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VITTA  RIZKY  PERMATASARI.  0511030074 -  103. Proses  Pembuatan  Suplemen 
Probiotik  Berbasis  Daun Kelor  (Moringa oleifera)  (Kajian  Konsentrasi  Ekstrak  Daun 
Kelor  dan  Jenis  Filler)  .  SKRIPSI.  Pembimbing  :   Prof.  Dr.  Ir.  Sri  Kumalaningsih, 
M.App.Sc dan Dodyk Pranowo, STP, M.Si

RINGKASAN

Perkembangan  makanan  kesehatan  atau  suplemen  makanan  saat  ini  sangat 
berkembang  pesat.  Banyak  industri  ataupun  perusahaan  obat-obatan  memproduksi 
suplemen  multivitamin,  mineral  dan  asam  amino,  ditambah  ekstrak  tumbuhan  yang 
dipercaya  berkhasiat  meningkatkan  kesehatan.  Tanaman  kelor  (Moringa  oleifera) 
merupakan tanaman yang berpotensi yang besar karena gizinya yang tinggi dan hampir 
semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan. Sejak beberapa tahun terakhir ini pangan 
fermentasi telah berkembang pesat dan salah satu mikroba yang memiliki peranan dalam 
pangan fermentasi adalah Bakteri Asam Laktat (BAL). Dengan adanya potensi daun kelor 
dan produk pangan terfermentasi yang sangat besar, maka dilakukan rekayasa kombinasi 
antara keduanya dengan mengolahnya menjadi suplemen probiotik berbasis daun kelor. 
Untuk  menjadikannya menjadi  sebuah  suplemen,  maka  daun  kelor  harus  diolah  dulu 
menjadi bubuk. Oleh karena itu membutuhkan  filler agar kandungan gizi yang terdapat 
pada daun kelor cenderung tetap dan metode pengeringan yang dilakukan yaitu dengan 
Metode Spray Drying.

Tujuan  dari  penelitian  ini  antara  lain  untuk  mendapatkan  konsentrasi  ekstrak 
daun kelor dan  filler dengan tepat sehingga didapatkan suplemen probiotik daun kelor 
dengan jumlah BAL dan kandungan nutrisi  yang paling baik.  Penelitian ini dilakukan 
pada Bulan Januari - April 2009 di Lab. Sentral Ilmu Hayati  (LSIH), Lab, Bioindustri 
(TIP-FTP) dan Lab. Teknologi Hasil Ternak (THT-FPt) Universitas Brawijaya Malang. 
Rancangan percobaan untuk penelitian ini menggunakan RAK dengan menggunakan 2 
faktor, yaitu konsentrasi daun kelor yang terdiri dari 3 level dan jenis filler yang terdiri 
dari  2  level.  Pelaksanaan  penelitian  meliputi  3  tahapan  yaitu  membuat  fresh  culture, 
membuat  ekstrak  daun  kelor  dan  persiapan  media,  sedangkan  tahap  terakhir  yaitu 
pembentukan enkapsulat ekstrak daun kelor. Data diolah dengan ANOVA dan pemilihan 
alternatif terbaik dilakukan dengan menggunakan metode Multiple Attribute.

Berdasarkan  hasil  penelitian  laboratorium  yang  telah  dilakukan,  hasil  kadar 
protein  dari  suplemen probiotik  berbasis  daun  kelor  berkisar  antara  17,757% sampai 
dengan  27,3735%. Kadar  kalsium  berkisar  antara  708,9885  mg/100g  sampai  dengan 
773,451  mg/100g. Kadar  vitamin  A  berkisar  antara  129,9605  µg/g  sampai  dengan 
159,6035 µg/g. Kadar vitamin C berkisar antara 36,836 mg/100g sampai dengan 50,9445 
mg/100g. Setelah dilakukan perhitungan total BAL sebelum proses spray drying, total 
BAL berkisar antara 1.6 x 10⁷ cfu/ml sampai 22 x 107 cfu/ml. Sedangkan setelah proses 
spray drying, dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa total BAL berkisar antara 2.5 
x 105 cfu/ml sampai 30 x 105 cfu/ml. Berdasarkan perhitungan perlakuan terbaik dengan 
metode  Multiple  Attribute dapat  diperoleh  data  dari  semua  pengujian  kimia  bahwa 



perlakuan  terbaik  yaitu  metode  pembuatan  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor 
dengan konsentrasi 8% filler maltodekstrin (D1F2). 

Kata kunci : Suplemen probiotik, Kelor, Filler

VITTA  RIZKY  PERMATASARI.  0511030074-103. The  Making  of  Probiotic 
Suplements  Based  Kelor  Leaves  (Moringa  oleifera)  (Considerable  of  Kelor  Leaves’s 
Ekstract Concentration and Filler Types). MINOR THESIS. Supervisor :  Prof. Dr. Ir. Sri 
Kumalaningsih, M.App.Sc. Co.Supervisor:  Dodyk Pranowo, STP, M.Si

SUMMARY

The development of health food or food supplements today is growing rapidly. 
Many industries and companies of drugs produced a multivitamin supplement, minerals 
and amino acids, plus a plant extract that is believed can be increased of health. Kelor 
(Moringa oleifera) is a great potential leaves because have a high nutrition and almost all 
parts of the plant can be utilized. Since the last few years, food fermentation have been 
growing rapidly and one which of microorganisms in food fermentation is Lactic Acid 
Bacteria  (BAL).  With the  potential  kelor  leaves and fermented  food products  is  very 
large,  it  is  engineered with a combination of both process into probiotic supplements 
based kelor leaves. To make it into a supplement, the leaves should be processed become 
a powder. Therefore needed filler for the nutrients contained in the leaves tend to remain 
and drying method is performed by Spray Drying Method.

The purpose of this study are learning how to get a concentrated extract of the 
leaves  and  filler  kelor  exactly that  probiotic  supplements  obtained  by the  number  of 
leaves kelor BAL and nutritional best. This research was conducted in January - April 
2009 in the Lab. Central Biological Sciences (LSIH), Laboratory Bioindustri (TIP-FTP) 
and the Laboratory of Livestock Product Technology (THT-FPT) Brawijaya University 
of  Malang.  Experimental  design  for  this  study  using  the  Randomized  Block  Design 
(RBD) using 2 factors, namely the concentration of leaf kelor consisting of 3 levels and 
types  of filler  that consists  of 2 levels.  Implementation  of research includes 3 stages: 
making fresh culture, making kelor leaf extract and preparation of media, while the last 
stage  of  the  formation  of  leaf  extract  kelor  enkapsulat.  Data  was  processed  using 
ANOVA and  the  best  alternative  selection  is  done  by using  the  method  of  Multiple 
Attribute.

Based on the results of laboratory studies that have been done, the results of the 
protein  content  of  the  leaf-based  probiotic  supplement  kelor  between  17.757%  to 
27.3735%.  Calcium  content  ranged  from  708.9885  mg/100g  to  773.451  mg/100g. 
Vitamin A content ranged from 129.9605 mcg / g up to 159.6035 mcg / g. Vitamin C 
content ranged between 36.836 mg/100g to 50.9445 mg/100g. After calculating the total 
BAL before spray drying process, the total BAL ranged between 1.6 x 10  cfu / ml to 22⁷  
x 107 cfu / ml. Whereas after spray drying process, from the calculation results can be 
seen that the total BAL ranged between 2.5 x 105 cfu / ml to 30 x 105 cfu / ml. Based on 
the best treatment by the method of Multiple Attribute data can be obtained from any 
chemical test that is the best treatment method based probiotic supplement it kelor leaves 
concentrations of 8% with filler maltodekstrin (D1F2). 
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I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan makanan kesehatan atau suplemen makanan saat ini sangat 

pesat. Hal ini didorong oleh kebutuhan masyarakat yang cenderung mengonsumsi 

zat  gizi  tidak seimbang sehingga berisiko terkena penyakit  degeneratif,  seperti 

tekanan darah tinggi,  gangguan jantung,  stroke,  kanker,  dan diabetes.  Penyakit 

degeneratif juga meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk usia lanjut. 

Menurut Walujani (2003), suplemen makanan adalah suatu produk makanan yang 

mempunyai  peranan  dalam  membantu  metabolisme  tubuh  sehingga  akan 



meningkatkan  derajat  kesehatan  manusia.  Karena  bersifat  makanan, 

pengawasannya tak seketat obat. 

Selain itu, masyarakat perkotaan yang sibuk dan banyak mengalami stres 

ditambah lingkungan penuh polusi menimbulkan kebutuhan akan formula yang 

mampu  menyediakan  zat  gizi  seimbang  serta  sebagai  penawar  racun  yang 

terbentuk  dalam tubuh (antioksidan).  Oleh  karena  itu  banyak  industri  ataupun 

perusahaan obat-obatan yang memproduksi suplemen multivitamin, mineral dan 

asam amino, ditambah ekstrak tumbuhan yang dipercaya berkhasiat meningkatkan 

kesehatan.

Tanaman kelor (Moringa oleifera) mempunyai potensi yang besar karena 

hampir semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan, seperti daun, biji, batang dan 

bunga. Bagian yang paling berpotensi untuk kesehatan adalah biji dan daunnya. 

Di dalam daun kelor terdapat aspek nutrisi dan bahan bioaktif yang sangat baik. 

Banyaknya  nutrisi  yang  terkandung pada tanaman kelor  membuat  tanaman ini 

disebut-sebut  dapat  mengatasi  masalah kekurangan gizi  (malnutrition).  Bahkan 

tiga  organisasi  yaitu  Trees  for  Life,  Church  World  Service dan  Educational  

Concerns  for  Hunger  Organization menyebut  pohon  kelor  sebagai  “Natural  

Nutrition for the Tropics” (Fahey, 2005).  Di Indonesia sejauh ini pemanfaatannya 

hanya untuk sayuran dan makanan ternak. Di luar negeri seperti Afrika, India dan 

Srilanka,  kelor  telah  banyak  digunakan  untuk  bahan  pangan  sehat  dan 

penyembuhan berbagai penyakit (Fahey, 2005). 

Sejak  beberapa  tahun  terakhir  ini  pangan  fermentasi  telah  berkembang 

pesat dan salah satu mikroba yang memiliki  peranan dalam pangan fermentasi 



adalah Bakteri Asam Laktat (BAL). Pada umumnya bakteri yang terlibat dalam 

pangan  fermentasi  tergolong  aman  dan  telah  mendapatkan  status  GRAS 

(Generally Recognized As Safe). Menurut De Vuyst  and Vandamme (1994) dan 

Yang  (2000)  keunggulan  lain  dari  BAL  yang  digunakan  pada  bahan  pangan 

adalah sifatnya yang nonpatogenik dan tidak memproduksi toksin. Selain itu BAL 

bersifat  mikroaerofilik,  aerotoleran,  mampu  mencegah  pembusukan  dan 

kontaminasi  oleh  mikroba  lain  dengan  cara  memproduksi  asam-asam organik, 

seperti asam laktat, asam asetat, asam propionate dan bakteriosin.

Dengan adanya potensi daun kelor dan produk pangan terfermentasi yang 

sangat  besar,  maka  dilakukan  rekayasa  kombinasi  antara  keduanya  dengan 

mengolahnya  menjadi  suplemen  probiotik.  Untuk  menjadikannya  menjadi 

suplemen, maka daun kelor harus diolah dulu menjadi bubuk. Pengolahan daun 

kelor  menjadi  bubuk  membutuhkan  filler yang  berfungsi  untuk  menjaga 

kandungan gizi yang ada pada kelor. Adapun proses pengeringannya dilakukan 

dengan  Metode  Spray  Drying (pengering  semprot).  Untuk  itu  agar  diperoleh 

suplemen  probiotik  daun  kelor  dengan  kandungan  gizi  yang  tepat  diperlukan 

penelitian untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak daun kelor yang tepat dan filler  

yang sesuai.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Berapa konsentrasi ekstrak daun kelor yang tepat sehingga didapatkan 

suplemen probiotik daun kelor  dengan jumlah BAL dan kandungan 



nutrisi  yang paling baik jika dibandingkan dengan  Moringa powder 

komersial ?

2. Apa  filler yang  digunakan  untuk  mendapatkan  suplemen  probiotik 

dengan  jumlah  BAL  dan  kandungan  nutrisi  yang  paling  baik  jika 

dibandingkan dengan Moringa powder komersial ?

I.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mendapatkan  konsentrasi  ekstrak  daun  kelor  yang  tepat  sehingga 

didapatkan suplemen probiotik daun kelor  dengan jumlah BAL dan 

kandungan nutrisi yang paling baik jika dibandingkan dengan Moringa 

powder komersial

2. Mendapatkan  filler yang  digunakan  untuk  mendapatkan  suplemen 

probiotik daun kelor dengan jumlah BAL dan kandungan nutrisi yang 

paling baik jika dibandingkan dengan Moringa powder komersial

I.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini antara lain :

1. Memberikan  informasi  teknologi  baru  tentang  rekayasa  pembuatan 

suplemen probiotik daun kelor kepada masyarakat  sebagai  alternatif 

makanan suplemen

2. Membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekurangan gizi 

(malnutrition) dan para penderita penyakit degeneratif



3. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

I.5 Hipotesis

Diduga  dengan  bertambahnya  konsentrasi  ekstrak  daun  kelor  dan 

perbedaan  jenis  filler akan  mempengaruhi  kandungan  nutrisi  yang  terkandung 

dalam suplemen probiotik daun kelor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tanaman Kelor (Moringa oleifera)

Kelor termasuk jenis tanaman yang memiliki ketinggian 7-11 m dengan 

pohon tidak terlalu besar. Batang kayunya getas (mudah patah) dan cabangnya 

jarang tetapi mempunyai akar yang kuat. Daunnya berbentuk bulat telur dengan 

ukuran  kecil-kecil  bersusun  majemuk  dalam  satu  tangkai.  Kelor  dapat 

berkembangbiak dengan baik pada daerah yang mempunyai ketinggian tanah 300-

500 m diatas permukaan laut. Bunganya berwarna putih kekuningan dan keluar 

sepanjang tahun. Tanaman tersebut banyak tumbuh di India bagian utara, tetapi 

sekarang  sudah  menyebar  ke  seluruh  kawasan  tropis,  termasuk  Indonesia 



(Winarno, 2002). Buah kelor berbentuk segi memanjang yang disebut Klenthang 

(Jawa). Di Jawa, kelor sering dimanfaatkan sebagai tanaman pagar karena dapat 

dikonsumsi  sebagai  makanan  dan  berkhasiat  untuk  obat-obatan  (Anonymous, 

2004b).

