kuadratik pada respon  kadar total karoten, vitamin C dan kadar 

air. Berdasarkan hasil optimasi, untuk kadar total karoten, vitamin C dan kadar 

air, suhu pengeringan 50,65oC dan waktu pengeringan selama 10 jam.  Didapatkan 

nilai  kadar total  karoten sebesar 6,69 mg/100 g,  dapat  dilihat pada Gambar 6. 



Kadar total karoten dalam ashitaba segar adalah 35 mg/100 g dengan kadar air 

90%.  Kadar  vitamin C 17,80 mg/100 g,  dapat  dilihat  pada Gambar 8.  Kadar 

vitamin C dalam ashitaba segar adalah 30 mg/100 g dengan kadar air 90%. Solusi 

optimal untuk kadar air  adalah 9,52%, dapat dilihat pada Gambar 10.  Dengan 

demikian pada optimasi yang telah dilakukan, suhu dan waktu yang terpilih untuk 

mendapatkan kadar total karoten dan vitamin C, kadar air yang didapatkan telah 

sesuai. Solusi optimal terpilih yang telah diperoleh dapat dikatakan  memiliki nilai 

ketepatan yang tinggi karena memiliki nilai desirability 0,774 atau tingkat solusi 

optimal memiliki ketepatan 77,4 %. dapat dilihat pada Lampiran 9.

4.5  Analisis Produk Hasil Solusi Optimal

Solusi optimal untuk faktor suhu dan waktu pengeringan diperoleh dari 

hasil  komputasi  dengan  menggunakan  program  Design  Expert  DX7. Solusi 

optimal  yang  diperoleh  yaitu  untuk  faktor  suhu  adalah  50,65°C  dan  waktu 

pengeringan adalah 10 jam.  Analisis terhadap produk  ashitaba seduh antara lain 

meliputi  rendemen dan  organoleptik  yaitu  rasa,  aroma  dan  warna  ashitaba 

seduhan.

4.5.1 Rendemen

Setelah  didapatkan  kombinasi  suhu  dan  waktu  pengeringan  yang 

menghasilkan kadar total  karoten,  vitamin C dan kadar air  yang optimal,  pada 

suhu  50,65°C  dan  waktu  pengeringan  10  jam, maka  selanjutnya  dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui rendemen produk yang telah optimal. Bahan baku 



yang  digunakan  sebanyak  20  Kg,  setelah  dilakukan  proses  pengolahan, 

menghasilkan ashitaba kering sebanyak 2 Kg. Rendemen yang didapat dari hasil 

pembuatan ashitaba kering, yaitu 10% dari jumlah bahan baku (ashitaba segar). 

Perhitungan rendeman dapat dilihat pada Lampiran 10. Umumnya pengeringan 

dedaunan simplisia untuk bahan pengobatan menghasilkan rendemen sekitar 10%. 

4.5.2 Organoleptik

4.5.2.1 Rasa Seduhan

Sifat  organoleptik  yang  dianalisa  menggunakan  uji  Friedman  oleh  20 

panelis adalah rasa, aroma dan warna seduhan ashitaba seduh. Pada penelitian, 

telah didapatkan hasil optimal yaitu dengan suhu 50,65°C dan waktu pengeringan 

10  jam.  Maka  untuk  mendapatkan  data  organoleptik  yang  akurat,  pengujian 

organoleptik dilakukan dengan 3 kali ulangan pada produk yang optimal.

Pada  rasa  seduhan,  rerata  skor  tingkat  kesukaan  panelis  terhadap  rasa 

seduhan ashitaba seduh adalah 2,7 (agak suka) sampai 3,05 (suka), dengan jumlah 

rerata skor 2,88 (agak suka), terlihat bahwa tidak ada beda nyata untuk uji rasa. 

Gambar rata-rata nilai  kesukaan panelis  untuk rasa,  aroma dan warna seduhan 

shitaba seduh dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Rerata Skor Nilai Kesukaan Uji Organoleptik Ashitaba Seduh 
Oleh 20 Panelis.

