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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Daun Suji  
     Suji (Pleomele angustifolia) merupakan tanaman perdu dari 
keluarga Liliaceae yang banyak tumbuh liar di Pulau Jawa. 

Tinggi tanaman ini dapat mencapai 2-7 meter dan jika hanya 
tumbuh sendiri dapat berbentuk pohon kecil yang banyak 
cabangnya. Daun tanaman suji berwarna hijau gelap, berbentuk 
lancet garis, kaku, dan meruncing dengan panjang rata-rata 10-
25cm dan lebar 0,9-1,5cm. Tumbuhan ini dapat tumbuh pada 
daerah kering dan tanahnya tidak perlu subur sekali, tapi 
diperlukan cukup sinar matahari untuk proses fotosintesisnya. 
Kandungan kimia dalam daun suji adalah saponin dan flavonoid 

(Risanto dan Yuniasri, 1994).  

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Bangsa : Liliflorae 

Suku : Liliaceae 

Marga  : Pleomele 

                    Jenis  : Pleomele angustifolia (Roxb)   

     Daun suji mengandung klorofil yang diperlukan dalam proses 
fotosintesa dan selalu bersamaan dengan pigmen lain terutama 
golongan karotenoid. Daun suji berkhasiat sebagai obat beri-
beri dan akarnya sebagai obat kencing nanah. Daun, batang 
dan akar dari daun suji mengandung saponin dan polifenol 
(Anonim, 2010). Warna hijau pada daun suji merupakan 
manifestasi dari keberadaan pigmen klorofil. Hasil penelitian 
Prangdimurti (2006) menunjukkan bahwa daun suji segar yang 
memiliki kadar air sebesar 73,25 %, mengandung 3.773,9 ppm 
klorofil. 
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Gambar 2.1. Daun Suji (Anonymous, 2007) 

     Penggunaan daun suji telah diaplikasikan di masyarakat 
untuk memberikan warna hijau pada produk pangan dan 
diketahui memberikan efek sinergis. Secara tradisional 
penggunaan warna hijau ini didapat dengan menumbuk daun 
suji. Hasil tumbukan ditambahi air dan kemudian diperas. Air 
yang didapat akan berwarna hijau dan dapat langsung 
diaplikasikan ke dalam produk pangan. Jika air ekstrak tersebut 
tidak langsung digunakan, pengawetan dapat dilakukan dengan 
menambahkan kapur sirih ke dalam larutan dan disimpan di 
dalam lemari es (Anonimous, 2009).  
 
2.2 Potensi Daun Suji 

     Saat ini potensi untuk daun suji baru sebatas untuk pewarna 
makanan ataupun minuman. Cara yang dilakukanpun cukup 
sederhana, yaitu dengan cara menghaluskan daun suji lalu 
mengambil ekstraknya untuk pewarna. Manfaat tersebut bisa 
dikembangkan agar daun suji lebih memiliki nilai ekonomis yang 
tinggi. Namun, sejauh ini, masih sulit ditemukan data statistic 
tentang pembudidayaan daun suji dengan skala besar di 
wilayah tertentu. Daun suji merupakan tanaman yang sangat 
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mudah untuk dibudidayakan dan mudah untuk ditemukan. Daun 
suji masih sering ditemukan disekitar halaman rumah, dibawah 
pohon-pohon besar, bahkan ada yang dibuat sebagai pagar 
tanaman. Secara umum, tanaman suji dapat ditanam tanpa 
mengenal cuaca dan kondisi tanah. Sekalipun gersang, dapat 
tumbuh dengan baik. Tetapi tanaman ini, sangat menyukai 
tumbuh di bawah pohoh-pohon besar yang menjadi 
naungannya. Menurut Prihmantoro dan Indriani (1999), cara 
penanaman daun suji dapat diawali dengan melakukan: 
1. Pembibitan 

Untuk mendapatkan pertumbuhan baik di lapangan, 
mulailah dengan memilih bibit yang sehat dan segar. 
Misalnya, dengan kondisi daun yang berwarna hijau  

segar, dan batangnya keras. Hal ini dapat dilakukan, dengan 

menggunakan  pijitan tangan terhadap batang itu. Untuk 
mendapatkan pertumbuhan yang seragam, pilih bibit dari 
pucuk, tetapi dapat pula dengan mempergunakan potongan 
stek batang. Namun usahakan mencari batang yang sudah 
terlihat bakal tunasnya. 