Moringa  oleifera atau  dikenal  di  Indonesia  dengan  nama  daun  kelor 

merupakan  salah  satu  species  dari  genus  Moringa dan  family  Moringaceae. 

Pohon ini merupakan pohon yang mengandung banyak nutrisi dengan berbagai 

macam  kegunaannya.   Pohon  kelor  banyak  dijumpai  di  daerah  tropis  dan 

subtropis,  salah satunya di Indonesia. Hampir semua bagian pohon kelor dapat 

digunakan  untuk  makanan,  misalnya  daun,  akar  dan  biji.  Bahkan  di  beberapa 

negara,  kelor  digunakan  sebagai  bubuk  mikronutrien  (micronutrient  powder) 

untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit (Wikipedia, 2008). 

Daun kelor (Moringa oleifera) segar mengandung vitamin A sebanyak 4 

kali lipat dibandingkan vitamin A di dalam wortel; Vitamin C sebanyak 7 kali 

lipat dibandingkan Vitamin C pada jeruk lemon; kalsium sebanyak 4 kali lipat 

dibandingkan kalsium susu; kalium sebanyak 3 kali lipat potassium yang ada pada 

pisang; protein sebanyak 2 kali  lipat  protein pada susu dan masih banyak lagi 

kandungan nutrisi yang ada pada kelor ini. Dengan ditemukannya sejumlah nutrisi 

yang menakjubkan ini, tanama kelor sering disebut sebagai Pohon Ajaib (Miracle  

Tree)  (Mathur,  B.  2005).  Kandungan gizi  tanaman kelor  dan perbandingannya 

dengan sumber yang lain dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel  1.  Kandungan  Tanaman  Kelor  (Moringa  oleifera)  Dibandingkan 
dengan Sumber lain

Kandungan Perbandingan Moringa dan Sumber Lain



Vitamin A 
(carotene)

Moringa       
Carrots         

6780 mcg
1890 mcg

Vitamin C Moringa         
Oranges       

220 mg
30 mg

Calcium Moringa        
Cow's milk   

440 mg
120 mg

Potassium Moringa         
Bananas        

259 mg
88 mg

Protein Moringa        
Cow's milk   

6.7 g
3.2 g

Lain-lain Moisture      
Fat               
Minerals        
Fiber
Carbohydrates 
Energy
Phosphorous
Iron
Thiamin (B1)
Riboflavin (B2)
Niacin (B3)
Copper
Magnesium
Zinc

75.9 g (75.9%)
1.7 g
2.3 g
0.9 g
12.5 g
92 Kcal
70 mg
0.85 mg
0.06 mg
0.05 mg
0.8 mg
0.07 mg
42 mg
0.16 mg

Banyaknya nutrisi dan bahan bioaktif yang terkandung pada tanaman kelor 

membuat  tanaman  ini  diyakini  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  masalah 

kekurangan  gizi  (malnutrition).  Bahkan  tiga  organisasi  yaitu  Trees  for  Life,  

Church  World  Service dan  Educational  Concerns  for  Hunger  Organization 

menyebut pohon kelor sebagai “Natural Nutrition for the Tropics” (Fahey, 2005). 

II.2Suplemen

Suplemen makanan didefinisikan sebagai  produk yang digunakan untuk 

melengkapi makanan yang mengandung satu atau kombinasi bahan yaitu vitamin, 

mineral, asam amino. Dapat dikatakan pula sebagai bahan yang digunakan untuk 

meningkatkan angka kecukupan gizi (AKG), konsentrat, metabolit, konstituen dan 

Sumber : Gopalan C, et.al (1989)



ekstrak. Suplemen makanan bisa berbentuk tablet, tablet isap, tablet effervescence, 

serbuk, kapsul, serta produk cair berupa sirup atau larutan (Walujani, A. 2003).

 Menurut Kepala Badan POM dalam Walujani (2003) menyatakan bahwa 

suplemen  makanan  bukan  ditujukan  untuk  pengobatan  atau  pencegahan  suatu 

penyakit,  melainkan untuk tujuan pemeliharaan kesehatan, sebagai nutrisi  pada 

sistem  organ  tubuh  atau  pada  keadaan  tertentu  di  mana  terjadi  peningkatan 

kebutuhan  asupan  gizi,  misalnya  masa  kehamilan,  menyusui,  dan  masa 

penyembuhan. 

II.3Probiotik

Probiotik merupakan istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Lily dan 

Stiwel  pada  1065  untuk  menyatakan  efek  stimulasi  pertumbuhan  dari  suatu 

mikroorganisme  terhadap  mikroorganisme  lain.  Kemudian  definisi  ini 

berkembang sebagai suplementasi pakan yang berisi mikroorganisme hidup yang 

digunakan untuk memperbaiki keseimbangan mikroflora yang hidup dalam jalur 

intestine.  Probiotik ini biasanya berupa bakteri asam laktat dan  Bifidobacterium 

dimana bakteri-bakteri  ini  relatif  tahan terhadap asam lambung sehingga dapat 

mencapai  kolon  dan  populasinya  akan  menekan  bakteri  merugikan.  Sekarang 

probiotik  diartikan  sebagai  konsumsi  mikrobia  hidup  sebagai  aditif  makanan 

untuk  kesehatan  (Gibson  and  Fuller,  1999).  Schrenzeimer  (2004)  dalam 

Anonymous  (2004c)  menambahkan  definisi  probiotik  sebagai  mikroorganisme 

hidup yang mencapai saluran pencernaan dalam kondisi aktif dan dalam jumlah 

yang cukup guna menghasilkan efek positif bagi kesehatan. 



Menurut  Fuller  (1992),  probiotik  yang  efektif  sebaiknya  memenuhi 

kriteria sebagai berikut :

- Memberikan efek yang menguntungkan pada inang

- Tidak patogenik dan tidak toksik

- Mengandung sejumlah besar sel hidup

- Mampu bertahan dan melakukan kegiatan dalam usus

- Bersifat antagonis terhadap bakteri pathogen dan karsinogenik

- Tetap hidup selama penyimpanan

- Mempunyai sifat sensori yang baik

- Diisolasi dari inang

Mekanisme probiotik hingga dapat meningkatkan kesehatan tubuh adalah 

dengan cara (Hoover, 1993) :

- Produksi  senyawa  anti  mikroba  (khususnya  pathogen,  seperti  asam 

laktat,  asam  asetat,  karbondioksida,  H2O2,  bakteriosin,  reuterin  dan 

senyawa penghambat pertumbuhan bakteri pathogen lainnya)

- Unggul  dalam  kompetisi  penyerapan  nutrient  dan  sisi  penempelan 

pada sel epitel usus

- Menstimulasi  sistem  imunitas  dan  mampu  mengubah  aktivitas 

metabolism mikroba dalam saluran pencernaan

Tidak semua bakteri asam laktat (BAL) bersifat probiotik dan hanya jenis 

BAL  tertentu  yang  menempati  saluran  pencernaan  (Waspodo,  2003).  Efek 

probiotik ini dapat dipertahankan jika makanan pembawa minimal mengandung 



jumlah mikroba probiotik sebanyak 106 – 108 cfu/ml (Suryono, 2003). Selain itu 

konsumsi harus dilakukan secara teratur sebanyak 100 – 105 ml produk (berisi 

106/ml bakteri hidup) setiap 2 atau 3 kali seminggu (Prangdimurti, 2002).

Gisen (1995) dalam Yuniati (2001), menyatakan bahwa manfaat suplemen 

probiotik  bagi  tubuh  adalah  mengembalikan  flora  normal  usus,  mengurangi 

intoleransi laktosa, menghambat pertumbuhan bakteri pathogen, mereduksi serum 

kolesterol,  mempunyai  aktifitas  antikarsinogenik,  meningkatkan  system  imun, 

menghambat  pertumbuhan  Candida  albicans,  memperbaiki  pencernaan  protein 

dan lemak serta mensintesa vitamin.

II.4Bakteri Asam Laktat (BAL)

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah kelompok bakteri gram-positif, tidak 

membentuk  spora,  fermentasi  anaerob  dan  biasanya  aerotoleran  (Adams  and 

Nout, 2001), termasuk organisme katalase negatif ( Savadogo,  et.al. 2006) serta 

dapat memfermentasi gula menjadi asam laktat (Liu, 2003 dalam Karovicova and 

Kohajdova, 2003). Menurut Jay (1992), BAL mempunyai kisaran distribusi yang 

luas dan kemampuannya untuk tumbuh dalam substrat organik, dibawah kondisi 

asam,  basa,  aerob  dan  anaerob  membuat  BAL  menjadi  penting  di  dalam 

pengolahan pangan.

BAL  sering  digunakan  dalam  pangan  sebagai  mikroflora  alami  yang 

terdapat  pada  produk  daging,  susu,  sayuran  dan  ikan.  BAL  juga  dapat 

memproduksi  beberapa  senyawa  antimikroba,  termasuk  asam  organik, 



karbondioksida, hidrogen peroksida, diasetil, etanol dan bakteriosin yang berperan 

penting  pada  pengawetan  pangan  untuk  menghambat  kontaminasi  mikroba 

(Aymeric,  et.al, 2003  dalam  Nollet  and Toldra,  2006).  Parada  et.al (2007) 

menyebutkan bahwa BAL telah dikenal dalam keamanannya dengan mendapatkan 

status GRAS (Generally Recognized As Safe) dan memiliki peranan penting pada 

produk-produk  fermentasi.  Menurut  O’Sullivan  et.al (2002)  dalam  Beasley 

(2004), BAL seperti Lactobacilli, L. lactis, dan Streptococcus thermophilus dapat 

mengambat  pembusukan  pangan  dan  bakteri  pathogen  serta  mempertahankan 

kualitas nutrisi dari bahan pangan mentah untuk memperpanjang masa simpannya.

BAL dalam pertumbuhannya membutuhkan nutrisi yang cukup kompleks, 

seperti  asam  amino,  peptida,  basa  nukleotida  (purin  dan  pirimidin),  vitamin, 

mineral,  asam  lemak  dan  karbohidrat  (Jay,  1992  dan  Anonymous,  2007). 

Ditambahkan  pula  oleh  Jay  (1992),  bahwa  selain  nutrisi  yang  cukup  untuk 

mendukung pertumbuhan dan aktivitasnya diperlukan juga kondisi suhu dimana 

setiap  species  dari  BAL  berbeda-beda  kondisi  optimumnya,  misalnya 

Pediococcus  akan  tumbuh  secara  optimum  pada  suhu  25-33°C  dan  untuk 

Streptococcus kondisi optimum pertumbuhannya berkisar 30-37°C.

II.5 Bahan Penyalut dan Pengisi (filler)

Bahan penyalut adalah bahan yang digunakan untuk menyelimuti material 

inti  sehingga dapat  melindunginya  dari  pengaruh lingkungan yang  merugikan. 

Bahan ini harus mampu melindunginya dan menahan bahan-bahan volatile dari 

kehilangan  dan  kerusakan  kimia  selama  pengolahan,  penyimpanan  dan 



penanganan serta harus bisa melepaskan material inti yang diselimutinya karena 

dikonsumsi (Kim and Moor, 1996).

Menurut  Bakan  (1986),  bahan  penyalut  yang  digunakan  untuk  proses 

mikroenkapsulasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Bahan penyalut harus dapat memberikan lapisan tipis yang kohesif

- Bahan penyalut dan inti dapat bercampur secara kimia namun tidak dapat 

bereaksi,  karena  reaksi  yang  terjadi  dengan  bahan  inti  dapat 

mengakibatkan kerusakan

- Bahan penyalut  harus dapat memberikan sifat  penyalut yang diinginkan 

seperti  kekuatan,  fleksibilitas,  impermeabilitas,  sifat-sifat  optik  dan 

stabilitas. 

Beberapa jenis bahan penyalut dan pengisi terdapat pada Tabel 2

Tabel 2. Beberapa Jenis Bahan Penyalut dan Pengisi (Filler)

Kelas Bahan Pengisi Jenis
Gum Gum Arab, gum guan, natrium alginate
Karbohidrat β-siklodekstrin,  dekstrosa,  maltodekstrin, 

corn syrup, modified starch
Selulosa Metil-selulosa, etil-selulosa
Lemak Lilin, paraffin, triasetin, asam stearat
Bahan Anorganik Kalsium sulfat, tanah liat (clay), silica
Protein Na-kaseinat, laktosa, isolat protein kedelai, 

isolat protein whey
Sumber : Jackson dan Lee (1991) dalam Yusra, A (2006).

II.5.1 Dekstrin

Dekstrin  merupakan  bahan  pengisi  yang  ditambahkan  pada  proses 

pengolahan  produk  pangan  untuk  melapisi  komponen-kompenen  flavor, 

meningkatkan  jumlah  padatan,  memperbesar  volume,  mempercepat  proses 



pengeringan dan mencegah kerusakan bahan akibat panas. Bahan tersebut berupa 

padatan  dengan  berat  molekul  tinggi  yang  mudah  terdispersi  serta  dapat 

mempersulit difusi molekul aroma, selain itu juga untuk mempermudah tepung 

direkonstruksi dengan air (Widiatmoko dan Hartono, 1992).

Menurut  Suryanto  (2000),  bahan  yang  bersifat  hidrokoloid  sering 

digunakan  sebagai  bahan  pengisi  karena  dapat  memberikan  kestabilan  dalam 

suatu  emulsi,  suspense  dan  buih.  Dekstrin  merupakan  polisakarida  yang 

dihasilkan dari hidrolisis pati yang diatur oleh enzim-enzim tertentu atau hidrolisis 

oleh asam berwarna putih sampai kuning.

Dekstrin adalah golongan karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang 

dibuat dengan modifikasi pati dengan asam. Pemakaian dekstrin bertujuan untuk 

mengurangi  viskositas  (dispersi  molekul),  meningkatkan  kekuatan  gel  dan 

mengurangi  energi  yang  dibutuhkan  untuk  memasak  (Hui,  1992).  Menurut 

Golberg  and  Williams  (1995),  dekstrin  mempunyai  sifat  yang  stabil  terhadap 

panas dan oksidasi. 