Panelis kurang menyukai rasa seduhan ashitaba karena rasa daun ashitaba 

yang pahit,  hal ini dikarenakan adanya sisa getah dalam ashitaba yang disebut 

chalcone. Umumnya makanan atau minuman tidak hanya terdiri dari satu kelompok 

rangsangan saja,  tetapi  merupakan gabungan berbagai  rasa yang terpadu sehingga 

menimbulkan rasa makanan atau minuman yang utuh. Rasa merupakan salah satu 

faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  seseorang  terhadap  suatu  produk  pangan, 

akan  tetapi  individu  mempunyai  penilaian  yang  berlainan  terhadap  suatu  rasa 

sehingga sulit untuk menyimpulkan secara objektif (Zainal, 2005).

4.5.2.2 Aroma Seduhan

Pada  aroma  seduhan,  rerata  nilai  kesukaan  kesukaan  panelis  terhadap 

aroma seduhan ashitaba seduh adalah 2,9 (agak suka) sampai 3 (suka) dan jumlah 

rerata skor 2,93 (agak suka), dapat dilihat pada Lampiran 12.  Pada uji Friedman 

terlihat  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang  nyata  untuk  uji  aroma  seduhan. 



Perubahan aroma pada ashitaba seduh ini dikarenakan timbulnya senyawa volatile 

akibat  pengeringan.  Menurut  Winarno  (2002),  Selama pengeringan juga  dapat 

terjadi perubahan warna, aroma, tekstur dan vitamin-vitamin menjadi rusak atau 

berkurang. 

4.4.2.3 Warna Seduhan

Pada  warna  seduhan,  rerata  tingkat  kesukaan  panelis  terhadap  warna 

seduhan ashitaba seduh adalah 2,8 (agak suka) sampai 3,05 (suka) dengan jumlah 

rerata skor 2,91 (agak suka). Pada perhitungan uji Friedman, tidak ada beda nyata 

untuk uji warna seduhan, karena X hitung yaitu 0,9 lebih kecil dari X tabel yaitu 

5,99 (Lampiran 13). 

Panelis  menyukai  warna  ashitaba  seduh  karena  warna  yang  dihasilkan 

mirip dengan warna seduhan teh hijau. Menurut  Mahadi  (2007) dedaunan dan 

buah-buahan yang dikeringkan akan berubah warnanya menjadi coklat kehitam-

hitaman.  Perubahan  warna  tersebut  disebabkan  oleh  terjadinya  reaksi-reaksi 

pencoklatan  (browning)  baik  secara  enzimatik  maupun  secara  non  enzimatik. 

Selama proses pengeringan berlangsung terjadi perubahan warna, tekstur, aroma 

dan  lain-lainnya.  Pada  umumnya  bahan  pangan  yang  dikeringkan  berubah 

warnanya menjadi coklat. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh reaksi-reaksi 

browning, baik enzimatik maupun non enzimatik.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kombinasi faktor suhu dan waktu 

pengeringan untuk pembuatan ashitaba seduh dengan kadar total karoten, vitamin 

C  dan  kadar  air  yang optimal  yaitu  pada  suhu  50,66oC selama  10  jam.  Pada 

perlakuan tersebut dihasilkan  kadar total karoten sebesar 6,69 mg/100 g, kadar 

vitamin C sebesar 17,80 mg/100 g dan kadar air 9,52%. Dari hasil solusi optimal 

didapatkan  1  hasil  solusi  oprtimal.  Dari  analisis  terhadap  produk  hasil  solusi 

optimal, diperoleh  rendemen sebesar 10%.  Faktor suhu pengeringan  dan waktu 

pengeringan  berpengaruh  nyata  terhadap  respon  total  karoten,  vitamin  C  dan 

kadar air. 

Model persamaan kuadratik untuk respon kadar total karoten adalah:

Y1  =  -101,54977 + 1,10334X1  +  15,30431X2  –  0,006027X1X2  –  0,010906X12  – 

0,69659X22

Model persamaan kuadratik  untuk respon kadar vitamin C adalah:

Y2 =  -66,91919  + 0,86046X1  +  12,04814X2  +  0,013275X1X2  –  0,010407X12  – 

0,59374X22

Model persamaan kuadratik untuk respon kadar air adalah:

Y3 =  11,46835  –  0,13938X1  +  0,59372X2 +  0,001875X1X2  +  0,007165X12 – 

0,036100X22

Keterangan: y1 = Kadar total karoten; y2 = Kadar vitamin C; y3 = Kadar air



x1 = Suhu Pengeringan; x2 = Waktu Pengeringan

Pada uji  organoleptik,  panelis  lebih menyukai  aroma dan warna daripada rasa 

ashitaba seduh.