2. Pengolahan Tanah 

Tanah sebelum ditanami bibit suji, dibersihkan dari rumput, 
bisa juga mempergunakan herbisida ataupun cukup 
dicangkul secara tradisional. Sedangkan pola tanam, bisa 
dibuat bedengan seperti pada penanaman sayur mayor, 
lebih ideal tanah tersebut diberi pupuk kandang dan ditaburi 
pupuk kimia yang ramah lingkungan. Dibandingkan dengan 
jenis tanaman lain, suji tidak memerlukan penaburan pupuk 
secara rutinitas, hanya membutuhkan pupuk dasar saja, dan 
itupun bisa ditambah dengan pembakaran sisa rumput atau 
sekam padi. 

3. Metode Penanaman 

Bibit setelah direndam selama kurang 30 menit, kedalam air 
yang sudah diberi fungisida dan zat perangsang tumbuh 
(ZPT) bisa langsung ditanamkan dalam bedengan dengan 
jarak antara 15cm x 15cm. Berarti untuk satu hektar lahan, 
bila dihitung efektif 6.000meter saja bisa diisi dengan 
216.000 batang. Bibit ditanam, minimal dibenamkan masuk 
dalam tanah sepanjang dua ruas dan setiap satu minggu 
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sekali, dilakukan penyulaman dengan mengganti bibit yang 
mengalami pembusukan dengan bibit yang baru. Pupuk 
susulan, dapat diberikan setelah usia 45 hari setelah tanam. 
Penyiangan atau pembersihan rumput, dilakukan selama 
satu atau dua bulan sekali. Pada saat tinggi tanaman 
mencapai lebih kurang 50cm, dilakukan penjepitan dengan 
bambu agar tanaman menjadi lurus dan tahan terhadap 
terpaan angin kencang tetapi biasanya, para petani 
melakukan penyemprotan insektisida pada lahan yang siap 
ditanam.  

4. Hama dan Penyakit 

Penyakit yang sering menyerang tanaman suji, pada saat 
bibit baru ditanam, biasanya pembusukan batang yang 
disebabkan oleh sejenis jamur. Namun dapat ditanggulangi 
dengan fungisida sistemik, misalnya Derosal. Hama 
serangga yang menyerang, biasanya kutu putih dan itu 
dapat dilakukan penanggulangannya hanya dengan 
menyiramkan air melalui penyemprotan.    

     Secara garis besar, penanaman atau pembudidayaan daun 
suji sangat mudah untuk dilakukan. Semakin banyak yang 
melakukan pembudidayaan daun suji, maka potensi daun suji 
akan lebih berkembang dan daun suji lebih memiliki nilai 
ekonomis. 

2.3 Pewarna Alami Makanan 

     Bahan pewarna alami dapat diperoleh dari tanaman ataupun 
hewan. Beberapa pigmen alami yang banyak terdapat di sekitar 
antara lain: klorofil, karotenoid, tanin, dan antosianin. Umumnya 
pigmen-pigmen ini bersifat tidak cukup stabil terhadap panas, 
cahaya, dan pH tertentu. Walaupun begitu, pewarna alami 
umumnya aman dan tidak menimbulkan efek samping bagi 
tubuh (Suryatin, 2004).  
     Pewarna alami ditambahkan pada makanan dengan jumlah 
atau kadar yang ditentukan sehingga kenampakan alaminya 
tercapai. Pewarna alami adalah golongan pewarna yang 
mempunyai sifat kelarutan dan stabilitas tertentu. Akibatnya 
setiap pewarna terdapat dalam beberapa bentuk aplikasi yang 
berbeda, masing-masing diformulasikan untuk meyakinkan 
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bahwa warna itu cocok dengan sistem produk pangan tertentu. 
Bentuk aplikasi produk adalah yang memungkinkan bahwa 
bahan tambahan makanan tertentu mudah dan efisien untuk 
dicampurkan ke dalam produk pangan (Downham dan  Collins, 
2000). 
     Menurut Hendry dan Houghton (1996), warna yang 
ditambahkan pada makanan mempunyai beberapa tujuan, 
antara lain:  
1. Mempertegas warna yang telah ada pada makanan, tetapi 

kurang nampak seperti    yang diharapkan konsumen.  
2. Memperoleh warna seragam pada komoditi yang warna 

ilmiahnya tidak seragam.  
3. Memperbaiki kenampakan dari makanan yang warnanya 

memudar akibat proses panas atau yang warnanya 
diperkirakan menjadi pudar akibat penyimpanan.  