II.5.2 Maltodekstrin

Maltodekstrin  adalah  karbohidrat  yang  mudah dicerna oleh  tubuh yang 

dibuat dari pati jagung asli. Pati dimasak kemudian ditambahkan asam atau enzim 

untuk memecah pati menjadi polimer yang lebih kecil. Senyawa yang merupakan 

polimer  dari  dekstrosa  ini  tidak  mengandung  protein,  lemak  dan  serat  dalam 

jumlah  yang  signifikan.  Maltodekstrin  merupakan  sumber  energi  karena 

mengandung 4 kalori per gramnya (Puspaningrum, 2003).



Perbedaan antara maltodekstrin dengan pati yaitu rasa maltodekstrin yang 

lebih manis dan penyerapannya lebih cepat bila dibandingkan dengan pati. Hal ini 

disebabkan karena maltodekstrin memiliki bentuk polimer yang lebih sederhana, 

tetapi  bila  dibandingkan  dengan  gula  sederhana  (dekstrosa,  fruktosa,  sukrosa), 

masa penyerapan maltodekstrin berjalan lebih lambat (Anonymous, 1998).

Sifat-sifat maltodekstrin bergantung pada DE (Dextrose Equivalents). DE 

merupakan ukuran kuantitatif derajat hidrolisa polimer pati. Semakin tinggi DE, 

tingkat hidrolisa pati dan level monosakarida yang ada di dalamnya akan semakin 

tinggi.  FDA  (Food  and  Drug  Administration)  mendefinisikan  maltodekstrin 

sebagai  produk yang memiliki DE kurang dari 20 dan dinyatakan aman untuk 

campuran  bahan  pangan.  Maltodekstrin  berbentuk  bubuk  kering,  merupakan 

pembentuk padatan yang baik untuk produk standar rendah lemak, efektif dalam 

pengeringan, flavor, jus buah, dan produk yang sulit kering lainnya (Anonymous, 

2004).

Hui  (1992)  menyebutkan  bahwa  maltodekstrin  dapat  digunakan  pada 

makanan karena memiliki  sifat-sifat  spesifik tertentu.  Sifat-sifat  tersebut antara 

lain dapat mengalami proses  disperse  yang cepat, daya larutnya tinggi, mampu 

membentuk  film,  higroskopisitas  rendah,  mampu  membentuk  body,  proses 

browning (pencoklatan)  rendah,  mampu menghambat  kristalisasi  dan  memiliki 

daya ikat yang baik.

Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh melalui kombinasi penggunaan 

maltodekstrin adalah sumbangannya terhadap penurunan tekanan osmotic produk. 

Penggunaan  maltodekstrin  sebagai  pensubstitusi  glukosa  akan  menyebabkan 



tekanan  osmotik  produk  menjadi  relatif  lebih  rendah.  Tekanan  osmotik  yang 

rendah  ini  akan  memungkinkan  peningkatan  konsentrasi  padatan  (karbohidrat, 

mineral, nutrisi dan vitamin) pada produk (Hidayat, 2006).

II.6Spray Drying

Spray  drying (pengering  semprot)  merupakan  teknik  enkapsulasi  yang 

banyak  digunakan  di  industri  pangan  karena  ekonomis,  fleksibel  dan  dapat 

dilakukan secara kontinyu. Bahan yang dimasukkan ke dalam spray drying adalah 

dalam  bentuk  emulsi  dengan  jenis  bahan  inti  berupa  lemak,  minyak  atau 

kompenen flavor (O’boyle,  et.al,  1992). Kelebihan lain dari pengering semprot 

adalah proses pengeringan berlangsung cepat dan bahan isian terkena suhu lebih 

rendah dari 100°C, walaupun demikian kehilangan bahan isian dalam jumlah kecil 

kemungkinan masih tetap terjadi (Dziezak dalam Jackson dan Lee, 1991 dalam 

Setiadi, A. 2006).

Seperti  proses  pengeringan  lainnya,  proses  pengeringan  semprot  cukup 

sederhana.  Cairan disemprotkan ke dalam aliran gas panas sehingga air  dalam 

tetesan  (droplet)  menguap  dengan  cepat  meninggalkan  bahan  kering.  Bahan 

kering  dipisahkan  dari  udara  yang  mengangkutnya  dengan  menggunakan 

separator.  Walaupun  suhu  udara  yang  masuk  ruang  pengering  sangat  tinggi, 

namun  kecepatan  pengeringan  yang  tinggi  dapat  menghindarkan  bahan  dari 

pemanasan yang berlebihan, bahkan tidak ada kontak bahan basa dengan media 

panas. Aliran uap air dari bahan akan menghambat difusi oksigen ke dalam bahan 



sehingga  oksidasi  yang  terjadi  selama  pengeringan  dapat  diminimalkan 

(Wiranatakusumah, dkk, 1992).

Dziezak  dalam  Jackson  dan  Lee,  1991  dalam  Setiadi,  A  (2006) 

menyatakan bahwa pada proses pengeringan semprot terdapat 4 tahapan proses 

yang terjadi yaitu :

- Atomisasi  bahan,  sehingga  dapat  membentuk  semprotan  bahan  sehalus 

mungkin

- Kontak antara partikel hasil atomisasi dengan udara pengering

- Penguapan air bahan

- Pemisahan bubuk kering dengan aliran udara yang membawanya

III. METODE PENELITIAN

III.1Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari 2009 sampai Bulan April 2009 

di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya, Laboratorium 

Bioindustri  Jurusan  Teknologi  Industri  Pertanian  Fakultas  Teknologi  Pertanian 

Universitas  Brawijaya  dan  Laboratorium  Teknologi  Hasil  Ternak  Jurusan 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

III.2Alat dan Bahan



Alat dan mesin yang digunakan dalam penelitian ini antara lain  laminar 

flow,  timbangan  analitik  (Metler  Toledo  AL  204),  autoclave,  vortex,  

spectrofotometer,  incubator  (Qualtex 220 V), spray dryer (Buchi Mini B-290), 

sentrifuge (Hettich D 78532), kompor gas,  plate heater, refrigerator (Air Tech), 

tabung reaksi, beaker glass, erlenmeyer, bunsen, micropipette, kuvet dan bluetape.

Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  daun  kelor 

(Moringa  oleifera),  kultur  Bakteri  Asam  Laktat  (BAL),  media  pertumbuhan 

bakteri  yaitu  media  “deMan,  Rogosa  and  Sharpe  Broth”  (MRS  Broth)  merek 

Oxoid,  MRS  Agar  (Oxoid),  media  pengencer  pepton  (Oxoid),  prolyn,  lysine, 

manitol,  Virgin  Coconut  Oil (VCO),  dekstrin,  maltodekstrin,  aquadest,  

aquabidest dan alkohol 95%.

III.3Prosedur Penelitian

Prosedur  penelitian  meliputi  identifikasi  masalah  hingga  kesimpulan. 

Diagram alir kerja penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Identifikasi Masalah

Studi Pustaka

Percobaan Pendahuluan

Penentuan Hipotesis

Penentuan Metode Rancangan Percobaan , 
Pelaksanaan Percobaan dan Pengumpulan Data

Pengolahan dan Analisa Data

Pemilihan Perlakuan Terbaik

Kesimpulan

Mulai

Selesai

Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Penelitian

III.4Metode Penelitian

Rancangan percobaan untuk penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok dengan menggunakan 2 faktor, dimana faktor I terdiri dari 3 level dan 



faktor  II  terdiri  dari  2  level.  Masing-masing  level  diulang  sebanyak  2  kali 

sehingga didapatkan 12 satuan percobaan.

Faktor I. Konsentrasi Ekstrak Daun Kelor

D1 :  8% (v/v)

D2 :  10% (v/v)

D3 :  12% (v/v)

Faktor II. Jenis Filler

F1 :  Dekstrin 15% (b/v)

F2 :  Maltodekstrin 15% (b/v)

Tabel 3. Kombinasi Perlakuan Percobaan

No. Konsentrasi Ekstrak Daun Kelor Jenis Filler
Dekstrin 15% Maltodekstrin 15%

1.
2.
3.

D1     (8%)
D2     (10%)
D3     (12%)

D1F1
D2F1
D3F1

D1F2
D2F2
D3F2

Keterangan :

D1F1 :  Konsentrasi Ekstrak Daun Kelor 8% dengan filler Dekstrin 15%

D2F1 :  Konsentrasi Ekstrak Daun Kelor 10% dengan filler Dekstrin 15%

D3F1 :  Konsentrasi Ekstrak Daun Kelor 12% dengan filler Dekstrin 15%

D1F2 :  Konsentrasi Ekstrak Daun Kelor 8% dengan filler Maltodekstrin 15%

D2F2 :  Konsentrasi Ekstrak Daun Kelor 10% dengan filler Maltodekstrin 15%

D3F2 :  Konsentrasi Ekstrak Daun Kelor 12% dengan filler Maltodekstrin 15%

III.5Pelaksanaan Penelitian



Sebelum penelitian utama dilakukan, terlebih dahulu dilakukan penelitian 

pendahuluan yang bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi  awal ekstrak daun 

kelor; konsentrasi dan  jenis filler.

Pelaksanaan penelitian meliputi  3 tahapan yaitu  membuat  fresh culture, 

membuat ekstrak daun kelor dan persiapan media, sedangkan tahap terakhir yaitu 

pembentukan enkapsulat ekstrak daun kelor. Adapun pengujian yang dilakukan 

meliputi perhitungan total Bakteri Asam Laktat (BAL) dengan metode Standard 

Plate  Count (SPC)  yang  dilakukan sebelum dan sesudah  proses  spray drying, 

pengujian kadar protein, kalsium, vitamin A (beta karoten) dan vitamin C yang 

dilakukan setelah proses spray drying atau setelah terbentuk enkapsulat.

Diagram alir pembuatan enkapsulat daun kelor dapat dilihat pada Gambar 

2 berikut ini.



Pengeringan Spray drying
Inlet 120°C; outlet 60°C

Selama ± 2,5 jam

Enkapsulat Daun Kelor

Analisa :
- Total BAL
- Kurva Pertmbhn

BAL
- Protein
- Kalsium
- Vitamin A
- Vitamin C

Dihomogenkan

Pasteurisasi
±15 menit, 80° C 

Dihomogenkan

Aquabidest 200 mL
Maltodekstrin 15% (b/v)

Aquabidest 200 mL
Dekstrin 15% (b/v)

Ekstrak Daun Kelor
8%, 10% dan 12%

Inkubasi selama 12 jam suhu 37°CFresh culture
± 1 mL

Pellet (sel)

Sentrifugasi
3000 rpm, 15 menit

Perhitungan total dan kurva pertumbuhan BAL

Supernatan

Gambar 2. Proses Pembuatan Enkapsulat Daun Kelor (Moringa oleifera)

1

2

3



III.5.1 Pembuatan Fresh Culture

• Membuat larutan  fresh culture sebanyak 10 ml dengan cara melarutkan 

MRS broth dengan aquadest.

• Larutan tersebut kemudian disterilisasi

• Inokulasi ±1 ose kultur BAL dari agar miring pada 10 ml MRS broth steril 

dan inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam

Diagram alir pembuatan fresh culture dapat dilihat pada Gambar 3.

III.5.2 Pembuatan Ekstrak Daun Kelor dan Persiapan Media 

• Pembuatan ekstrak daun kelor yaitu :

- Daun kelor dipilih yang masih segar, tidak terlalu tua

- Dicuci dengan air mengalir

Gambar 3. Proses Pembuatan Fresh culture

MRS Broth

Disterilisasi 
±60 menit, 121°C

Inokulasi

Aquadest 10 mL

Inkubasi
24 jam, 37°C

Kultur BAL

Fresh culture



- Diambil bagian daunnya saja (batangnya tidak dipakai)

- Daun yang telah diperoleh ditumbuk dengan menggunakan alu kayu 

atau dengan mortar sampai halus

- Daun yang telah lumat lalu diperas dengan menggunakan kain saring

- Ekstrak  daun  kelor  hasil  pemerasan  tersebut  kemudian  disentrifuse 

selama ±15 menit dengan kecepatan 3000 rpm

- Supernatan ekstrak daun kelor yang didapat akan dicampurkan dengan 

media.

Proses pembuatan ekstrak daun kelor dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Proses Pembuatan Ekstrak Daun Kelor

Daun Kelor

Dicuci

Ditumbuk sampai halus

Air Daun Kelor

Supernatan

PelletDisentrifuse ±3500 rpm, 15 menit

Diperas dengan kain saring Ampas Daun Kelor

Disterilisasi

Ekstrak Daun Kelor



• Membuat  larutan  media  dengan  mencampurkan  antara  MRS  broth, 

kombinasi  protein  (prolyn,  lysine)  dan manitol,  VCO dan ekstrak  daun 

kelor sesuai perlakuan sebagai berikut :

Tabel  4. Perlakuan yang dilaksanakan pada penelitian ini

Perlakuan Kombinasi protein 
dan gula VCO Ekstrak daun kelor

1

- Prolyn 0,45%
- Lysine 0,30%

- Manitol 0,75%

6% 8%

2

- Prolyn 0,45%
- Lysine 0,30%

- Manitol 0,75%

6% 10%

3

- Prolyn 0,45%
- Lysine 0,30%

- Manitol 0,75%

6% 12%

• Pemindahan kultur (tahap 3.5.1) dalam MRS Broth 90 ml yang telah berisi 

komposisi bahan-bahan sesuai perlakuan

• Inkubasi pada suhu 37°C selama 12 jam

• Semua kegiatan dilakukan dengan steril

Proses pembuatan larutan media dapat dilihat pada gambar 5.

MRS Broth 90 ml

Diinkubasi
37°C , ±12 jam

- Kombinasi protein dan 
gula

- VCO

- Ekstrak daun kelor

Gambar 5. Proses Pembuatan Larutan Media

Larutan media



III.5.3 Proses Pembentukan Enkapsulat dengan Spray Drying

• Hasil  yang  telah didapat  pada  tahap 3.5.2  dihitung kurva  pertumbuhan 

bakteri dan total Bakteri Asam Laktat dengan metode SPC (Standart Plate 

Count). Proses SPC dapat dilihat pada lampiran 1.

• Sisa pengujian tersebut disentrifugasi (±3000 rpm) selama 15 menit

• Pellet yang dihasilkan dari proses sentrifugasi dicampurkan dengan 200 ml 

larutan dekstrin atau maltodekstrin sesuai perlakuan.

• Semua kegiatan dilakukan dengan keadaan steril.