5.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian pengeringan ashitaba segar dengan waktu yang 

lebih  singkat  agar  dapat  mempercepat  waktu  pengeringan  dan  meminimalkan 

penurunan kadar total karoten dan kadar vitamin C.
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian

1. Analisa Kimia

http://www.kompas.com/kesehatan/news.htm


a. Perhitungan Kadar Vitamin C dengan Metode Iodometri

1. Bahan atau sampel yang akan dianalisis dihaluskan dengan menggunakan 

blender kemudiam ditimbang 2-3 gram. 

2. Selanjutnya,  sampel  dimasukkan  ke  dalam  erlenmeyer  100  ml  dan 

ditambahkan akuades sampai tanda batas.

3. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi dengan menggunakan sentrifuge untuk 

memisahkan konsentratnya. 

4. Supernatan  yang  diperoleh  diambil  20  ml  dan  dimasukkan  ke  dalam 

erlenmeyer  250  ml.  Ke  dalam  erlenmeyer  tersebut  ditambahkan  2  ml 

larutan  amilum  1%  kemudian  dititrasi  dengan  larutan  iodium  0,01  N 

sampai titik akhir titrasi yang berwarna biru.

Kadar vitamin C = ( V x N) I2 x BE vitamin C x fp x 100 mg/100 g 
bahan

Bobot sampel

Keterangan: V = volume fitrat sampel

         N = normalitas ion iodium (titran)

         I2 = larutan iodium untuk titrimetri (titran)

       BE = bobot equivalen dari I2

        fp = faktor pengenceran ion sampel

b. Perhitungan Kadar Total Karoten (AOAC, 1992)



1. 3 gram sampel diekstrak 3 kali masing-masing 5 ml petroleum eter (PE) 

dan 5 ml aseton dengan pengadukan selama 5 menit

2. Supernatan dicuci 2 kali masing-masing dengan 15 ml aquades, di dalam 

corong pemisah sehingga diperoleh ekstrak karoten

3. Ditambahkan 1 gram H2SO4 kedala ekstrak karoten dan diencerkan hingga 

10 ml dengan PE dan dikocok

4. Periksa absorbansinya pada panjang gelombang 450 nm

5. Dibuat  kurva  hubungan  antara  absorbansinya  dengan  karoten  murni, 

sehingga didapat persamaan y = ax+b, dimana a dan b adalah konstanta 

dan x adalah variabel yang dicari

6. Kadar karoten dihitung dengan rumus:

Kadar karoten = x ppm (mg/1000ml) x factor pengenceran x 100%
Berat sampel (mg)

c. Perhitungan Kadar air  (Sudarmadji, dkk, 1997)

1. Sampelyang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2-5 gram

2. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105°C selama 3 jam

3. Sampel didinginkan dalam desikator dan ditimbang

4. Prosedur  ini  diulangi  sampai  tercapainya  berat  sampel  yang  konstan 

(selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg)

5. Perhitungan kadar air berdasarkan berat basah adalah:

M = a –b  100%
   a



Keterangan: M = kadar air sampel (%)

                     a  = bobot awal sampel (gram)

                     b = bobot akhir sampel (gram)

d. Perhitungan Rendemen 

1. Bahan baku dan tambahan yang digunakan ditimbang, kemudian produk 

setiap perlakuan ditimbang

2. Timbang rendemen dengan rumus:

Rendemen =               berat produk (gram)       
 berat bahan baku + tambahan (gram)



Lampiran  2.  Lembar  Kuisioner  Uji  Organoleptik  Penelitian  Skala 

Laboratorium

Uji Organoleptik

(Hedonic Scale Scoring)

Nama :  …….

Umur :  ……. tahun

Pekerjaan :  …….