4. Memperoleh kenampakan yang lebih menarik dari bahan 
aslinya, misalnya pewarna agar-agar.  

5. Untuk identifikasi produk, misalnya margarin berwarna 
kuning. 

     Menurut Tranggono, dkk (1990), faktor yang berhubungan 

dengan bentuk aplikasi produk pewarna yang harus 
dipertimbangkan dalam pembuatan dan penggunaannya, antara 
lain:  
a. Kelarutan   

Antosianin dan beetroot larut dalam air sedangkan 
kurkumin, klorofil, dan xantofil larut minyak. Beberapa 
kurkumin dan annato larut dalam air dan minyak.  

b. pH  
Pewarna makanan yang larut dalam air (terutama dalam 
bentuk cairan), dibuat dengan pH maksimum. Penambahan 
larutan buffer dalam produk akan merubah pH larutan.  

c. Bentuk fisik  
Pewarna tersedia dalam beberapa bentuk, yaitu cairan, 
bubuk, pasta dan suspensi. Peningkatan suhu seringkali 
menyebabkan rusaknya struktur pigmen annato dan 
karoten. Viskositas dari cairan dan pasta tergantung pada 
suhu dan kemungkinan terdispersi ke dalam makanan akan 
menurun dengan penurunan suhu.  
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d. Bahan tambahan lain  
Beberapa pewarna yang larut dalam minyak seperti 
kurkumin dan klorofil memerlukan penambahan gum, 
penstabil dan emulsifier untuk membuatnya larut dalam air. 
Hal ini penting agar pewarna tersebut sesuai dengan sistem 
makanan yang diberi pewarna. 

     Penggunaan pewarna sintetik selalu dalam kekhawatiran 
bahwa setiap saat bahan ini bisa dinyatakan tidak layak untuk 
dipakai sebagai bahan makanan. Namun penggunaan bahan 
alamipun juga tidak lepas dari permasalahan. Harus diingat 
bahwa bahan alami yang digunakan harus selalu bisa dipasok 
dalam jumlah cukup.  Stabilitas selama pengolahan dan 
penyimpanan selalu merupakan kendala. Dewasa ini, banyak 
penelitian dalam bidang pewarna mempunyai kecenderungan 
untuk mengisolasi dan menentukan stabilitas atau daya simpan 
pewarna alami (FAO, 2011).  
     Menurut Fardiaz, dkk (1987), bila dibandingkan pewarna 

sintetis, penggunaan pewarna alami mempunyai keterbatasan-
keterbatasan, yaitu seringkali memberi rasa dan flavor khas 
yang tidak diinginkan, konsentrasi pigmen rendah, stabilitas 
pigmen rendah, keseragaman warna kurang baik dan spektrum 
warna tidak seluas seperti pada pewarna sintetis. Adapun 
kelebihan dan kekurangan pewarna alami dibandingkan dengan 
pewarna sintetik dapat dilihat pada Tabel 2.2 

     Tabel 2.2 Kekurangan dan Kelebihan Pewarna Alami 
dibandingkan dengan  Pewarna Sintetik 

Karakteristik Pewarna Alami 
Pewarna 
Sintetik 

Harga Mahal Lebih murah 

Aplikasi pada 
Produk 

Terbatas Luas 

Stabilitas 
Relatif tidak 
stabil 

Relatif stabil 

Kemampuan 
Pewarnaan 

Relatif rendah Tinggi 

Efek Toksisitas Aman Tidak aman 
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Konsentrasi Rendah Tinggi 

Keseragaman 
Warna  

Rendah Tinggi 

Pengaruh Rasa dan 
Aroma 

Ya Tidak 

     Sumber: Suryatin (2004) 
 
2.4 Pelarut  
     Proses ekstraksi menggunakan pelarut perlu diperhatikan 
pemilihan jenis pelarut dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecepatan reaksi, yaitu difusi antara pelarut dengan zat pelarut. 
Faktor difusi ini ditentukan oleh viskositas pelarut, ukuran dan 
bentuk partikel zat terlarut. Makin kecil ukuran partikel dan 
viskositas akan semakin mempermudah daya difusi pelarut ke 
dalam partikel-partikel zat terlarut. Pelarut merupakan salah 
satu faktor yang menentukan dalam proses ekstraksi, sehingga 
banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut 
(Guenther, 2007). 