• Kemudian  campuran  tersebut  dikeringkan  menggunakan  spray  dryer 

selama 2,5 jam dengan parameter yang terdapat pada Tabel 4.

Tabel 5. Parameter Spray Dryer

Parameter Nilai
Temperature-inlet
Temperature-outlet
Tekanan udara
Diameter nozzle

120°C
60°C
6 bar

0,4 mm
Sumber : Sukamto, H. 2008

• Setelah  terbentuk  enkapsulat,  dilakukan  pengujian  protein,  kalsium, 

vitamin A (beta karoten), vitamin C pengujian total BAL dengan metode 

SPC (Standart  Plate  Count)  dan  mengamati  kurva  pertumbuhan  BAL. 

Pengamatan  dan  Analisa  dilakukan  pada  produk  akhir  yaitu  Suplemen 

Probiotik  Daun Kelor  yang terdiri  dari  analisa  kimia dan mikrobiologi. 

Analisa kimia yang dilakukan antara lain analisa total protein, kalsium, 

Vitamin A dan Vitamin C, sedangkan analisa mikrobiologi yang dilakukan 



yaitu  perhitungan  total  bakteri  asam  laktat  dan  pengamatan  kurva 

pertumbuhan BAL dengan menggunakan spektrofotometer.

III.6Pengamatan dan Analisa Data

Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di  laboratorium  selanjutnya 

dianalisa  dengan  ANOVA  yang  akan  menghasilkan  varian  dari  setiap  faktor. 

Selanjutnya  dilakukan  uji  F  untuk  mengetahui  kebenaran  hipotesa  dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel  dengan menggunakan Uji  Beda 

Nyata Terkecil (BNT). 

 Pemilihan  alternatif  terbaik  dilakukan  berdasarkan  hasil  analisa 

laboratorium dengan menggunakan metode Multiple Attribute. Cara ini dilakukan 

dengan memilih  jarak  kerapatan paling minimum dari  hasil  perhitungan.  Nilai 

minimum yang diperoleh selanjutnya akan ditetapkan sebagai  alternatif  terbaik 

dari  beberapa  alternatif  yang  diujicobakan.  Prosedur  Multiple  Attribute dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Analisa Kimia Suplemen Probiotik Daun Kelor

Analisa  kimia  terhadap  suplemen probiotik  daun kelor  bertujuan  untuk 

mengetahui  kandungan gizi  yang  terkandung,  terutama pada kandungan utama 

yang terdapat pada daun kelor seperti protein, kalsium, vitamin A dan vitamin C. 

Setelah  mengetahui  jumlah  kandungan  gizi  tersebut,  kita  dapat  menentukan 

komposisi  yang  tepat  dalam  membuat  suplemen  probiotik  dengan  melihat 

kandungan gizi yang paling tinggi.

4.1.1  Kadar Protein

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh manusia karena 

diperlukan sebagai bahan pembentuk jaringan tubuh dan pengatur metabolisme. 

Protein  juga  merupakan  zat  gizi  yang  paling  banyak  terdapat  dalam  tubuh 

(Yuniastuti,  A.  2008).  Protein  terbentuk  dari  unsur-unsur  yang  hampir  sama 

dengan karbohidrat  dan lemak yaitu  unsur karbon, nitrogen dan oksigen tetapi 

ditambah  dengan  unsur  nitrogen  (Susanto,  T.  2004).  Menurut  Kohler  (1970) 

dalam Winarno (1993), daun hijau merupakan sumber protein terbesar di dunia. 

Produksi  protein  daun  dilakukan  sebagai  berikut.  Setelah  dipanen,  daun-daun 

dicuci, dirajang, digiling atau diperas, kemudian disaring untuk dipisahkan larutan 

hijaunya yang mengandung protein.

Berdasarkan  hasil  penelitian  laboratorium  yang  telah  dilakukan,  hasil 

kadar  protein  dari  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  berkisar  antara 



17,757% sampai dengan 27,3735%. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

rerata kadar protein yang terdapat pada suplemen probiotik daun kelor.

Tabel 6. Rerata Kadar Protein Suplemen Probiotik Daun Kelor

Perlakuan 
Ekstrak Daun Kelor (%) Filler

Rerata Kadar Protein 
(%)

12 Dekstrin 17.7570   a
12 Maltodekstrin 21.1830   b
10 Dekstrin 21.2425   b
10 Maltodekstrin 24.5995   c
8 Dekstrin 26.5165   d
8 Maltodekstrin 27.3735   e BNT = 0.85729

Ket : Nilai yang didampingi notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata

Hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa metode pembuatan 

suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  berpengaruh  sangat  nyata  (α  =  1%) 

terhadap  kadar  protein  produk.  Rerata  hasil  kadar  protein  suplemen  probiotik 

berbasis daun kelor untuk berbagai perlakuan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Grafik Kadar Protein (%) Suplemen Probiotik Berbasis Daun Kelor



Pada  grafik  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  rerata  kadar  protein 

terendah sebesar 17,757% diperoleh pada metode pembuatan suplemen probiotik 

berbasis  daun  kelor  dengan  konsentrasi  daun  kelor  sebesar  12%  dan  dengan 

menggunakan  filler dekstrin,  sedangkan  rerata  kadar  protein  tertinggi  sebesar 

27,3735% diperoleh pada metode pembuatan suplemen probiotik berbasis daun 

kelor dengan konsentrasi daun kelor sebesar 8% dan dengan menggunakan filler 

maltodekstrin.

Hasil rerata kadar protein yang diperoleh dari perlakuan lain yaitu untuk 

metode pembuatan suplemen probiotik berbasis  daun kelor  dengan konsentrasi 

8%  filler dekstrin  sebesar  26,5165%.  Untuk  metode  pembuatan  suplemen 

probiotik  berbasis  daun  kelor  dengan  konsentrasi  10%  filler  dekstrin  sebesar 

21,2425%. Sedangkan untuk metode pembuatan suplemen probiotik berbasis daun 

kelor  dengan  konsentrasi  10%  filler maltodekstrin  sebesar  24,5995%.  Untuk 

metode pembuatan suplemen probiotik berbasis  daun kelor  dengan konsentrasi 

12% filler maltodekstrin sebesar 21,183%.

Protein  yang  mengandung  semua  asam amino  esensial  dalam  proporsi 

yang  mampu  untuk  memberikan  pertumbuhan  secara  optimal  disebut  protein 

lengkap atau protein dengan nilai biologi tinggi. Pada umumnya, protein lengkap 

tersusun  dari  sepertiga  asam  amino  esensial  dan  dua  pertiga  asam  amino 

nonesensial  (Yuniastuti,  A.  2008).  Daun kelor  mengandung 90% asam amino 

esensial  dan nonesensial  (Makkar,  H. 1996).  Oleh karena itu daun kelor dapat 

disebut sebagai sumber protein bermutu tinggi.



4.1.2  Kadar Kalsium

Kalsium  merupakan  salah  satu  kelompok  unsur  mineral  makro  yang 

sangat  dibutuhkan  manusia  untuk  kesehatan  dan  pertumbuhan.  Unsur  kalsium 

dalam tubuh  kita  lebih  banyak  daripada  mineral  yang  lain.  Menurut  Winarno 

(2004), diperkirakan 2% berat badan orang dewasa atau sekitar 1,0 – 1,4 kg terdiri 

dari  kalsium.  Kalsium berperan  penting  pada  tulang  dan  gigi.  Selain  itu  juga 

berfungsi untuk kontraksi otot, dan pengaktifan beberapa enzim (Yuniastuti, A. 

2008).

Berdasarkan  hasil  penelitian  laboratorium  yang  telah  dilakukan,  hasil 

kadar  kalsium  dari  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  berkisar  antara 

708,9885  mg/100g  sampai  dengan  773,451  mg/100g.  Berikut  ini  adalah  tabel 

yang menunjukkan rerata kadar kalsium pada suplemen probiotik daun kelor.

Tabel 7. Rerata Kadar Kalsium Suplemen Probiotik Daun Kelor

Perlakuan 
Ekstrak Daun Kelor (%) Filler

Rerata Kadar 
Kalsium (%)

12 Dekstrin 708.9885   a
12 Maltodekstrin 725.1155   b
10 Dekstrin 734.8200   b
10 Maltodekstrin 745.9030   b
8 Dekstrin 758.2130   b
8 Maltodekstrin 773.4510   c BNT = 14.93108

Ket : Nilai yang didampingi notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata 

Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa metode pembuatan 

suplemen  probiotik  berbasis  daun kelor  berpengaruh nyata  (α  = 1%) terhadap 

kadar  kalsium produk. Rerata hasil  kadar kalsium suplemen probiotik berbasis 

daun kelor untuk berbagai perlakuan dapat dilihat pada Gambar 7.



Pada  grafik  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  rerata  kadar  kalsium 

terendah sebesar 708,9885 mg/100g diperoleh pada metode pembuatan suplemen 

probiotik  berbasis  daun kelor  dengan konsentrasi  daun kelor  sebesar  12% dan 

dengan  menggunakan  filler dekstrin,  sedangkan  rerata  kadar  kalsium tertinggi 

sebesar 773,451 mg/100g diperoleh pada metode pembuatan suplemen probiotik 

berbasis  daun  kelor  dengan  konsentrasi  daun  kelor  sebesar  8%  dan  dengan 

menggunakan filler maltodekstrin.

Hasil rerata kadar kalsium yang diperoleh dari perlakuan lain yaitu untuk 

metode pembuatan suplemen probiotik berbasis  daun kelor  dengan konsentrasi 

8% filler dekstrin sebesar 758,213 mg/100g. Untuk metode pembuatan suplemen 

probiotik  berbasis  daun  kelor  dengan  konsentrasi  10%  filler  dekstrin  sebesar 

734,820  mg/100g.  Sedangkan  untuk  metode  pembuatan  suplemen  probiotik 

berbasis daun kelor dengan konsentrasi 10% filler maltodekstrin sebesar 745,903 

mg/100g.  Untuk  metode  pembuatan  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor 

dengan konsentrasi 12% filler maltodekstrin sebesar 725,1155 mg/100g.

Gambar 7. Grafik Kadar Kalsium (mg/100g) Suplemen Probiotik Berbasis Daun Kelor



4.1.3  Kadar Vitamin A

Vitamin  adalah  zat-zat  organik  kompleks  yang  diperlukan  tubuh  dalam 

jumlah yang sangat kecil, dan pada umumnya tidak dapat dibentuk  oleh tubuh 

tetapi  penting  untuk  melakukan  fungsi  metabolik.  Oleh  karena  itu  harus 

didatangkan dari makanan (Yuniastuti, A. 2008). Vitamin A merupakan kelompok 

vitamin yang larut dalam lemak. Umumnya vitamin A stabil terhadap panas, asam 

dan alkali, tetapi mempunyai sifat yang mudah teroksidasi oleh udara dan akan 

rusak  bila  dipanaskan  pada  suhu  tinggi  bersama udara,  sinar  dan  lemak yang 

sudah tengik (Winarno, 2004).

Berdasarkan  hasil  penelitian  laboratorium  yang  telah  dilakukan,  hasil 

kadar  vitamin  A  dari  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  berkisar  antara 

129,9605  µg/g  sampai  dengan  159,6035  µg/g.  Berikut  ini  adalah  tabel  yang 

menunjukkan rerata kadar vitamin A pada suplemen probiotik daun kelor.

Tabel 8. Rerata Kadar Vitamin A Suplemen Probiotik Daun Kelor

Perlakuan 
Ekstrak Daun Kelor (%) Filler

Rerata Kadar Vitamin 
A (%)

12 Dekstrin 129.9605   a
10 Dekstrin 133.5365   a
12 Maltodekstrin 136.6805   a
8 Dekstrin 143.1595   b

10 Maltodekstrin 150.1230   c
8 Maltodekstrin 159.6035   d BNT = 4.144949

Ket : Nilai yang didampingi notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata 

Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa metode pembuatan 

suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  berpengaruh  sangat  nyata  (α  =  1%) 

terhadap  kadar  vitamin  A  produk. Rerata  hasil  kadar  Vitamin  A  suplemen 



probiotik berbasis daun kelor untuk berbagai perlakuan dapat dilihat pada Gambar 

8.

Pada  grafik  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  rerata  kadar  vitamin  A 

terendah  sebesar  129,9605  µg/g  diperoleh  pada  metode  pembuatan  suplemen 

probiotik  berbasis  daun kelor  dengan konsentrasi  daun kelor  sebesar  12% dan 

dengan menggunakan  filler dekstrin, sedangkan rerata kadar vitamin A tertinggi 

sebesar  159,6035  µg/g  diperoleh  pada  metode  pembuatan  suplemen  probiotik 

berbasis  daun  kelor  dengan  konsentrasi  daun  kelor  sebesar  8%  dan  dengan 

menggunakan filler maltodekstrin.

Hasil  rerata  kadar  vitamin  A  yang  diperoleh  dari  perlakuan  lain  yaitu 

untuk  metode  pembuatan  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  dengan 

konsentrasi 8%  filler dekstrin sebesar 143,1595 µg/g. Untuk metode pembuatan 

suplemen probiotik berbasis  daun kelor dengan konsentrasi  10%  filler  dekstrin 

sebesar 133,5365 µg/g. Sedangkan untuk metode pembuatan suplemen probiotik 

Gambar 8. Grafik Kadar Vitamin A (µg/g) Suplemen Probiotik Berbasis Daun Kelor



berbasis daun kelor dengan konsentrasi 10% filler maltodekstrin sebesar 150,1230 

µg/g. Untuk metode pembuatan suplemen probiotik berbasis daun kelor dengan 

konsentrasi 12% filler maltodekstrin sebesar 136,6805 µg/g.

4.1.4  Kadar Vitamin C

Vitamin  C  merupakan  salah  satu  golongan  vitamin  yang  bersifat  larut 

dalam air dan dapat disintesis secara alami baik dalam tanaman maupun hewan. 

Menurut Winarno (2004),  dari  semua vitamin yang ada, vitamin C merupakan 

vitamin yang mudah rusak. Disamping sangat larut dalam air, vitamin C mudah 

teroksidasi dan proses tersebut dapat dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, 

oksidator,  serta  oleh  katalis  tembaga  dan  besi.  Oksidasi  akan  terhambat  bila 

vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau pada suhu rendah. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  laboratorium  yang  telah  dilakukan,  hasil 

kadar  vitamin  C  dari  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  berkisar  antara 

36,836 mg/100g sampai dengan 50,9445 mg/100g. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan rerata kadar vitamin C pada suplemen probiotik daun kelor.