Dihadapan  anda  telah  tersedia  sampel  minuman  ashitaba  seduh.  Saya 

mohon saudara dapat memberikan penilaian terhadap produk ashitaba seduh yang 

tersedia  berdasarkan  skala  yang  tercantum  di  bawah.  Saya  mengharapkan 

kesungguhan  anda  demi  keakuratan  hasil  penelitian.  Atas  kerjasamanya  kami 

ucapkan terima kasih.

Kode Rasa Seduhan Aroma Seduhan Warna Seduhan
S1 T1 (1)
S1 T1 (2)
S1 T1 (3)

Nilai Keterangan:

1 : Tidak suka

2 : Agak suka

3 : Suka

4 : Sangat suka



Lampiran 3.   Hasil  Analisis  Penentuan Model  pada Respon Kadar  Total 
Karoten 

Response 1
Total karoten Transform: None

 *** WARNING:  The Cubic Model is Aliased! *** 

 Sequential Model Sum of Squares [Type I]
Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F
Mean vs Total 387.07 1 387.07
Linear vs Mean22.15 2 11.08 10.29 0.0037
2FI vs Linear 0.015 1 0.015 0.012 0.9146
Quadratic vs 2FI10.45 2 5.22 121.67 < 0.0001
Suggested
Cubic vs Quadratic9.223E-003 2 4.611E-003 0.079 0.9250
Aliased
Residual 0.29 5 0.058

Total 419.98 13 32.31

 "Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order polynomial where 
the
 additional  terms  are  significant  and  the  model  is  not  aliased.

Lack  of  Fit  Tests
Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F
Linear 10.56 6 1.76 35.31 0.0020

2FI 10.55 5 2.11 42.31 0.0015
Quadratic 0.10 3 0.034 0.68 0.6107
Suggested

Cubic 0.092 1 0.092 1.84 0.2462
Aliased
Pure Error 0.20 4 0.050

 "Lack  of  Fit  Tests":   Want  the  selected  model  to  have  insignificant  lack-of-fit.

 Model  Summary  Statistics
Std. Adjusted Predicted

Source Dev. R-Squared R-Squared R-Squared PRESS
Linear 1.04 0.6730 0.6076 0.4744 17.30

2FI 1.09 0.6734 0.5646 0.2156 25.82
Quadratic 0.21 0.9909 0.9843 0.9687 1.03
Suggested

Cubic 0.24 0.9911 0.9788 0.8119 6.19



Aliased

 "Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-Squared"
 and the "Predicted R-Squared".

Lampiran 4.  Hasil Perhitungan Analisis Ragam (ANOVA) pada Respon 
Total Karoten

Respon 1.  Total karoten
        ANOVA for Response Surface Quadratic Model

Analysis of variance table

Sum of Mean F p-value
Source Squares df Square Value Prob > F

Model                  32.62                5                      6.52     151.92 < 0.0001
significant

    A-Suhu       21.16     1                21.16               492.81              <0.0001
    B-waktu       0.99                 1                0.99               23.10               0.0020
    AB                    0.015               1                0.015                0.34               0.5790 
     A2                    8.27                 1                 8.27               192.69              <0.0001 

    B2                    3.38       1                 3.38                78.61              <0.0001
    Residual       0.30                 7                0.043
     Lack of Fit       0.10                 3                0.034                0.68                0.6107    not 

significant          Pure Error       0.20                 4                 0.050
     Cor Total       32.92    12

The Model F-value of 151.92 implies the model is significant.  There is only
a 0.01% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise.

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.  
In this case A, B, A2, B2 are significant model terms.  
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.  
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support 
hierarchy),  
model reduction may improve your model.

The "Lack of Fit F-value" of 0.68 implies the Lack of Fit is not significant relative to the 
pure error. There is a 61.07% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur 
due
to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit.