2.4.1 Aquades 

     Dalam pengolahan bahan pangan pH larutan atau air sangat 
menentukan mutu daya awet dan warna bahan pangan. 
Menurut Winarno (2002) secara umum persyaratan air untuk 
industri pangan adalah tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak 
berbau serta memenuhi persyaratan bakteriologis yaitu tidak 
mengganggu kesehatan dan tidak menyebabkan kebusukan 
bahan pangan yang diolah.  
     Pengendalian mutu air sangatlah penting karena minuman 
pada hakekatnya adalah air. Maka rasa dan bau apapun yang 
kurang menyenangkan dalam air akan mempengaruhi rasa 
produk akhir (Winarno, 1992). Untuk proses ekstraksi 
Farmakope, Indonesia menetapkan yang dapat digunakan 
sebagai pelarut adalah air, etanol, air-etanol atau eter, etanol 
atau etanol air. 
     Keunggulan dan kelemahan penggunaan aquades sebagai 
bahan pengekstrak ini adalah (Winarno, 1992): 
1. Keunggulan : Murah dan mudah diperoleh, stabil, tidak mudah 
menguap dan tidak mudah terbakar, dan tidak beracun 
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2. Kelemahan : Tidak selektif, dapat ditumbuhi mikroorganisme 
sehingga cepat rusak, dan untuk pengeringan diperlukan waktu 
lama. 
 
2.5 Bahan Pengisi 

      Bahan pengisi merupakan bahan yang ditambahkan pada 
proses pengolahan pangan untuk melapisi komponen-
komponen flavor, meningkatkan jumlah total 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 keluar 
dan juga mempermudah bubuk direkonstitusi dengan air 
(Hartomo dan Widiatmoko, 1994).   
     Bahan pengisi adalah bahan yang ditambahkan pada proses 
pengolahan pangan untuk meningkatkan mutu. Batasan ini 
sesuai dengan pengertian additif makanan (food additif) 

menurut peraturan menteri kesehatan RI 
No.329/Menkes/PER/XII/76. Beberapa jenis karbohidrat dan 
turunannya seperti gum, pati, dan dekstrin sering ditambahkan 
pada pembuatan tepung sari buah-buahan (Winarno, 2002).  
     Penambahan bahan pengisi diperlukan dalam pembuatan 
serbuk pewarna daun suji dengan metode foam-mat drying, 
dengan tujuan untuk mempercepat pengeringan dan mencegah 
kerusakan akibat panas, melapisi komponen flavour, 
meningkatkan total padatan, dan meningkatkan volume (Master, 
1979 dalam Nurika 2000). Berapa penelitian telah dilakukan 
untuk mengetahui jenis dan proporsi bahan pengisi yang tepat 
dalam pembuatan produk bubuk dengan metode foam-mat 
drying (pengering busa).   

 
2.5.1 Dekstrin 

     Dekstrin merupakan salah satu bahan pengisi yang diperoleh 
dengan cara hidrolisa, transglukosida dan repolimerisasi 
(Wuzburg, 1968 dalam Widya 2003). Menurut Makfoeld, dkk. 

(2002), dekstrin merupakan senyawa yang diperoleh dari 
hidrolisis parsial. Ada dua macam dekstrin, tergantung pada 
tingkat pemecahanya yaitu eritrodekstrin yang berwarna merah 
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jika direaksikan dengan iodine dan akrodekstrin yang tidak 
berwarna jika direaksikan dengan iodine. Bahan tersebut berupa 
padatan dengan berat molekul tinggi yang mudah terdispersi 
serta dapat mempersulit difusi molekul aroma untuk keluar dan 
mempermudah bubuk untuk direkonstitusi dengan air (Hartono 
dan Widiatmoko, 1994).  
     Dekstrin adalah golongan karbohidrat dengan berat molekul 
tinggi yang dibuat dari modifikasi pati dengan asam. 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). Molekul dekstrin lebih besar dari sukrosa dan 