Tabel 9. Rerata Kadar Vitamin C Suplemen Probiotik Daun Kelor

Perlakuan 
Ekstrak Daun Kelor (%) Filler

Rerata Kadar 
Vitamin C (%)

12 Dekstrin 36.8360   a
10 Dekstrin 36.8860   a
12 Maltodekstrin 38.6115   a
8 Dekstrin 43.8900   a

10 Maltodekstrin 45.5550   a
8 Maltodekstrin 50.9455   a BNT = 5.83666

Ket : Nilai yang didampingi notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata 



Hasil analisa ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa metode pembuatan 

suplemen  probiotik  berbasis  daun kelor  berpengaruh nyata  (α  = 1%) terhadap 

kadar vitamin C produk berdasarkan perhitungan tabel  anova. Setelah dihitung 

menggunakan  Uji  BNT,  ternyata  hasilnya  menunjukkan  bahwa  metode 

pembuatan suplemen probiotik berbasis daun kelor tidak berpengaruh nyata (BNT 

= 5%) terhadap kadar vitamin C Rerata hasil kadar Vitamin C suplemen probiotik 

berbasis daun kelor untuk berbagai perlakuan dapat dilihat pada Gambar 9.

Pada  grafik  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  rerata  kadar  vitamin  C 

terendah sebesar  36,836 mg/100g diperoleh pada metode pembuatan suplemen 

probiotik  berbasis  daun kelor  dengan konsentrasi  daun kelor  sebesar  12% dan 

dengan menggunakan  filler dekstrin, sedangkan rerata kadar vitamin C tertinggi 

sebesar 50,9445 mg/100g diperoleh pada metode pembuatan suplemen probiotik 

berbasis  daun  kelor  dengan  konsentrasi  daun  kelor  sebesar  8%  dan  dengan 

menggunakan filler maltodekstrin.

Gambar 9. Grafik Kadar Vitamin C (mg/100g) Suplemen Probiotik Berbasis Daun Kelor



Hasil  rerata  kadar  vitamin  C  yang  diperoleh  dari  perlakuan  lain  yaitu 

untuk  metode  pembuatan  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  dengan 

konsentrasi 8% filler dekstrin sebesar 43,890 mg/100g. Untuk metode pembuatan 

suplemen probiotik berbasis  daun kelor dengan konsentrasi  10%  filler  dekstrin 

sebesar 36,886 mg/100g. Sedangkan untuk metode pembuatan suplemen probiotik 

berbasis daun kelor dengan konsentrasi 10%  filler maltodekstrin sebesar 45,555 

mg/100g.  Untuk  metode  pembuatan  suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor 

dengan konsentrasi 12% filler maltodekstrin sebesar 38,6115 mg/100g.

4.2  Analisa Mikrobiologi Suplemen Probiotik Daun Kelor

Analisa mikrobiologi pada suplemen probiotik daun kelor bertujuan untuk 

mengetahui total bakteri asam laktat yang terdapat pada produk tersebut. Metode 

perhitungan  dengan  menggunakan  Standar Plate  Count (SPC).  Analisa  ini 

dilakukan sebelum proses pengeringan dengan  spray dryer (pengering semprot) 

dan  setelah  pengeringan  (terbentuk  enkapsulat).  Tujuan  perhitungan  ini  untuk 

mengetahui  dan  membandingkan  jumlah  total  BAL  serta  untuk  mengetahui 

aktivitas  BAL sebelum dan sesudah  spray. Selain  itu  juga  untuk  mengetahui 

apakah produk ini memenuhi syarat untuk dikatakan produk probiotik.

Hasil perhitungan total BAL sebelum proses spray drying, berkisar antara 

1.6 x 107 cfu/ml sampai 22 x 107 cfu/ml. Hasil perhitungan BAL sebelum proses 

spray drying untuk berbagai perlakuan dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Grafik Total BAL (cfu/ml) Sebelum Proses Spray Drying

Pada  grafik  10  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  daun 

kelor, maka jumlah BAL juga semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa 

BAL memperoleh nutrisi makanan dari daun kelor sehingga bisa tumbuh dengan 

baik. Kemudian setelah dilakukan perhitungan total BAL sebelum proses spray 

drying, maka dilakukan perhitungan pula setelah proses spray drying. Dari hasil 

perhitungan dapat  diketahui bahwa total  BAL berkisar antara  2.5 x 105 cfu/ml 

sampai  30  x  105 cfu/ml.  Hasil  perhitungan  BAL sesudah  proses  spray  drying 

untuk berbagai perlakuan dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Grafik Total BAL (cfu/ml) Sesudah Proses Spray Drying



Pada  grafik  total  BAL  sebelum  proses  Spray  Drying dapat  diketahui 

bahwa total  BAL terendah sebesar  1.6 x 107 cfu/ml  diperoleh pada pembuatan 

suplemen probiotik berbasis daun kelor dengan konsentrasi daun kelor sebesar 8% 

dan dengan menggunakan  filler dekstrin dan konsentrasi daun kelor sebesar 8% 

dan  dengan  menggunakan  filler maltodekstrin.  Sedangkan  total  BAL  tertinggi 

sebesar  2.2 x 108 cfu/ml  diperoleh pada pembuatan suplemen probiotik berbasis 

daun kelor dengan konsentrasi daun kelor sebesar 12% dan dengan menggunakan 

filler dekstrin.

Hasil  total BAL yang diperoleh dari perlakuan lain yaitu  untuk metode 

pembuatan suplemen probiotik berbasis daun kelor dengan konsentrasi 10% filler 

dekstrin sebesar  1.4 x 108  cfu/ml. Untuk metode pembuatan suplemen probiotik 

berbasis daun kelor dengan konsentrasi 10% filler maltodekstrin sebesar 1.7 x 107 

cfu/ml.  Sedangkan untuk metode pembuatan suplemen probiotik berbasis  daun 

kelor dengan konsentrasi 12% filler maltodekstrin sebesar 2.2 x 107 cfu/ml. 

Sedangkan hasil  total  BAL setelah spray drying  yang terendah  sebesar 

2.5x 105 cfu/ml diperoleh pada pembuatan suplemen probiotik berbasis daun kelor 

dengan  konsentrasi  daun  kelor  sebesar  12%  dan  dengan  menggunakan  filler 

dekstrin,  sedangkan  total BAL tertinggi sebesar  30 x 105 cfu/ml diperoleh pada 

pembuatan suplemen probiotik berbasis daun kelor dengan konsentrasi daun kelor 

sebesar 12% dan dengan menggunakan filler maltodekstrin.

Hasil  total BAL yang diperoleh dari perlakuan lain yaitu  untuk metode 

pembuatan suplemen probiotik berbasis daun kelor dengan konsentrasi 8% filler 

dekstrin sebesar  2.8 x 105 cfu/ml. Untuk metode pembuatan suplemen probiotik 



berbasis  daun  kelor  dengan  konsentrasi  10%  filler  dekstrin  sebesar  12  x  105 

cfu/ml.  Sedangkan untuk metode pembuatan suplemen probiotik berbasis  daun 

kelor dengan konsentrasi 8% filler maltodekstrin sebesar 25 x 105 cfu/ml. Untuk 

metode pembuatan suplemen probiotik berbasis  daun kelor  dengan konsentrasi 

10% filler maltodekstrin sebesar 18 x 105 cfu/ml.

Semakin banyak jumlah konsentrasi ekstrak daun kelor maka nutrisi yang 

ada  juga akan semakin banyak.  Ternyata  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan, 

semakin  rendah  konsentrasi  ekstrak  daun  kelor  (8%)  justru  meningkatkan 

kandungan gizi  di  dalamnya.  Hal  ini  disebabkan karena nutrisi  yang ada pada 

daun  kelor  telah  dimanfaatkan  oleh  BAL  sebagai  sumber  makanan  pada  saat 

proses pertumbuhan (proses inkubasi).  Jadi setelah proses  spray drying,  nutrisi 

pada daun kelor yang konsentrasi ekstraknya tinggi (12%) akan lebih sedikit dari 

daun kelor yang konsentrasi ekstraknya lebih rendah (8%).

Untuk mengetahui aktivitas BAL yang baik, maka dilihat pada perlakuan 

dimana BAL yang jumlahnya paling sedikit mengalami penurunan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa BAL telah mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa 

bertahan dan tetap hidup setelah proses spray drying. Berikut ini merupakan Tabel 

yang menunjukkan jumlah penurunan BAL sebelum dan sesudah proses  spray 

drying.

Tabel 10. Jumlah Penurunan BAL Sebelum dan Sesudah Spray Drying
Perlakuan Sebelum Spray Sesudah Spray Jml Penurunan
8% Kelor (Dekstrin) 16.000.000 280.000 15.720.000
10% Kelor (Dekstrin) 140.000.000 1.200.000 138.800.000
12% Kelor (Dekstrin) 220.000.000 250.000 219.750.000
8% Kelor (Maltodekstrin) 15.000.000 2.500.000 12.500.000
10% Kelor (Maltodekstrin) 17.000.000 1.800.000 15.200.000
12% Kelor (Maltodekstrin) 22.000.000 3.000.000 19.000.000



Berikut  merupakan  gambar  yang  menunjukkan  tren  penurunan  jumlah 

BAL sebelum dan sesudah spray drying.

Dari  gambar diatas  dapat  dilihat  bahwa penurunan BAL tertinggi  yaitu 

pada perlakuan ekstrak daun kelor 12% filler  dekstrin, sedangkan yang terendah 

yaitu pada perlakuan ekstrak daun kelor 8% filler maltodekstrin. Pada perlakuan 

dengan menggunakan filler maltodekstrin, tren penurunan BAL juga dapat lebih 

stabil  jika  dibandingkan  dengan  dekstrin.  Menurut  Puspaningrum  (2003), 

maltodekstrin  merupakan  sumber  energi  karena  mengandung  4  kalori  per 

gramnya.  Selain  itu  tekanan  osmotik  yang  rendah  akan  memungkinkan 

peningkatan konsentrasi padatan (karbohidrat, mineral, nutrisi dan vitamin) pada 

produk (Hidayat, 2006). Hal inilah yang menyebabkan bakteri asam laktat dapat 

bertahan  dibandingkan  dengan  dekstrin.  Menurut  Reineccius  (1991)  dalam 

Finotelli,  P.V. 1 and Rochaleao M (2003), meskipun malto kurang begitu baik 

Gambar 12. Grafik Tren Penurunan BAL 



untuk komponen yang mudah menguap, tetapi selama menggunakan metode spray 

drying,  maltodex dapat melindungi bahan2 yang terkandung dalam enkapsulasi 

dari oksidasi.

4.3  Analisa Perlakuan Terbaik

Berdasarkan  perhitungan  perlakuan  terbaik  dengan  metode  Multiple  

Attribute  (Lampiran 8) dapat diperoleh data dari semua pengujian kimia bahwa 

perlakuan  terbaik  yaitu  metode  pembuatan  suplemen  probiotik  berbasis  daun 

kelor  dengan  konsentrasi  8%  filler maltodekstrin  (D1F2).  Hal  ini  dilihat  dari 

semua hasil pengujian kimia menunjukkan bahwa metode D1F2 memperoleh nilai 

tertinggi pada semua pengujian kimia. Suplemen D1F2 akan dibandingkan dari 

segi nilai gizi dengan moringa powder komersial produksi Sugan Health, India.

Suplemen  probiotik  berbasis  daun  kelor  dengan  metode  D1F2  yang 

terpilih sebagai perlakuan terbaik mempunyai karakteristik kimia sebagai berikut :

1. Protein

Kandungan protein pada produk  suplemen probiotik berbasis daun kelor 

dengan  konsentrasi  8%  filler maltodekstrin sebesar  27.3735%.  Berikut  ini 

merupakan diagram yang menunjukkan perbandingan antara suplemen probiotik 

kelor dengan produk lain yang mempunyai kandungan gizi serupa serta dengan 

blangko (perlakuan tanpa daun kelor)



Gambar diatas menunjukkan bahwa kandungan protein pada daun kelor 

segar 2 kali lebih banyak daripada protein pada yoghurt. Sedangkan protein pada 

daun kelor yang telah dikeringkan menjadi hampir 5 kali lipat dari daun segar. Hal 

ini disebabkan oleh proses pemanasan yang dilakukan. Menurut Winarno (1993), 

pengaruh  proses  pemanasan  terhadap  protein  dianggap  yang  terpenting. 

Bergantung pada suhu, waktu, kadar air, serta ada tidaknya senyawa pereduksi, 

pemberian  panas  dapat  merugikan  atau  menguntungkan.  Dengan  pemanasan, 

proetein  dapat  mengalami  denaturasi,  artinya  strukturnya  berubah  dari  bentuk 

ganda  yang  kuat  menjadi  kendur  dan  terbuka,  sehingga  memudahkan  enzim 

pencernaan  untuk  menghidrolisis  dan  memecahkannya  menjadi  asam-asam 

amino.

Kandungan protein  pada  suplemen probiotik  daun kelor  ternyata  hampir  sama 

dengan produk moringa powder komersial, yaitu sekitar 27% atau 27 g/100g.

Gambar  13.  Diagram  Perbandingan  Kandungan  Protein  Suplemen 
Probiotik Kelor dengan Produk Lain



Gabungan para pakar FAO/WHO (1978) menyarankan keperluan protein 

tubuh  seorang  dewasa  adalah  0,55  g  setara  protein  telur  per  kg  berat  badan. 