Std. Dev. 0.21 R-Squared
0.9909
Mean5.46 Adj R-Squared 0.9843
C.V. % 3.80 Pred R-Squared
0.9687
PRESS 1.03 Adeq Precision
32.763

The "Pred R-Squared" of 0.9687 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" 
of 0.9843.  "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio. A ratio greater than 4 is 
desirable.  Your  ratio of 32.763 indicates an adequate signal.This model can be used to 
navigate the design space space
Coefficient Standard 95% CI 95% CI

Factor Estimate df Error Low
HighVIF
 Intercept 6.56 1 0.093 6.34
6.78
 A-Suhu -1.63 1 0.073 -1.80
-1.451.00
 B-waktu -0.35 1 0.073 -0.53
-0.181.00
 AB-0.060 1 0.10 -0.31 0.18
1.00
 A2-1.09 1 0.079 -1.28 -0.90
1.02
 B2-0.70 1 0.079 -0.88 -0.51
1.02

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

 Total karoten  =
+6.56
-1.63   * A
-0.35   * B

-0.060   * A * B
-1.09   * A2

-0.70   * B2

 Final Equation in Terms of Actual Factors:

 Total karoten  =
-101.54977
+1.10334   * Suhu
+15.30431   * waktu
-6.02750E-003   * Suhu * waktu
-0.010906   * Suhu2

-0.69659   * waktu2



The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.
 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:
   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of 

residuals.
   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.
   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.
   4) Box-Cox plot for power transformations.

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs 
icon.

Lampiran 5.  Hasil Analisis Penentuan Model pada Respon Kadar Vitamin C
  

Response 2
         Vitamin C Transform: None

                        *** WARNING:  The Cubic Model is Aliased! *** 

Sequential Model Sum of Squares [Type I]
Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F
Mean vs Total         3598.17 1 3598.17
Linear vs Mean           15.95 2 7.98 8.26 0.0076
2FI vs Linear0.070 1 0.070 0.066 0.8028
Quadratic vs 2FI9.02 2 4.51 55.39 < 0.0001
Suggested
Cubic vs Quadratic 0.38 2 0.19 5.02
0.0637 Aliased
Residual 0.19 5 0.038
Total3623.78 13 278.75

 "Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order 
polynomial where the
 additional terms are significant and the model is not aliased.

Lack of Fit Tests
Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F
Linear 9.48 6 1.58 35.09 0.0020



2FI 9.41 5 1.88 41.79 0.0015
Quadratic 0.39 3 0.13 2.89 0.1662
Suggested

Cubic9.316E-003 1 9.316E-003 0.21 0.6728
Aliased
Pure Error 0.18 4 0.045

 "Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit.

 Model Summary Statistics
Std. Adjusted Predicted

Source Dev. R-Squared R-Squared R-Squared PRESS
Linear 0.98 0.6228 0.5474 0.3789 15.91

2FI 1.03 0.6256 0.5008 0.1733 21.17
Quadratic 0.29 0.9777 0.9619 0.8808 3.05
Suggested

Cubic 0.19 0.9926 0.9822 0.9657 0.88
Aliased

 "Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R 
Squared" and the "Predicted R-Squared".
Lampiran 6.  Hasil Perhitungan Analisis Ragam (ANOVA) pada Respon 

Vitamin C

Response 2. Vitamin C
        ANOVA for Response Surface Quadratic Model

Sum of Mean F p-value
Source Squares    df Square Value Prob > F
Model 25.04 5                5.01                  61.51           < 0.0001 

significant
A-Suhu             15.31        1        15.31 188.00 < 0.0001
B-waktu            0.65 1 0.65 7.92 0.0260
AB                    0.070 1 0.070 0.87 0.3831
A2                      7.53 1 7.53 92.55 < 0.0001
B2                      2.45 1 2.45 30.12 0.0009
Residual            0.57 7 0.081
Lack of Fit        0.39 3 0.13 2.89 0.1662
not significant
Pure Error         0.18 4 0.045
Cor Total          25.61    12

The Model F-value of 61.51 implies the model is significant.  There is only



a 0.01% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise.
Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.  
In this case A, B, A2, B2 are significant model terms.  
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.  
If there are many insignificant model terms (not counting those required to 
support       hierarchy),  model reduction may improve your model.
The "Lack of Fit F-value" of 2.89 implies the Lack of Fit is not significant 
relative to the pure error.  There is a 16.62% chance that a "Lack of Fit F-value" 
this large could occur due to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we 
want the model to fit.

Std. Dev. 0.29 R-Squared
0.9777
Mean 16.64 Adj R-Squared
0.9619
C.V. % 1.72 Pred R-Squared
0.8808
PRESS 3.05 Adeq Precision
21.683

The "Pred R-Squared" of 0.8808 is in reasonable agreement with the "Adj R-
Squared" of 0.9619.