glukosa, sehingga dekstrin mempunyai pengaruh osmolar lebih 
kecil dan tidak menimbulkan diare. Pati yang dipanaskan secara 
kering (dibakar) akan menghasilkan dekstrin. Molekul sakarida 
bila bertambah kecil, akan meningkatkan daya larut dan 
kemanisannya. Oleh karena itu, dekstrin lebih manis daripada 
pati dengan daya larut lebih tinggi dan lebih mudah dicernakan 
(Almatsier, 2001).  
     Menurut Stephen (1995), pembuatan dekstrin dari pati 
melalui empat tahap yaitu perlakuan dengan asam 
(pretreatment), pengeringan (predrying), pemanasan 
(pyroconverting), dan pendinginan. Asam yang ditambahkan 

pada pati adalah asam klorida, asam sulfat, atau asam 
orthofosfat. Pengeringan dilakukan sampai diperoleh kadar air 
pati antara 10-22 % untuk mendorong terjadinya hidrolisis 
selama pemanasan pada suhu 100-200°C.  Karakteristik 
dekstrin dapat dilihat pada Tabel 2.3 

 Tabel 2.3  Karakteristik Dekstrin 

No Uraian Satuan Persyaratan 

1. Warna 
- 

Putih sampai 
kekuning-kuningan 

2. Warna dengan 
larutan lugol 

- 
Ungu kecoklat-
coklatan 

3. Kehalusan mesh 80 % b/b Min 90 (lolos) 
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4. Air % b/b Maks 11 

5. Abu % b/b Maks 0,5 

6. Serat kasar % Maks 0,6 

7. Bagian yang larut 
pada air dingin 

% 
Min 97 

8. Kekentalan °E 3-4 

9. Dekstrosa % Maks 5 

10.  Derajat asam Ml NaOH 
0,1 N/100g 

Maks 5 

Sumber : Standard Nasional Indonesia (1992) 
 
     Warsiki dkk (1995) mengemukakan bahwa kenaikan 

konsentrasi dekstrin dari 5-15 % akan meningkatkan rendemen, 
penurunan kadar air, dan meningkatkan total padatan terlarut 
dalam pembuatan tepung sari buah nanas. Menurut Nurika 
(2000), pembuatan bubuk pewarna dari ekstrak angkak 
konsentrasi dekstrin 5,5 % akan memberikan kelarutan terbaik 
dan kestabilan terhadap pengaruh suhu pengeringan. 
     Konsentrasi dekstrin yang semakin meningkat akan 
meningkatkan kecepatan rehidrasi bubuk sari wortel instan. Hal 
ini karena semakin tinggi konsentrasi dekstrin yang digunakan, 
akan menurunkan kadar air produk yang dihasilkan. Dengan 
kadar air yang rendah, bubuk tidak menggumpal sehingga jika 
dilarutkan ke dalam air kecepatan rehidrasinya akan lebih tinggi 
(Septianawati, 2001). 
     Menurut Suryanto (2000), dekstrin mempunyai viskositas 
yang relatif rendah sehingga pemakaian dekstrin dalam jumlah 
banyak masih diijinkan. Hal ini justru sangat menguntungkan 
apabila pemakaian dekstrin ditunjukan sebagai bahan pengisi 
karena dapat meningkatkan berat produk yang dihasilkan. 
 
2.6 Foam-mat Drying 

     Jenis-jenis pengeringan pada produk pangan sangat 
beragam, diantaranya adalah pengeringan dengan penambahan 
bahan pembusa atau yang lebih dikenal dengan istilah (foam 
mat drying). Pengeringan busa (foam mat drying) merupakan 
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suatu metode yang sering digunakan pada pengolahan produk 
pangan siap jadi. Pengeringan busa, tergolong dalam 
atmospheric drying, digunakan untuk mempersingkat waktu 

pengeringan bahan cair, semi cair dan yang susah kering, 
dengan tetap mempertahankan aroma, densitas dan zat-zat 
volatil yang akan hilang jika menggunakan pengeringan non 
busa. 
     Foam mat drying merupakan teknik yang umum digunakan 

untuk membuat minuman seperti jus, bubuk sari kedelai instan, 
serta susu segar yang akan dibuat menjadi bentuk instan atau 
tepung (Aji, 2010). Prinsip dasar kerja dari foam mat drying 