Sedangkan menurut Winarno (2004), kebutuhan protein per hari untuk laki-laki 

dewasa sekitar 0.57 g/kg berat badan dan 0.54 g/kg berat badan untuk perempuan 

dewasa.  Bila  berat  badan  rata-rata  orang  Indonesia  sekitar  55-80  kg,  berarti 

kebutuhan  protein  per  hari  sekitar  29.7  g  sampai  45.6  g.  Jika  mengkonsumsi 

suplemen probiotik daun kelor ditambah dengan makanan berprotein lain, maka 

akan cukup untuk memenuhi asupan gizi terutama untuk menjaga keseimbangan 

nitrogen dalam tubuh.  Peningkatan aktivitas fisik  biasanya  tidak meningkatkan 

kebutuhan protein, tetapi pertumbuhan (termasuk kehamilan), laktasi dan infeksi 

dapat meningkatkan kebutuhan protein (Yuniastuti, A. 2008)

Kekurangan  protein  banyak  terdapat  pada  masyarakat  sosial  ekonomi 

rendah. Kekurangan konsumsi protein pada anak-anak kecil dapat menyebabkan 

terganggunya pertumbuhan badan, bila pada stadium tinggi dapat menyebabkan 

kwasiorkor. Sedangkan pada orang dewasa yang kekurangan protein mempunyai 

gejala yang tidak begitu terlihat, kecuali pada keadaan yang sangat parah akan 

terserang  busung lapar.  Kelebihan  protein  akan  menimbulkan  dehidrasi,  diare, 

kenaikan  amoniak  darah  dan  demam.  Batas  yang  dianjurkan  untuk  konsumsi 

protein adalah 2 kali Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk protein yaitu antara 

30-100g (Widya Karya Pangan dan Gizi. 1998). 

2. Kalsium



Kandungan kalsium pada produk suplemen probiotik berbasis daun kelor 

dengan konsentrasi 8% filler maltodekstrin sebesar 773,451 mg/100g. Berikut ini 

merupakan diagram yang menunjukkan perbandingan antara suplemen probiotik 

kelor dengan produk lain yang mempunyai kandungan gizi serupa serta dengan 

blangko (perlakuan tanpa daun kelor).

Gambar diatas menunjukkan bahwa kandungan kalsium pada daun kelor 

segar 2 kali lebih banyak daripada kalsium pada susu. Sedangkan kalsium pada 

daun kelor yang telah dikeringkan menjadi lebih dari 4 kali lipat dari daun segar. 

Kandungan kalsium pada suplemen probiotik daun kelor lebih rendah daripada 

moringa powder komersial.

Menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (1998) konsumsi yang 

dianjurkan untuk anak dibawah 10 tahun sebanyak 0.5 g per hari dan untuk orang 

dewasa sebanyak 0.5 – 0.7 g per hari. Dengan jumlah tersebut, berarti suplemen 

probiotik daun kelor sudah memenuhi syarat asupan kalsium per hari.

Gambar 14. Diagram Perbandingan Kandungan Kalsium Suplemen 
Probiotik Kelor dengan Produk Lain



Bila konsumsi kalsium menurun dapat terjadi  kekurangan kalsium yang 

menyebabkan  osteomalasia.  Pada  penyakit  ini,  tulang  menjadi  lunak  karena 

matriksnya  kekurangan  kalsium.  Disamping  itu  bila  keseimbangan  kalsium 

negatif,  osteoporosis  dapat  terjadi  (Winarno,  2004).  Konsumsi  kalsium  yang 

berlebihan  dapat  menyebabkan  sulit  buang  air  besar  dan  dapat  mengganggu 

penyerapan  mineral  lain  seperti  zat  besi,  seng  dan  tembaga.  Oleh  karena  itu 

konsumsi  suplemen  kalsium  jauh  datas  kebutuhan  sebaiknya  dihindari 

(Yuniastuti, A.2008).

3. Vitamin A

Kandungan  vitamin  A  pada  produk  suplemen  probiotik  berbasis  daun 

kelor dengan konsentrasi 8% filler maltodekstrin sebesar 15,96 mg/100g. Berikut 

ini  merupakan  diagram  yang  menunjukkan  perbandingan  antara  suplemen 

probiotik kelor dengan produk lain yang mempunyai kandungan gizi serupa serta 

dengan blangko (perlakuan tanpa daun kelor).

Gambar  15.  Diagram  Perbandingan  Kandungan  Vitamin  A  Suplemen 
Probiotik Kelor dengan Produk Lain



Gambar diatas menunjukkan bahwa kandungan vitamin A pada daun kelor 

segar 5 kali lebih banyak daripada kandungan vitamin A pada wortel. Sedangkan 

kalsium pada daun kelor yang telah dikeringkan menjadi lebih dari 3 kali lipat 

dari daun segar. Kandungan vitamin A pada suplemen probiotik daun kelor tidak 

jauh  berbeda  dengan  moringa  powder komersial.  Bila  dikonversi  pada  satuan 

International  Unit (IU)  atau Satuan Internasional  (SI),  jumlah vitamin A pada 

suplemen probiotik daun kelor sebesar 9576.192 SI.

RDA  atau  Kecukupan  Konsumsi  Kalori  dan  Zat-zat  Gizi  (K3G)  yang 

dianjurkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (1998), khususnya untuk 

Vitamin A adalah 1200 SI untuk bayi, 1500-2400 SI untuk anak (1-9 tahun) dan 

bagi  orang  dewasa  3500-6000  SI.  Dengan  jumlah  tersebut,  maka  suplemen 

probiotik  daun  kelor  sudah  memenuhi  syarat  terpenuhinya  asupan  vitamin  A 

dalam tubuh.

Di  dalam  tubuh  vitamin  A  berperan  untuk  menjaga  kesehatan  mata, 

permukaan  epitel  serta  membantu  proses  petumbuhan.  Maka  bila  tubuh 

kekurangan vitamin A maka akan terserang penyakit yang berhubungan dengan 

kesehatan  mata  seperti  rabun  senja  atau  buta  ayam  dan  terdapat  noda  bercak 

berwarna perak kelabu pada kornea. Bila keadaan sudah parah bisa menimbulkan 

kebutaan.  Terlalu banyak mengonsumsi vitamin A juga tidak baik karena dapat 

menyebabkan hipervitaminosis, yaitu suatu keadaan keracunan yang disebabkan 

oleh  terlalu  banyaknya  konsumsi  vitamin  A  dengan  jumlah  konsumsi  75.000 

sampai 150.000 SI per hari dalam jangka waktu beberapa bulan (Winarno. 2004).



4. Vitamin C

Kandungan  vitamin  C  pada  produk  suplemen  probiotik  berbasis  daun 

kelor  dengan  konsentrasi  8%  filler maltodekstrin sebesar  50,9455  mg/100  g. 

Berikut ini merupakan diagram yang menunjukkan perbandingan antara suplemen 

probiotik kelor dengan produk lain yang mempunyai kandungan gizi serupa serta 

dengan blangko (perlakuan tanpa daun kelor).

Gambar diatas menunjukkan bahwa kandungan vitamin C pada daun kelor 

segar 7 kali lebih banyak daripada kandungan vitamin C pada jeruk. Tetapi pada 

saat daun kelor dikeringkan, vitamin C yang ada menjadi jauh lebih berkurang, 

bahkan  lebih  kecil  dari  vitamin  C jeruk.  Pada  suplemen probiotik  daun kelor 

kandungan vitamin C masih lebih tinggi dari jeruk tetapi lebih rendah dari daun 

kelor  segar.  Hal  ini  disebabkan  pada saat  proses  pengolahan  moringa  powder 

maupun suplemen probiotik, terdapat proses pencucian dan pencampuran dengan 

air, pemanasan, sehingga vitamin C yang terdapat pada tanaman kelor sebagian 

larut dalam air dan teroksidasi.

Gambar 16. Diagram Perbandingan Kandungan Vitamin C Suplemen 
Probiotik Kelor dengan Produk Lain



Kekurangan  vitamin  C  akan  menyebabkan  penyakit  sariawan,  gusi 

berdarah dan bengkak serta  terjadi  pendarahan pada gusi.  Pada orang dewasa, 

selain terjadi gejala tersebut, kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan kaki 

menjadi empuk dan anemia. Akibat yang parah dari keadaan ini adalah gigi goyah 

dan  mudah  lepas.  Penyakit  sariawan  akut  dapat  disembuhkan  dalam beberapa 

waktu  dengan pemberian  100 –  200 mg vitamin  C per  hari  (Winarno,  2004). 

Karena sifatnya yang larut dalam air, resiko kelebihan vitamin C ini dalam tubuh 

relatif  kecil (Yuniastuti, 2008).

4.4 Aktivitas Bakteri Asam Laktat (BAL)

Total  bakteri  asam  laktat  pada  suplemen  probiotik  daun  kelor  metode 

D1F2 setelah  proses  spray  drying sebesar  2,5  x  106 CFU/ml.  Dengan jumlah 

tersebut produk ini sudah bisa dikatakan sebagai produk probiotik sebagaimana 

disebutkan oleh Gibson and Wiliams  (2000) dapat  dikatakan pangan probiotik 

apabila memiliki  jumlah bakteri probiotik sebesar 1 x 106 CFU/ml.  Berikut ini 

ditunjukkan  aktivitas  pertumbuhan  BAL pada  saat  sebelum ditambahkan  daun 

kelor, setelah ditambahkan daun kelor sebelum maupun sesudah dilakukan spray.

Jam ke-

Gambar 16. Perbandingan Kurva Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa aktivitas BAL sebelum diberi daun 

kelor optimum pada jam ke 12. Pada saat ditambahkan daun kelor sebelum spray, 

BAL tumbuh optimum pada jam ke 15 dan jam ke 16 setelah  spray.  Gambar 

diatas juga menunjukkan bahwa daun kelor dengan kandungan berbagai nutrisi di 

dalamnya dapat meningkatkan aktivitas BAL. Terbukti dengan nilai aktivitas yang 

cenderung lebih tinngi pada saat sebelum spray (setelah ditambahkan daun kelor) 

daripada sebelum ditambahkan daun kelor.  Aktivitas  BAL antara sebelum dan 

sesudah spray mengalami penurunan dilihat dari nilai OD (Optical Density). Hal 

tersebut dapat disebabkan ada sejumlah BAL yang mati pada saat proses  spray 

drying karena  pemanasan  yang  terlalu  tinggi.  BAL  yang  tetap  bertahan  akan 

dilindungi oleh  filler yang mengandung nutrien yang dibutuhkan BAL sehingga 

dapat tetap hidup dan tumbuh. Salah satu syarat dikatakan bakteri probiotik adalah 

bahwa bakteri  tersebut  tetap  hidup selama  pengolahan  dan penyimpanan.  Jadi 

suplemen  daun  kelor  ini  sudah  bisa  dikatakan  sebagai  probiotik  karena  telah 

memenuhi syarat-syarat tersebut.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan perlakuan terbaik dengan  Multiple attribute dapat diketahui 

bahwa suplemen yang terbaik didapatkan dari konsentrasi  daun kelor sebanyak 

8%  dan  dengan  menggunakan  filler  maltodekstrin.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 

kandungan  gizi  pada  perlakuan  tersebut  mempunyai  nilai  yang  paling  tinggi 

dibandingkan  perlakuan  lain,  yaitu  kadar  protein  sebesar  27.3735%,  kalsium 

sebesar 773,451 mg/100g, vitamin A sebesar 15,96 mg/100g, vitamin C sebesar 

50,9455 mg/100 g dan jumlah bakteri asam laktat sebesar 2,5 x 106 CFU/ml. Bila 

dibandingkan  dengan  moringa  powder komersial  dan  produk  lain  yang 

mempunyai  nilai  gizi  yang  sejenis,  rata-rata  kandungan  gizi  pada  suplemen 

probiotik daun kelor ini lebih tinggi dibandingkan produk lain. 

5.2 Saran

Diharapkan ada penelitian lanjutan untuk mengetahui berapa dosis untuk 

proses uji yang menuju ke arah penggunaan bagi konsumen serta dihitung analisis 

finansialnya agar bisa dirancang dalam skala industri karena prospek dan  manfaat 

daun kelor yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 1996. Microbiology Manual 2000. Merck KgaA. Darmstadt

__________. 1998. Starch and Specialty Product Group Staley Manufacturing 
Company. USA

__________.  2004a.  Maltodekstrin.  http://www.ou.org/oupr/2004/coffeepass 
04.htm. Tanggal akses 27 Februari 2009

__________.  2004b.  Tanaman  Obat  Indonesia.  Cakrawala  IPTEK.  Jakarta. 
http://www.iptek.net.id/ind/cakra_obat/tanaman_obat.php?id  .   Tanggal 
akses  2 Februari 2009

__________.  2004c.  Yakult  Pelopor  Minuman  Probiotik. 
http://www.yakult.com. Tanggal akses 25 Februari 2009

__________.  2007.  Lactospore  Lactic  Acid  Bacillus  Lactobacillus 
Sporogenesis  :  Background  Information  on  Lactic  Acid  Bacteria. 
http://lactospore.com/bak.htm. Tanggal akses 25 Februari 2009

__________.  2008.  Moringa Dry  Leaf  Powder.   Sugan  Health  Products 
Indiamart.  http://www.moringaforhealth.com/moringa-powder.html  .   
Tanggal akses 8 Juni 2009

Adams, M.R and M.J.R. Nout (ed). 2001. Fermentation and Food Safety. Aspen 
Publishers. Maryland 

AOAC,  1980. Official  Methods  of  Analysis,  The  Association  of  Official 
Analitical Chemist: Washington DC

Beasley,  S.  2004.  Isolation,  Identification  and  Exploitation  of  Lactic  Acid 
Bacteria from Human and Animal Microbiota. Dissertation. University 
of Helsinky. Finland. p.8

De Vuyst,  L  and E.J.  Vandamme. 1994.  Bacteriocin of Lactic Acid Bacteria 
Microbiology,  Genetic  and  Applications.  Blackie  Academic  and 
Proffesional. London

http://www.moringaforhealth.com/moringa-powder.html
http://lactospore.com/bak.htm
http://www.yakult.com/
http://www.iptek.net.id/ind/cakra_obat/tanaman_obat.php?id
http://www.ou.org/oupr/2004/coffeepass%2004.htm
http://www.ou.org/oupr/2004/coffeepass%2004.htm


Dziezak. D.J. 1988. Microencapsulation and Encapsulation Ingredients. Food 
Technology  :  136-138  dalam  Setiadi,  A.  2006.  Mikroenkapsulasi 
Ekstrak karoten dari Spora Kapang Oncom Merah (Neurospora, sp) 
Dengan bahan Penyalut Berbasis Karbohidrat Menggunakan Metode 
Pengering Semprot. Skripsi. Unibraw. Malang

Fahey.  J.W.  2005  dalam  Wikipedia.  2008.  Moringa  oleifera. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Moringa_  oleifera. Tanggal  akses  2  januari 
2008

Fardiaz. 1993. Analisis Mikrobiologi Pangan. PT. Gramedia. Jakarta 

Finotelli, P.V. 1 and Rochaleao M. 2003. Microencapsulation Of Ascorbic Acid 
In Maltodextrin And Capsul Using Spray-Drying.. Instituto de Química 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro. Journal Chemical Engineering