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is 
desirable.  Your ratio of 21.683 indicates an adequate signal.  This model can be 
used to navigate the design space.

  Coefficient Standard 95% CI 95% CI
Factor Estimate df Error Low
HighVIF
 Intercept 17.64 1 0.13 17.34
17.94
 A-Suhu -1.38 1 0.10 -1.62
-1.141.00
 B-waktu -0.28 1 0.10 -0.52
-0.045 1.00
 AB0.13 1 0.14 -0.20 0.47
1.00
 A2-1.04 1 0.11 -1.30 -0.78
1.02
 B2-0.59 1 0.11 -0.85 -0.34
1.02

  Final Equation in Terms of Coded Factors:



 Vitamin C  =
+17.64
-1.38   * A
-0.28   * B
+0.13   * A * B
-1.04   * A2

-0.59   * B2

 Final Equation in Terms of Actual Factors:

 Vitamin C  =
-66.91919
+0.86046   * Suhu
+12.04814   * waktu
+0.013275   * Suhu * waktu
-0.010407   * Suhu2

-0.59374   * waktu2

 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics 
Node.
 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at 
the:
   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality 
of  residuals.
   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.
   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.
   4) Box-Cox plot for power transformations.
If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model 
Graphs icon.

Lampiran 7.  Hasil Analisis Penentuan Model pada Respon Kadar Air

Response  3
            Kadar Air  Transform: None
 *** WARNING:  The Cubic Model is Aliased! *** 

Sequential Model Sum of Squares [Type I]
   Sum of                 Mean                  F                  p-value

Source    Squares         df             Square              Value             Prob > F
Mean vs Total          1121.73 1 1121.73



Linear vs Mean        1.35 2 0.68 90.89 < 0.0001
2FI vs Linear           1.406E-003 1 1.406E-003 0.17 0.6868
Quadratic vs 2FI      0.050 2 0.025 7.78 0.0166
Suggested
Cubic vs Quadratic  0.016 2 7.875E-003 5.72 0.0510
Aliased
Residual                   6.883E-003 5 1.377E-003
Total                     1123.16 13 86.40

 "Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order polynomial where 
the
 additional terms are significant and the model is not aliased.

Lack of Fit Tests
            Sum of Mean F p-value

Source           Squares df Square Value Prob > F
Linear            0.068 6 0.011 6.75 0.0428

2FI            0.066 5 0.013 7.93 0.0334
Quadratic         0.016 3 5.317E-003 3.18 0.1464
Suggested

Cubic          2.000E-004 1 2.000E-004 0.12 0.7468
Aliased
Pure Error      6.683E-003 4 1.671E-003

 "Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit.

 Model Summary Statistics
Std. Adjusted Predicted

Source Dev. R-Squared R-Squared           R-Squared           PRESS
Linear          0.086    0.9479       0.9374        0.8915           0.15
2FI          0.090    0.9488       0.9318        0.8717           0.18
Quadratic      0.057    0.9841       0.9728        0.9132           0.12  
Suggested
Cubic          0.037    0.9952       0.9884        0.9837           0.023          Aliased

"Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-Squared"
 and the "Predicted R-Squared"

Lampiran 8.  Hasil Perhitungan Analisis Ragam (ANOVA) pada Respon 
Kadar Air

Response 3.  Kadar Air
               ANOVA for Response Surface Quadratic Model



                        Sum of                 Mean                    F               p-value
Source            Squares           df             Square               Value             Prob > F
Model                1.40 5 0.28 86.82 < 0.0001
significant
A-SUHU            1.28 1 1.28 394.66  < 0.0001
B-WAKTU        0.076 1 0.076 23.45 0.0019
AB                    1.406E-003 1 1.406E-003 0.43 0.5307
A2                       0.036 1 0.036 11.05 0.0127
B2                     9.066E-003 1 9.066E-003 2.80 0.1379
Residual             0.023 7 3.233E-003
Lack of Fit          0.016 3 5.317E-003 3.18 0.1464
not significant
Pure Error       6.683E-003 4 1.671E-003
Cor Total           1.43 12

The Model F-value of 86.82 implies the model is significant.  There is only
a 0.01% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise.