adalah penggunaan udara panas untuk menghilangkan 
kandungan air yang ada pada suatu bahan dengan 
menggunakan prinsip evaporasi, sehingga didapatkan hasil 
berupa produk instan (Kudra, 2006). Menurut Nurika (2000) 
dalam pembuatan minuman instan dengan menggunakan 
metode foam mat drying perlu ditambahkan bahan pengisi (filler) 
tujuanya adalah untuk melapisi komponen flavor, meningkatkan 

volume dan mempercepat pengerigan dan mencegah 
kerusakan akibat panas. 
     Keuntungan pengeringan busa adalah produk jauh lebih 
stabil dari kerusakan mikroba, kimia, dan biokimia, mengurangi 
biaya penanganan bahan, pengemasan dan transportasi, 
mempertahankan warna, aroma, vitamin, nutrisi dan 
karakteristik organoleptik, dan bebas dari kerusakan bau atau 
rasa, dan memperpanjang umur simpan produk. Pengeringan 
dengan bentuk busa (foam) dapat mempercepat proses 

penguapan air, dan dilakukan pada suhu rendah sehingga tidak 
merusak jaringan sel, dengan demikian nilai gizi dapat 
dipertahankan. Hal ini didukung oleh Kadam dan 
Balasubramanian (2010), pengolahan bubuk tomat yang 
dikeringkan dengan metoda foam mat drying suhu 60°C dan 
70°C adalah suhu yang paling baik dalam menjaga kandungan 
nutrisi tomat. 
     Prinsip dasar kerja dari foam mat drying adalah penggunaan 

udara panas untuk mengurangi kandungan air yang ada pada 
suatu bahan dengan menggunakan prinsip kerja evaporasi 
(Kudra, 2006). Keberhasilan teknik pengeringan sangat 
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dipengaruhi oleh kecepatan pengeringan yang dilakukan 
dengan cara pengaturan suhu dan konsentrasi bahan pengisi 
yang tepat. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan hilangnya 
senyawa volatil (aroma) dan mempercepat reaksi pencoklatan 
nonenzimatis dalam bahan pangan, sedangkan suhu yang 
terlalu rendah menyebabkan proses pengeringan kurang efisien 
dan juga mendorong kerusakan selama proses (Masters, 1979 
dalam Nurika, 2000). Jagtiani (1988) menyatakan bahwa suhu 
yang digunakan pada metode foam mat drying adalah 50-80°C.  
     Menurut Falade dkk (2003), keuntungan pengeringan 
menggunakan metode foam mat drying antara lain :  

1. Bentuk busa maka penyerapan air lebih mudah dalam 
proses pengocokan dan pencampuran sebelum dikeringkan.   

2. Suhu pengeringan tidak terlalu tinggi sebab dengan adanya 
busa maka akan mempercepat proses penguapan air 
walaupun tanpa suhu yang terlalu tinggi, suhu yang 
digunakan sekitar 50ºC - 80ºC dan dapat menghasilkan 
kadar air hingga 3 %, produk yang dikeringkan 
menggunakan busa pada suhu 71ºC dapat menghasilkan 
kadar air 2 %.   

3. Bubuk yang dihasilkan dengan metode foam mat drying 

mempunyai kualitas warna dan rasa yang bagus, sebab hal 
tersebut dipengaruhi oleh suhu penguapan yang tidak terlalu 
tinggi sehingga warna produk tidak rusak dan rasa tidak 
banyak yang terbuang.   

4. Biaya pengolahan bubuk dengan menggunakan metode 
foam mat drying lebih murah dibandingkan dengan metode 
vakum atau freeze drying sebab tidak terlalu rumit dan cepat 

dalam proses pengeringan sehingga energi yang dibutuhkan 
untuk pengeringan lebih kecil dan waktunya lebih singkat.  

5. Bubuk yang dihasilkan mempunyai densitas yang rendah 
(ringan), dengan banyak gelembung gas yang terkandung 
pada produk kering sehingga mudah dilarutkan dalam air.   

6. Foam mat drying baik digunakan karena strukturnya mudah 

menyerap air, dan relatif stabil selama penyimpanan. 
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2.6.1 Faktor yang Berpengaruh terhadap Foam mat drying  

      Menurut Kudra (2006) terdapat beberapa aspek teknis yang 
berpengaruh besar terhadap kualitas produk instan yang 
dihasilkan diantaranya yaitu   
1. Suhu Pengeringan 

Suhu pengeringan, pengaturan suhu dalam sangat 
diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap 
kualitas fisik produk yang dihasilkan karena pengaturan 
suhu inlet yang tepat dapat mencegah penggumpalan pada 
produk yang dihasilkan. 