Fuller, R. 1992. Probiotic. The Scientic Basic. Chapman and Hall. London. UK

Gibson G.R and R. Fuller. 1998. The Rules of Probiotics and Prebiotics in The 
Functional Food Concepts. The Royal Society of Chemistry. London

Gopalan C, BV Rama Sastri and SC Balasubramanian. 1989. Nutritive value of 
Indian foods. Hyderabad,  India:  (National  Institute  of  Nutrition),  1971 
(revised and updated by B.S. Narasinga Rao, Y.G. Deosthale, and K.C. 
Pant,  1989). http://www.tfljournal.org/wiki.php/2008102411575438  .   
Tanggal akses 2 Januari 2008

Hidayat,  B.  2006.  Teknik  Formulasi  Minuman  Olahraga  Untuk 
Mempertahankan  Stamina  Atlet. 
http://www.kompas.com/kompas_cetak/0207/11/iptek/tekn29.htm. 
Tanggal akses 27 Februari 2009

Hui, Y.H. 1992.  Encyclopedia of Food Science and Technology. John Wiley 
and Sons Inc. New York

Hoover,  D.G.  1993.  Bacteriocins  with  Potential  for  Use  in  Food.  Second 
Edition. Marcell Dekker Inc. New York

Jackson, L.S and K.Lee. 1991. Microencapsulation Iron for Food Fortification. 
Journal  of  Food  Science  56  (4)  :  1047-1050  dalam  Yusra,  A.  2006. 
Mikroenkapsulasi Ekstrak karoten dari Spora Kapang Oncom Merah 
(Neurospora,  sp)  Dengan  bahan  Penyalut  Berbasis  Karbohidrat 
Menggunakan Metode Pengering Semprot. Skripsi. Unibraw. Malang

http://www.kompas.com/kompas_cetak/0207/11/iptek/tekn29.htm
http://www.tfljournal.org/wiki.php/2008102411575438


Jay, J.M. 1992. Modern Food Microbiology. Fourth Edition. Chapman and Hall. 
New York. p. 201

Karovicova,  J  and Z.  Kohajdova.  2003.  Lactic  Acid  Fermented  Vegetables 
Juices. Horticultural Science 30 (4) : 152-158

Makkar, H.P.S and K.Becker. 1996.  Nutrional Value and Whole and Ethanol 
Antinutritional  Components  of  Extracted  Moringa  Oleifera Leaves. 
Journal Animal Feed Science Technology 63 (1996) 211-228

Mathur, B. 2005.  English Moringa Book.  http://treestorelife.org/moringa/book. 
Tanggal akses 2 Januari 2009

O’Boyle  A.R,  N.  Aladin-Kassam,  L.J.  Rubin  and  L.L  Diosady.  1992. 
Encapsulated  Cured  Meat  Pigments  and  Its  Applications  in  Nitrit 
Free Ham. Journal of Food Science 57 (4) : 802-807

Prangdimurti,  E.  2002.  Probiotik  dan  Efek  Perlindungannya  Terhadap 
Kanker  Kolon.  http://www.tempo.co.id/medica/arsip/062002/pus.htm  .   
Tanggal akses 25 Februari 2009 

Puspaningrum, D. 2003. Pengaruh Jenis Bahan Pengisi dan Proporsi Filtrat : 
Bahan Pengisi Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik Bubuk 
Sari Buah Jambu Biji. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas 
Brawijaya. Malang 

Savadogo,  A.,C.A.T.  Ouattara,  I.H.N.  Basole,  and S.A.  Traore.  2006. 
Bacteriocins and Lactic Acid Bacteria. A minireview. Afr.J. Biotechnol 
5 (9) : 678-683

Sukamto,  H.  2008.  Studi  Viabilitas  Mikrokapsul  Lactobacillus  acidophilus 
Menggunakan Konsentrat Protein Pollard dan Gum Arab Terhadap 
Sifat  Fisikokimia  Susu  Acidophilus.  Skripsi.  Fakultas  Peternakan. 
Universitas Brawijaya. Malang

Suryanto, R. 2000.  Pembuatan Bubuk Sari Buah Sirsak (Annona muricana) 
dari  Bahan baku Pasta  dengan Metode  Foam Mat Drying,  Kajian 
Suhu  Pengeringan,  Konsentrasi  Dekstrin  dan  Lama  Penyimpanan 
Bahan  Baku  Pasta. Tesis.  Fakultas  Teknologi  Pertanian.  Universitas 
Brawijaya. Malang

Suryono.  2003.  Produk  Pengolahan  Susu  Fermentasi  Tradisional  yang 
Berpotensi  sebagai  Pangan  Probiotik. 
http://www.rudyct.topcities.com/pps702_1304/suryono.htm.Tanggal  akses 
25 Februari 2009

http://www.rudyct.topcities.com/pps702_1304/suryono.htm.Tanggal%20akses%2025%20Februari%202009
http://www.rudyct.topcities.com/pps702_1304/suryono.htm.Tanggal%20akses%2025%20Februari%202009
http://www.tempo.co.id/medica/arsip/062002/pus.htm
http://treestorelife.org/moringa/book


Susanto, T dan Tri D.W. 2004. Dasar-dasar Ilmu Pangan dan Gizi. Akademika. 
Yogyakarta

Walujani,  A.  2003.  Mengawasi  Suplemen,  Melindungi  Konsumen. 
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/11/Fokus/306422.htm. 
Tanggal akses 11 Februari 2009

Waspodo, I.S. 2003.  Efek Probiotik, Probiotik dan Sinbotik Bagi Kesehatan. 
http://www.kompas.com/kompas_cetak/1019/30/iptekefek22.htm  .   Tanggal 
akses 25 Februari 2009

Widiatmoko,  M.C  dan  A.J.  Hartono.  1992.  Emulsi  dan  Pangan  Instan 
Berlesitin. Andy Offset. Yogyakarta

Wikipedia.  2008.  Moringa  oleifera.  http://en.wikipedia.org/wiki/Moringa_ 
oleifera.     Tanggal akses 2 januari 2008

Winarno, F.G. 1993. Pangan, Gizi dan Konsumen. PT. Gramedia. Jakarta

________. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

Wiranatakusumah.  A,  D.  Hermianto,  N.  Andrawulan.  1992.  Prinsip  Teknik 
Pangan. PAU Pangan. Fakultas Gizi. IPB. Bogor

Yang, Z. 2000. Antimicrobial Component and Extracellular Polysaccharides 
Produced  by  Lactic  Acid  Bacteria  :  Structures  and  Properties. 
Departement of Food Technology. University Helsinky. Helsinky

Yuniastuti, A. 2008. Gizi dan Kesehatan. Graha Ilmu. Yogyakarta

Yuniati. 2001.  Peranan Probiotik dalam Mengontrol Pertumbuhan Mikroba 
Patogen. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Malang

Zeleny, M. 1982. Multiple Criteria Decision Making. Mc.Graw Hill. New York

http://www.kompas.com/kompas_cetak/1019/30/iptekefek22.htm
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/11/Fokus/306422.htm


Lampiran 1: Prosedur Analisis Mikrobiologi

1. Prosedur Hitungan Cawan Metode Tuang “Pour Plate” (Fardiaz, 1993)

- Dari  pengenceran yang  dikehendaki  sebanyak  1 ml  atai  0,1  ml  larutan 

tersebut dipipet ke dalam cawan petri menggunakan pipet 1 ml atau 1,1 

ml. sebaiknya waktu antara dimulainya pengenceran sampai menuangkan 

ke dalam cawan tidak lebih lama dari 30 menit

- Kemudian dalam cawan tersebut dimasukkan agar cair steril  yang telah 

didinginkan sampai 47-50°C sebanyak 15-20 ml

- Selama penuangan medium, tutup cawan tidak boleh dibuka terlalu lebar 

untuk menghindari kontaminasi dari luar

- Segera setelah penuangan, cawan petri digerakkan diatas meja secara hati-

hati  untuk  menyebarkan  sel-sel  mikroba  secara  merata,  yaitu  dengan 

gerakan melingkar atau seperti angka 8

- Setelah agar memadat, cawan tersebut diinkubasikan dalam posisi terbalik 

dalam incubator

2. Prosedur  Penghitungan  Koloni  Metode  Standar  Hitungan  Cawan  atau 

Standart Plate Count (SPC) (Fardiaz, 1993)

- Cawan yang dipilih dan dihitung adalah cawan yang mengandung koloni 

antara 30 – 300



- Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya dihitung sebagai satu koloni

- Suatu  deretan  (rantai)  koloni  yang  terlihat  sebagai  suatu  garis  tebal 

dihitung sebagai satu koloni

- Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka, yaitu angka pertama 

dan kedua. Jika angka yang ketiga sama dengan atau lebih besar dari 5, 

harus dibulatkan satu angka lebih tinggi dari angka yang kedua

- Jika  semua  pengenceran  yang  dibuat  untuk  pemupukan  menghasikan 

kurang  dari  30  pada  cawan,  hanya  jumlah  koloni  pada  pengenceran 

terendah yang dihitung

- Jika semua pengenceran yang dibuat menghasilkan lebih dari 300 koloni, 

maka  hasil  pengenceran  tertinggi  yang  dihitung.  Hasilnya  dilaporkan 

sebagai  >300 tetapi  jumlah sebenarnya harus dicantumkan dalam tanda 

kurung

- Jika  cawan  dari  2  tingkat  pengenceran  menghasilkan  koloni  dengan 

jumlah antara 30-300 da perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah 

dari  kedua pengenceran  tersebut  lebih  kecil  atau  sama dengan 2  maka 

tentukan  rata-rata  kedua  nilai  tersebut  dengan  memperhatikan  tingkat 

pengencerannya.  Jika  perbandingan  lebih  dari  2  maka  yang  dilaporkan 

hanya hasil yang terkecil

- Jika digunakan 2 cawan petri (duplo) tiap pengenceran, data yang diambil 

harus dari kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil salah Saturday



Lampiran 2. Prosedur Analisis Kimia

a. Analisa Kadar Protein (AOAC, 1980)

Metode analisa kadar protein yang dilakukan yaitu :

1) Timbang 1 gram bahan yang telah dihaluskan dan masukan ke dalam labu 

Kjeldah.  Kalau  kadang-kadang protein  bahan  tinggi,  misalnya  tepung 

kedelai,  gunakan bahan kurang dari  1 gram.  Kemudian tambahkan 7,5 

gram K2S2O4 dan 0,35 gram HgO (awas zat  ini beracun) dan akhirnya 

tambahkan 15 ml H2SO4 pekat.

2) Panaskan semua bahan dalam labu Kjeldahl dalam almari asam sampai 

berhenti berasap. Teruskan pemanasan dengan api besar sampai mendidih 

dan cairan menjadi jernih. Teruskan pemanasan tambahan lebih kurang 

satu jam. Matikan api pemanas dan biarkan api menjadi dingin.

3) Kemudian  tambahkan  100  ml  aquades  dalam  labu  kjeldalh  yang 

didinginkan dalam air es dan beberapa lempeng Zn, juga ditambahkan 15 

ml larutan K2S 4 % (dalam air) dan akhirnya tambahkan perlahan-lahan 

larutan NaOH 50 % yang sudah didinginkan dalam almari es.  Pasanglah 

labu Kjedahl dengan segera pada alat destilasi.

4) Panaskan  labu  Kjedahl  perlahan-lahan  sampai  dua  lapisan  cairan 

tercampur kemudian panaskan dengan cepat sampai mendidih.



5) Destilat ini ditampung dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan 50 ml 

larutan  standar  HCl (0,1  N)  dan tetes  indikator  metil  merah.  Lakukan 

destilasi sampai destilat yang tertampung 75 ml.

6) Titrasilah destilat yang diperoleh dengan standar NaOH (0,1 N) sampai 

warna kuning.

Perhitungan % N:



b. Analisa Kadar Kalsium (AOAC, 1980)

Metode analisa kalsuim yang dilakukan yaitu :

1) Timbang sampel ±2 gram dan masukkan dalam cawan porselin

2) Masukkan ke dalam tanur, panaskan ada suhu ±700°C selama 2 jam, 

dinginkan

3) Tambahkan 5 ml HNO3 dan panaskan sampai kering lembab, lalu 

dinginkan

4) Tambahkan 0,5 ml HNO3 dan 15 ml aquades, kocok dengan spatula 

kaca

5) Panaskan perlahan-lahan pada suhu ±120°C selama 15 menit lalu 

dinginkan

6) Saring ke labu ukur 100 ml dan tambahkan aquades sampai tanda 

batas, lalu kocok sampai homogeny

7) Baca di flame photometer

Perhitungan :

Keterangan :

C : Konsentrasi kalsium setelah dimasukkan ke dalam persamaan 

regresi 

   linear



V : Volume larutan yang digunakan untuk melarutkan sampel (ml)

W : Berat sampel (gr)

106  : Konversi dari gram ke µ

c. Analisa Kadar Vitamin C (Lestariana, 1988)

Metode analisa Vitamin C yang dilakukan dengan menggunakan metode 

titrimetri dengan iod dengan prosedur sebagai berikut :

1) Menimbang 10 gram bahan yang telah dihaluskan

2) Memasukkan  bahan  dan  melarutkan  kedalam  labu  ukur  100  ml  dan 

dihomogenisasi

3) Menyaring  dan  mengambil  50  ml  filtrate  dan  memasukkan  dalam 

Erlenmeyer

4) Menambahkan 2 ml indikator amilum 1%

5) Menitrasi dengan larutan iodium standart 0,01 N sampai warna ungu tidak 

hilang selama 10 detik

Kadar Vitamin C (mg) dalam 100 g sampel :



d. Analisa Kadar Total Beta Karoten

• Ekstraksi sampel

- Bahan ditimbang kurang lebih 5 gr dan dihaluskan dengan cepat

- Ditambahkan 5 ml larutan petroleum eter dan 5 ml aseton. Diulangi 

sebanyak 3x masing-masing menggunakan  4 ml

- Larutan dimasukkan dalam labu ukur 25 ml. dilakukan penambahan 

petroleum  eter  sampai  tanda  batas.  Labu  ukur  dikondisikan  gelap 

dengan cara dibalut kertas karton

• Penyiapan Kolom Kromatografi

- Bagian bawah pipa gelas disumbat dengan gelas wool

- Melalui  bagian  atas  kolom,  campuran  alumina  dan  natrium  sulfat 

anhidrat dimasukkan sampai setinggi 5 cm.  Kolom dipasang vertical 

pada statif

- Labu ukur  disiapkan dibawah kolom untuk menampung  cairan  dari 

kolom

- Sebanyak  25  ml  ekstrak  karoten  dimasukkan  dalam  kolom 

kromatografi



- Setelah ekstrak pigmen dalam kolom habis, kemudian petroleum eter 

dimasukkan  dalam  kolom  sampai  larutan  yang  keluar  dari  kolom 

menjadi tidak berwarna

- Eluat  dalam  labu  ukur  ditambah  petroleum  eter  hingga  tanda  tera 

(25ml)

- Untuk mengetahui nilai absorbansi, eluat dimasukkan dalam kuvet dan 

dibaca absorbansinya pada λ = 450 nm

Perhitungan kadar β-Karoten

 

Keterangan : V =  Volume ekstrak pigmen (ml)

V1 =  Volume larutan ekstrak yang masuk (ml)

V2 =  Volume eluat yang keluar (ml)

A =  Absorbansi pada λ = 450 nm

d =  Diameter kuvet (cm)

B =  Massa bahan



Lampiran 3. Prosedur Perhitungan Multiple Attribute (Zeleny, 1982)

1. Menentukan Nilai Ideal Masing-masing Atribut

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu maksimum 

atau  minimum  dari  suatu  atribut.  Untuk  atribut  dengan  rerata  semakin 

tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai 

tertinggi  sebagai  nilai  terbaik.  Sebaliknya  untuk  atribut  dengan  rerata 

semakin rendah semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek 

dan nilai terendah sebagai nilai terbaik.