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.  
In this case A, B, A2 are significant model terms.  
Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.  
If there are many insignificant model terms (not counting those required to support 
hierarchy),  model reduction may improve your model.

The "Lack of Fit F-value" of 3.18 implies the Lack of Fit is not significant 
relative to the pure error.  There is a 14.64% chance that a "Lack of Fit F-value" 
this large could occur due to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we 
want the model to fit.

Std. Dev. 0.057 R-Squared 0.9841
Mean 9.29 Adj R-Squared 0.9728
C.V. % 0.61 Pred R-Squared 0.9132
PRESS 0.12 Adeq Precision 29.784

The "Pred R-Squared" of 0.9132 is in reasonable agreement with the "Adj R-
Squared" of 0.9728.

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is 
desirable.  Your ratio of 29.784 indicates an adequate signal.  This model can be 
used to navigate the design space.

Coefficient Standard 95% CI 95% CI
Factor Estimate df Error Low
HighVIF
 Intercept 9.27 1 0.025 9.21
9.33



 A-SUHU -0.40 1 0.020 -0.45
-0.351.00
 B-WAKTU -0.097 1 0.020 -0.14
-0.050 1.00
 AB0.019 1 0.028 -0.048 0.086
1.00
 A20.072 1 0.022 0.021 0.12
1.02
 B2-0.036 1 0.022 -0.087 0.015
1.02

 Final Equation in Terms of Coded Factors:

 Kadar Air  =
+9.27
-0.40   * A
-0.097   * B
+0.019   * A * B
+0.072   * A2

-0.036   * B2

 Final Equation in Terms of Actual Factors:

 Kadar Air  =
+11.46835
-0.13938   * SUHU
+0.59372   * WAKTU
+1.87500E-003   * SUHU * WAKTU
+7.16500E-004   * SUHU2

-0.036100   * WAKTU2

 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics 
Node.

 In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.
Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at 

the:
   1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality 

of residuals.
   2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.
   3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.
   4) Box-Cox plot for power transformations.
If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model 



Graphs icon.

Lampiran 9.  Hasil  Optimasi  Model  Kuadratik  pada Respon (Solution  Of 
Numerical Optimization)

Constraints
Lower Upper Lower Upper

Name Goal Limit Limit Weight Weight        Importance
SUHU  minimize 45 65 1 1 3
WAKTU  minimize 10 12 1 1 3
Total karoten  maximize 2.144 6.8207 1 1 3
Vitamin C  maximize 13.271 17.853 1 1 3
Kadar Air  minimize 8.791 10.02 1 1 3

Solutions
Number   SUHU           WAKTU      Total karoten        Vitamin C          KadarAir     Desirability

1 50.65 10.00 6.68709 17.7956 9.52409 0.774 
Selected

1 Solutions found

Number of Starting Points:  35
SUHUWAKTU

55.00 11.00
45.00 10.00
65.00 10.00
45.00 12.00
65.00 12.00
54.34 11.32
61.37 10.93
58.13 11.48
61.92 11.89
53.89 11.89
60.79 11.48
52.84 11.06
55.23 11.57
56.60 10.06
57.77 10.25
58.47 11.31
52.42 10.14
54.05 10.71
55.57 11.43
54.45 10.88
59.76 11.99
45.16 10.78
48.38 10.19
63.69 11.63
59.61 10.97
59.09 10.36
47.35 10.83
46.64 10.39
57.77 10.11
60.56 11.13



49.10 10.29
58.06 11.97
53.20 10.78

Lampiran 10. Rendemen Ashitaba Kering

Bahan baku yang digunakan = 20 Kg

Produk akhir yang dihasilkan = 2 Kg

Rendemen =    2  Kg   x  100% = 20%
20 Kg



Lampiran 11. Tabel uji Friedman rasa ashitaba seduh oleh 20 panelis.

