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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

          Potensi daun suji sebagai salah satu sumber warna hijau 
sangat besar digunakan sebagai bahan pewarna hijau pada 
produk pangan ataupun minuman. Kemudahan pembudidayaan 
daun suji dapat dimanfaatkan untuk menaikkan nilai ekonomi 
dari daun suji. Desa Manggungsari kecamatan Pageregeung 
Tasikmalaya dan di kabupaten Sukabumi, jumlah pembudidaya 
daun suji cukup banyak. Waktu pemanenan yaitu pada selang 
waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan dengan jumlah panen sebanyak 
± 8kg (Anonymous, 2012). Hasil yang sudah dipanen, lebih 
banyak untuk dijual kembali dan dimanfaatkan sebagai pewarna 
alami dalam skala tradisional belum dimanfaatkan secara 
komersial (Prangdimurti, 2006b). Untuk skala komersial, 
pewarna daun suji dalam bentuk larutan kurang disukai karena 
sulit dalam transportasi dan memiliki umur simpan yang pendek. 
Bentuk larutan ini kurang efisien dalam penyimpanan, 
transportasi dan umur simpan yang kurang tahan lama, 
sehingga untuk mengatasi hal tersebut, larutan daun suji diolah 
dalam bentuk bubuk. Pembuatan serbuk pewarna daun suji 
merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan keawetan dan 
memperluas aplikasi pewarna alami dari daun suji dan pemberi 
aroma. Upaya ini disamping untuk mempertahankan kandungan 
nutrisi juga untuk memberikan nilai tambah.       
      Definisi pewarna alami adalah pewarna yang biasanya 
digunakan untuk mewarnai makanan dan lebih aman untuk 
diberikan kepada produk pangan karena tidak mengandung 
senyawa yang berbahaya  dan bisa didapatkan dari tumbuhan 
maupun hewan. Tumbuhan yang dapat menghasilkan pewarna 
alami yaitu pandan suji, daun jati, kulit manggis, bunga rosella, 
kunyit, dll (Downham, 2000). Diantara macam-macam pewarna 
alami,  daun suji (Pleomele angustifolia) merupakan tanaman 

yang dapat menghasilkan warna hijau karena memiliki pigmen 
klorofil. Pembuatan pewarna alami dari daun suji secara 
tradisional, dilakukan dengan cara penumbukan daun kemudian 
diekstrak menggunakan air. Cara ini mempunyai kelemahan 
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yaitu ekstrak pewarna daun suji yang dihasilkan harus langsung 
digunakan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 
melakukan ekstraksi untuk mendapatkan pewarna alami dan 
dijadikan dalam bentuk serbuk. Kelebihan serbuk pewarna alami 
diantaranya adalah memiliki umur simpan yang lebih lama, 
efisien dalam penyimpanan dan memiliki kadar air yang lebih 
rendah.  
      Pembuatan produk serbuk perlu ditambahkan dengan bahan 
pengisi dekstrin karena didasari oleh sifat kelarutan tinggi, 
mampu mengikat air dan viskositas relatif rendah (Hastuti dkk., 
2012). Gonnissen, et.al (2008) menyatakan bahwa pengolahan 

serbuk memerlukan filler sebagai pengisi dengan tujuan untuk 
mempercepat pengeringan, mencegah kerusakan akibat panas, 
melapisi komponen flavor, meningkatkan total padatan, dan 

memperbesar volume. Dalam pembuatan serbuk pewarna alami 
dengan menggunakan metode foam-mat drying perlu 
ditambahkan bahan pengisi (filler) tujuannya adalah untuk 
melapisi komponen flavor, meningkatkan volume dan 

mempercepat pengeringan serta mencegah kerusakan akibat 
panas (Nurika, 2000). Jenis filler yang sering digunakan pada 
industry pangan adalah dekstrin, maltodekstrin dan gum arab. 