2. Menghitung Derajat Kerapatan ( )

• Bila nilai ideal ( ) minimum, maka :

• Bila nilai ideal ( ) maksimum, maka :

3. Menghitung Jarak Kecepatan (Lp)

Diasumsikan  semua  atribut  sama  penting.  Jarak  kerapatan  dihitung 

berdasarkan jumlah parameter  (                          )



L1 (λ,k) = 1 –                    )

Lampiran 4. Analisa Ragam Kadar Protein (%)

Perlakuan
Ulangan

1 2
Total Rata-rata

D1F1 26.11 26.93 53.03 26.52
D2F1 21.35 21.14 42.49 21.24
D3F1 17.74 17.78 35.51 17.76
D1F2 27.57 27.18 54.75 27.37
D2F2 24.56 24.64 49.20 24.60
D3F2 21.43 20.94 42.37 21.18
Total 138.75 138.60 277.34 138.67

Tabel dua arah untuk perlakuan D dan F

D
F

1 2
Total Rata-rata

1 53.03 54.75 107.78 53.89
2 42.49 49.20 91.68 45.84
3 35.51 42.37 77.88 38.94

Total 131.03 146.31 277.34 138.67
Rerata 43.68 48.77

Analisis ragam

SK db JK KT Fhit. Ftabel (5%) Ftabel (1%)

Kelompok 1 0.001776 0.001776 0.016 tn 6.61 16.30

Perlakuan 5 135.712 27.142 244.115 ** 5.05 11
Galat 5 0.556 0.11119
Total 11 136.269

Keterangan : Notasi tn (tidak nyata), notasi * (beda nyata), notasi ** (beda sangat nyata)



Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

BNTα = tα(v) . Sđ

Dari perhitungan diperoleh nilai :

KTG = 0.111186334 ; v = 5 ; r = 2 dan t0.05(5)= 2.571, sehingga :

Sđ =  =  = 0.333446148

BNT  = 2.571 . 0.333446148

= 0.85729

Pemberian Notasi

D3F1 D3F2 D2F1 D2F2 D1F1 D1F2
17.7570 21.1830 21.2425 24.5995 26.5165 27.3735

D3F1 17.7570 3.4260 3.4855 6.8425 8.7595 9.6165
D3F2 21.1830 0.0595 3.4165 5.3335 6.1905
D2F1 21.2425 3.3570 5.2740 6.1310
D2F2 24.5995 1.9170 2.7740
D1F1 26.5165 0.8570
D1F2 27.3735

BNT = 5% 0.85729 a b b c d e
Ket : Nilai yang didampingi notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata



Lampiran 5. Analisa Ragam Kadar Kalsium (mg/100g)

Perlakuan
Ulangan

1 2
Total Rata-rata

D1F1 758.13 758.30 1516.43 758.21
D2F1 733.29 736.35 1469.64 734.82
D3F1 700.86 717.12 1417.98 708.99
D1F2 773.62 773.28 1546.90 773.45
D2F2 748.87 742.94 1491.81 745.90
D3F2 728.14 722.09 1450.23 725.12
Total 4442.90 4450.09 8892.98 4446.49

Tabel dua arah untuk perlakuan D dan F

D
F

1 2
Total Rata-rata

1 1516.43 1546.90 3063.33 1531.66
2 1469.64 1491.81 2961.45 1480.72
3 1417.98 1450.23 2868.21 1434.10

Total 4404.04 4488.94 8892.98 4446.49
Rerata 1468.01 1496.31

Analisis ragam

SK db JK KT Fhit. Ftabel (5%) Ftabel (1%)

Kelompok 1 4.310405 4.310405 0.128 tn 4.40 8.29

Perlakuan 5 5377.200 1075.440 31.886 * 2.51 3.71

Galat 5 168.636 33.72721

Total 11 5550.146

Keterangan : Notasi tn (tidak nyata), notasi * (beda nyata), notasi ** (beda sangat nyata)



Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

BNTα = tα(v) . Sđ

Dari perhitungan diperoleh nilai :

KTG = 33.727046 ; v = 5 ; r = 2 dan t0.05(5)= 2.571, sehingga :

Sđ =  =  = 5.807499118

BNT  = 2.571 . 5.807499118

= 14.93108

Pemberian Notasi

D3F1 D3F2 D2F1 D2F2 D1F1 D1F2
708.9885 725.1155 734.8200 745.9030 758.2130 773.4510

D3F1 708.9885 16.127 25.8315 36.9145 49.2245 64.4625
D3F2 725.1155 9.7045 20.7875 33.0975 48.3355
D2F1 734.8200 11.0830 23.3930 38.6310
D2F2 745.9030 12.3100 27.5480
D1F1 758.2130 15.2380
D1F2 773.4510

BNT = 5% 14.93108 a b b b b c
Ket : Nilai yang didampingi notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata



Lampiran 6. Analisa Ragam Kadar Vitamin A (µg/g)

Perlakuan
Ulangan

1 2
Total Rata-rata

D1F1 141.41 144.91 286.32 143.16
D2F1 133.31 133.76 267.07 133.54
D3F1 130.15 129.77 259.92 129.96
D1F2 158.78 160.43 319.21 159.60
D2F2 150.94 149.31 300.25 150.12
D3F2 138.10 135.26 273.36 136.68
Total 852.69 853.44 1706.13 853.06

Tabel dua arah untuk perlakuan D dan F

D
F

1 2
Total Rata-rata

1 286.32 319.21 605.53 302.76
2 267.07 300.25 567.32 283.66
3 259.92 273.36 533.28 266.64

Total 813.31 892.81 1706.13 853.06
Rerata 271.10 297.60

Analisis ragam
SK db JK KT Fhit. Ftabel (5%) Ftabel (1%)

Kelompok 1 0.046252 0.046252 0.018 tn 6.61 16.30

Perlakuan 5 1243.799 248.760 95.707 ** 5.05 11
Galat 5 12.996 2.59917
Total 11 1256.842

Keterangan : Notasi tn (tidak nyata), notasi * (beda nyata), notasi ** (beda sangat nyata)



Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

BNTα = tα(v) . Sđ

Dari perhitungan diperoleh nilai :

KTG = 2.599167 ; v = 5 ; r = 2 dan t0.05(5)= 2.571, sehingga :

Sđ =  =  = 1.612193227

BNT  = 2.571 . 1.612193227

= 4.144949

Pemberian Notasi

D3F1 D2F1 D3F2 D1F1 D2F2 D1F2
129.9605 133.5365 136.6805 143.1595 150.1230 159.6035

D3F1 129.9605 3.5760 6.7200 13.1990 20.1625 29.6430
D2F1 133.5365 3.1440 9.6230 16.5865 26.0670
D3F2 136.6805 6.4790 13.4425 22.9230
D1F1 143.1595 6.9635 16.4440
D2F2 150.1230 9.4805
D1F2 159.6035

BNT = 5% 4.144949 a a a b c d
Ket : Nilai yang didampingi notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata



Lampiran 7. Analisa Ragam Kadar Vitamin C (mg/100g)

Perlakuan
Ulangan

1 2
Total Rata-rata

D1F1 45.65 42.13 87.78 43.89
D2F1 38.71 35.07 73.77 36.89
D3F1 35.06 38.61 73.67 36.84
D1F2 49.12 52.77 101.89 50.95
D2F2 45.61 45.51 91.11 45.56
D3F2 38.63 38.60 77.22 38.61
Total 252.77 252.68 505.45 252.72

Tabel dua arah untuk perlakuan D dan F

D
F

1 2
Total Rata-rata

1 87.78 101.89 189.67 94.84
2 73.77 91.11 164.88 82.44
3 73.67 77.22 150.90 75.45

Total 235.22 270.22 505.45 252.72
Rerata 78.41 90.07

Analisis ragam  

SK db JK KT Fhit. Ftabel (5%) Ftabel (1%)

Kelompok 1 0.000705 0.000705 0.000 tn 6.61 16.30

Perlakuan 5 320.893 64.179 12.453 * 5.05 11
Galat 5 25.769 5.15377     
Total 11 346.663      

Keterangan : Notasi tn (tidak nyata), notasi * (beda nyata), notasi ** (beda sangat nyata)



Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

BNTα = tα(v) . Sđ

Dari perhitungan diperoleh nilai :

KTG = 5.15377306 ; v = 5 ; r = 2 dan t0.05(5)= 2.571, sehingga :

Sđ =  =  = 2.270192296

BNT  = 2.571 . 2.270192296

= 5.83666

Pemberian Notasi

D3F1 D2F1 D3F2 D1F1 D2F2 D1F2
36.8360 36.8860 38.6115 43.8900 45.5550 50.9455

D3F1 36.8360 0.0500 17.7550 7.0540 8.7190 14.1095
D2F1 36.8860 1.7255 7.0040 8.6690 14.0595
D3F2 38.6115 5.2785 6.9435 12.3340
D1F1 43.8900 1.6650 7.0555
D2F2 45.5550 5.3905
D1F2 50.9455

BNT = 5% 5.83666 a a a a a a
Ket : Nilai yang didampingi notasi yang sama berarti tidak berbeda nyata



Lampiran 8. Perhitungan Perlakuan Terbaik Dengan Metode Multiple Attribute

Parameter D1F1 D2F1 D3F1 D1F2 D2F2 D3F2
Protein 26.5165 21.2425 17.757 27.3735 24.5995 21.183
Kalsium 758.213 734.82 708.9885 773.451 745.903 725.1155
Vitamin A 143.1595 133.5365 129.9605 159.6035 150.1230 136.6805
Vitamin C 43.8900 36.8860 36.8360 50.9455 45.5550 38.6115

Dk Protein 0.9687 0.7760 0.6487 1.0000 0.8987 0.7739
Dk Kalsium 0.9803 0.9501 0.9167 1.0000 0.9644 0.9375
Dk Vitamin A 0.8970 0.8367 0.8143 1.0000 0.9406 0.8564
Dk Vitamin C 0.8615 0.7240 0.7230 1.0000 0.8942 0.7579

L1 Protein 0.2422 0.1940 0.1622 0.2500 0.2247 0.1935
L1 Kalsium 0.2451 0.2375 0.2292 0.2500 0.2411 0.2344
L1 Vitamin A 0.2242 0.2092 0.2036 0.2500 0.2351 0.2141
L1 Vitamin C 0.2154 0.1810 0.1808 0.2500 0.2235 0.1895
Total 0.9269 0.8217 0.7757 1.0000 0.9245 0.8314

L1 0.0731 0.1783 0.2243 0.0000 0.0755 0.1686

L2 Protein 0.0001 0.0031 0.0077 0.0000 0.0006 0.0032
L2 Kalsium 0.0000 0.0002 0.0004 0.0000 0.0001 0.0002
L2 Vitamin A 0.0007 0.0017 0.0022 0.0000 0.0002 0.0013
L2 Vitamin C 0.0012 0.0048 0.0048 0.0000 0.0007 0.0037
Total 0.0019 0.0097 0.0151 0.0000 0.0016 0.0084

L2 0.0000 9.44475E-05 0.000228 0 2.69414E-06 7.04449E-05

L∞ Protein 0.0078 0.0560 0.0878 0.0000 0.0253 0.0565
L∞ Kalsium 0.0049 0.0125 0.0208 0.0000 0.0089 0.0156
L∞ Vitamin A 0.0258 0.0408 0.0464 0.0000 0.0149 0.0359
L∞ Vitamin C 0.0346 0.0690 0.0692 0.0000 0.0265 0.0605

L∞ 0.0346 0.0690 0.0878 0.0078 0.0265 0.0605

L1 0.0731 0.1783 0.2243 0.0000 0.0755 0.1686
L2 0.000004 0.000094 0.000228 0.000000 0.000003 0.000071
L∞ 0.0346 0.0690 0.0878 0.0078 0.0265 0.0605

Hasil terkecil dari tiap-tiap Lp (L1, L2, dan L∞) merupakan hasil alternatif terbaik.

Lampiran 10. Dokumentasi Pembuatan Suplemen Probiotik Daun Kelor



1. Daun Kelor (Moringa oleifera)

3. Pelumatan daun kelor 2. Proses Sentrifuse 

4. Hasil supernatan  daun kelor 5. Ekstrak daun + media 

7. Larutan filler 6. Spray Dryer



Lampiran 11. Suplemen Probiotik Daun Kelor 

8. Proses Spray Drying 9. Colony counter

Ekstrak 8% (Dekstrin) Ekstrak 8% (Maltodekstrin)



Lampiran 12.  Moringa Powder Komersial 

Ekstrak 10% (Dekstrin) Ekstrak 10% (Maltodekstrin)

Ekstrak 12% (Dekstrin) Ekstrak 12% (Maltodekstrin)



Sumber : Anonymous. 2008