2. Filler 
Filler, pemilihan filler yang digunakan harus sesuai dengan 
karakteristik bahan yang akan dikeringkan, umumnya filler 

yang digunakan dalam foaming agent adalah dekstrin, 
maltodekstrin, methylcellulose. Filler yang digunakan pada 

konsentrasi tertentu akan mempengaruhi rendemen produk, 
lama pengeringan, dan karakteristik bahan. 

3. Ketebalan larutan pada loyang 
Ketebalan larutan bahan pada loyang yang akan dikeringkan 
penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi 
massa jenis produk yang dihasilkan serta lama proses 
pengeringan serta karakteristik fisik produk yang dihasilkan.   

4. Masa jenis larutan 
Masa jenis larutan yang akan dikeringkan akan 
mempengaruhi proses pengeringan bahan, semakin besar 
massa jenis bahan akan membutuhkan waktu pengeringan 
yang relatif lebih lama serta menghasilkan rendeman yang 
relatif tinggi pula. 

     Menurut Iswari (2007) pengolahan bubuk instan wortel 
dengan metode foam mat drying menghasilkan bubuk instan 

yang memenuhi standar mutu dengan pengeringan dengan 
hanya membutuhkan waktu enam jam sedangkan tanpa foam 

membutuhkan waktu selama 96 jam dan memberikan 
penampakan, dan rasa yang sangat baik. Hal ini disebabkan 
karena tanpa foam, dan pada suhu rendah (50ºC) proses 

dehidrasi pada partikel-partikel sari wortel sulit terjadi karena 
untuk menguapkan satu pond air membutuhkan panas 1.200 
BTU. 
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     Keberhasilan teknik pengeringan busa sangat ditentukan 
oleh kecepatan pengeringan yang dapat dilakukan dengan cara 
pengaturan suhu dan konsentrasi bahan pengisi yang tepat. 
Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan hilangnya senyawa-
senyawa volatil atau yang mudah menguap seperti aroma dan 
mempercepat reaksi pencoklatan dalam bahan pangan, 
sedangkan suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan proses 
pengeringan kurang efisien dan juga akan mendorong 
kerusakan selama proses.  
 
2.7 Busa Putih Telur (Foaming Agent) 

     Putih telur tersusun atas 86,7 % air, 0,025 % lemak, 0,2-1 % 
karbohidrat, 0,65 % abu, dan sisanya protein. Buih putih telur 
merupakan bagian dari telur yang mengandung 5 protein, yaitu 
ovalbumin 54 %, konalbumin 13 %, ovomukoid 11 %, lisozim 3,5 
%, ovumucin 1,5 % dan protein lain 17 %. Pengocokan putih 
telur akan membentuk buih yang memerangkap udara yang 
selanjutnya digunakan sebagai bahan pengembang dalam 
berbagai produk pangan. Terbentuknya foam pada bahan 
pangan akan mempercepat penghilangan air dan 
memungkinkan suhu yang lebih rendah selama pengeringan. 
Buih adalah dispersi koloid dari dua fase, fase gas seperti udara 
terdispersi dan diselimuti oleh film tipis dari bahan pembentuk 
buih dalam fase cair (De man, 1997). 
     Terdapat difusi cepat dari protein ke interfase udara-air 
dalam pembentukan buih untuk mengurangi tegangan 
permukaan, diikuti dengan denaturasi sebagian protein. Hal ini 
akan menghasilkan enkapsulasi gelembung udara dan 
penggabungan dari molekul protein sehingga dihasilkan sebuah 
film yang kohesif (Belitz and Grosch, 1999). Menurut Muchtadi 
dan Sugiono (1992), mekanisme pembentukan buih adalah 
dengan adanya pengocokan, ikatan-ikatan dalam molekul 
protein terbuka sehingga rantai protein menjadi panjang. 
Protein-protein ini akan bereaksi dan membentuk lapisan 
monomolekul, menangkap udara yang masuk dalam albumin 
cair dan membentuk gelembung-gelembung buih pada 
pengocokan selanjutnya sehingga volume bertambah dan 
elastisitasnya berkurang. 
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     Menurut Susrini dan Thohari (1989), putih telur mempunyai 
sifat-sifat yang fungsinya sebagai berikut : 

a. Leaving Agent 

Mempengaruhi tekstur dari hasil olahan dan dapat 
digunakan untuk melihat performa dari fungsi putih telur 
volume, tekstur dan sifat lain. 