Dekstrin mudah larut dalam air, lebih cepat terdispresi, tidak 
kental, serta lebih stabil daripada pati, digunakan sebagai bahan 
pengisi produk yang memerlukan sifat mudah larut ketika 
ditambahkan air dan dapat meningkatkan volume produk dalam 
bentuk bubuk (Sri dkk., 2004). Menurut Warsiki (1995), dekstrin 
mempunyai viskositas yang relatif rendah sehingga pemakaian 
dekstrin dalam jumlah banyak masih diijinkan. Hal ini justru 
sangat menguntungkan apabila pemakaian dekstrin ditujukan 
sebagai bahan pengisi karena dapat meningkatkan berat produk 
yang dihasilkan. Menurut Suryanto (2000), konsentrasi dekstrin 
12,5 % menghasilkan tingkat kelarutan 97,15 % dan rendemen 
7,36 % pada bubuk sari buah sirsak. Menurut Aisha (2010), 
penambahan dekstrin dengan konsentrasi 10 % menghasilkan 
kefir bubuk dengan sifat fisik terbaik. Penggunaan bahan 
pengisi dengan jenis dan konsentrasi yang berbeda 
dimungkinkan akan memberikan efek yang berbeda pada 
pewarna bubuk alami yang dihasilkan.  
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     Bahan lain yang dibutuhkan dalam pengolahan ekstrak daun 
suji  menjadi serbuk dengan metoda foam mat  adalah bahan 
pembusa. Pengeringan busa (foam mat drying) merupakan cara 

pengeringan bahan berbentuk cair yang sebelumnya dijadikan 
busa terlebih dahulu dengan menambahkan zat pembusa. 
Bahan pembusa yang sering digunakan dalam industry pangan 
yaitu tween 80 dan busa putih telur. Zat pembusa yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah putih telur. Penggunaan 
putih telur sebagai pembusa dikarenakan harga yang 
terjangkau, mudah didapatkan dan bersifat alami. Hasil 
penelitian Aisha (2010) tentang pembuatan kefir bubuk, 
konsentrasi penambahan buih putih telur dengan konsentrasi 10 
%, dapat menghasilkan tingkat kecerahan bubuk 76,6 % dan 
kadar air 7,15 % pada pembuatan kefir bubuk. Penggunaan 
putih telur dengan mengetahui jumlah konsentrasi yang tepat, 
maka akan meningkatkan luas permukaan dan memberi struktur 
berpori pada bahan sehingga akan meningkatkan kecepatan 
pengeringan (Wilde dan Clark, 1996).  
     Sejauh ini belum pernah diungkapkan bahwa konsentrasi 
bahan pengisi dan bahan pembusa dengan metode foam-mat 
drying berpengaruh terhadap karakteristik serbuk pewarna alami 

dari daun suji. Karakteristik yang baik akan sangat berpengaruh 
terhadap kualitas serbuk pewarna alami dari daun suji secara 
umum sehingga akan berpengaruh pula terhadap keputusan 
konsumen untuk menggunakan serbuk pewarna tersebut atau 
tidak. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah konsentrasi dekstrin dan putih telur yang 
tepat untuk mendapatkan serbuk pewarna daun suji 
(Pleomele angustifolia) yang memiliki kualitas terbaik 

secara fisik dan kimia?  
 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui kombinasi konsentrasi dekstrin dan 
putih telur yang tepat untuk mendapatkan serbuk daun 
suji yang terbaik secara kualitas fisik dan kualitas kimia . 
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1.4 Manfaat 

1. Diperoleh proporsi konsentrasi antara dekstrin dan 
konsentrasi putih telur yang tepat untuk serbuk pewarna 
dari daun suji. 

2. Peningkatan pemanfaatan daun suji sebagai alternatif 
pewarna serbuk hijau alami yang aman dan mampu 
berperan memperbaiki kualitas pewarna yang beredar di 
masyarakat. 

3. Memberikan informasi mengenai peluang 
pengembangan industri serbuk pewarna alami dari daun 
suji.  

 

 

 