Panelis S1T1(1) R1 S1T1(2) R2 S1T1(3) R3
1. 2 1,5 3 3 2 1,5
2. 3 1 4 2,5 4 2,5
3. 2 2 2 2 2 2
4. 4 3 3 1,5 3 1,5
5. 3 3 2 1,5 2 1,5
6. 4 2 4 2 4 2
7. 3 2 3 2 3 2
8. 2 2 2 2 2 2
9. 3 2 3 2 3 2
10. 2 2 2 2 2 2
11. 4 3 2 1,5 2 1,5
12. 3 2,5 3 2,5 2 1
13. 2 2 2 2 2 2
14. 4 2 4 2 4 2
15. 3 2 3 2 3 2
16. 4 3 3 1,5 3 1,5
17. 3 2,5 3 2,5 2 1
18. 4 2,5 3 1 4 2,5
19. 4 2,5 4 2,5 2 1
20. 2 1 3 2,5 3 2,5
Total 61 58 54
Rata-rata Skor 3,05 2,9 2,7

X hitung2  =   12/240 [(43,5)2 + (40,5)2 + (36)2 ] - [3(20)(3+1)]

X hitung2  =   12/240 [(1892,25) + (1640,25) + (1296)] - (240) 

X hitung2       =    1,425

X2
0,05;2       =   5,99

X hitung 1,425 <  X tabel 5,99

Rerata Skor = 3,05 + 2,9 + 2,7  = 2,88
3



Lampiran 12. Tabel uji Friedman aroma ashitaba seduh oleh 20 panelis

Xhitung2  =   12/240 [(41,5)2 + (39)2 + (39,5)2 ] - [3(20)(3+1)]

Xhitung2  =   12/240 [(1722,25) + (1521) + (1560,25)] - (240) 

Xhitung2       =    0,175

X2
0,05;2       =   5,99

X hitung 0,175 <  X tabel 5,99

Rerata Skor = 3 + 2,9 + 2,9  = 2,93
3

Panelis S1T1(1) R1 S1T1(2) R2 S1T1(3) R3
1. 3 2,5 3 2,5 2 1
2. 2 1,5 3 3 2 1,5
3. 4 2,5 4 2,5 3 1
4. 3 2 3 2 3 2
5. 3 2,5 3 2,5 2 1
6. 3 1,5 3 1,5 4 3
7. 4 2 4 2 4 2
8. 3 2,5 3 2,5 2 1
9. 3 2,5 3 2,5 2 1
10. 3 2,5 2 1 3 2,5
11. 3 1,5 3 1,5 4 3
12. 4 2 4 2 3 2
13. 3 1,5 3 1,5 4 3
14. 2 1,5 2 1,5 3 3
15. 3 1,5 3 1,5 4 3
16. 3 2,5 3 2,5 2 1
17. 2 2 2 2 2 2
18. 4 3 2 1 3 2
19. 3 3 2 1,5 2 1,5
20. 2 1 3 2 4 3
Total 60 58 58
Rata-Rata Skor 3 2,9 2,9



Lampiran 13. Tabel uji Friedman warna ashitaba seduh oleh 20 panelis.

Panelis S1T1(1) R1 S1T1(2) R2 S1T1(3) R3
1. 3 2 3 2 3 2
2. 3 3 2 1,5 2 1,5
3. 4 3 3 1,5 3 1,5
4. 3 1 4 2,5 4 2,5
5. 3 2,5 2 1 3 2,5
6. 3 3 2 1,5 2 1,5
7. 2 1,5 2 1,5 3 3
8. 2 1,5 3 3 2 1,5
9. 3 2,5 3 2,5 2 1
10. 4 2,5 4 2,5 3 1
11. 2 1,5 4 3 2 1,5
12. 2 1 3 2,5 3 2,5
13. 3 1,5 4 3 3 1,5
14. 3 3 2 1,5 2 1,5
15. 3 1,5 3 1,5 4 3
16. 2 2 2 2 2 2
17. 4 2 4 2 4 2
18. 3 1,5 4 3 3 1,5
19. 4 2,5 4 2,5 3 1
20. 2 1 3 2,5 3 2,5
Total 58 61 56
Rata-rata Skor 2,9 3,05 2,8

Xhitung2  =   12/240 [(40)2 + (43)2 + (37)2 ] - [3(20)(3+1)]

Xhitung2  =   12/240 [(1600) + (1849) + (1369)] - (240) 

Xhitung2       =    0,9

X2
0,05;2       =   5,99

X hitung 0,9 <  X tabel 5,99

Rerata Skor = 2,9 + 3,05 + 2,8  = 2,91
3
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