b. Binding Agent 

Kemampuan untuk mengikat bahan-bahan lain sehingga 
menyatu. 

c. Thickening Agent 

Sifat ini dapat diamati bila putih telur dicampur dengan 
bahan lain yang dipanaskan sehingga akan membentuk 
gel. 

d. Coating Agent 

Mencegah oksidasi dan membuat permukaan bahan 
olahan yang lebih kuat dan mengkilap. 

e. Foaming Agent 

Pengembangan dari pembentukan  busa yang 
mengandung putih telur terjadi akibat pengahamburan 
gas dalam cairan tersebut. Putih telur yang diaduk akan 
membentuk gelembung-gelembung udara yang akan 
terikat dalam cairan putih telur dan berbentuk busa. 

     Menurut Kamsiati (2006), peningkatan konsentrasi busa 
putih telur (0 %, 2 %, 5 %) dapat meningkatkan kadar vitamin C 
(66,79-135,89mg/100gr), pH (3,57-3,94), rendemen (16,24-
18,65 %) dan reabsorbsi uap air (2,69-3,26 %), dan 
menurunkan total asam (5,66-4,80 %) pada pembuatan bubuk 
sari buah tomat. Hasil penelitian Aisyah (2010) menunjukkan 
bahwa proporsi penambahan buih putih telur dan konsentrasi 
dekstrin yang sesuai untuk kefir bubuk yaitu penambahan buih 
putih telur 10 % dengan konsentrasi dekstrin 10gram/100gram. 
 
2.8 Vacuum Drying 
     Pengeringan merupakan salah satu cara pengawetan bahan 
agar dapat disimpan lebih lama, ringan, dan volumenya menjadi 
kecil sehingga biaya produksi akan lebih hemat. Pengeringan 
bertujuan untuk mengurangi sebagian air dari bahan sampai 
kadar air tertentu agar bahan tersebut dapat disimpan lebih 
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lama (Muchtadi, 1997). Pengeringan vakum merupakan suatu 
cara pengeringan bahan dalam ruang yang tekanannya lebih 
rendah daripada tekanan udara atmosfer. Pengeringan dapat 
dilakukan dalam waktu yang lebih singkat walaupun pada suhu 
yang lebih rendah daripada pengeringan atmosfer. Dengan 
tekanan uap air dalam udara yang lebih rendah, air pada bahan 
akan menguap pada suhu yang lebih rendah (Histifarina dan 
Musaddad, 2004). 
     Pengeringan dengan tekanan vakum banyak dikembangkan 
untuk bahan peka panas. Disamping itu tekanan vakum 
merupakan usaha untuk menaikkan laju pengeringan. Tekanan 
vakum akan menurunkan tekanan parsial uap air di udara di 
bawah tekanan jenuhnya. Disamping itu tekanan vakum akan 
menurunkan titik didih air. Karena air akan cepat berubah 
menjadi uap dibawah titik didih dengan tekanan atmosfir 
(Rahayu, 2008). Menurut Suharyanto (2009),  Komposisi rata-
rata susu sapi terdiri dari: Air 83,3 %, protein 3,2 %, lemak 4,3 
%, karbohidrat 3,5 %, kalium 4,3 mg/100gr, kalsium 
143,3mg/100gr, fosfor 60mg/100gr, besi 1,7mg/100gr, vitamin 
A, SI 130, Vitamin B1 0,3mg/100gr dan vitamin C 1mg/100gr, 
sehingga susu akan sangat peka jika dilakukan penyikapan 
dengan suhu yang tinggi. Dalam penelitian Khotimah (2006), 
suhu yang digunakan untuk produk susu adalah berkisar 70°C-
75°C. Pemanas pada pengeringan vakum dapat dilakukan 
dengan microwave, ohmic, dan secara konveksi-konduksi telah 
banyak dilakukan. Laju pemanasan sangat bervariasi 
tergantung pada sumber panasnya. Pada prinsipnya 
pengeringan dengan tekanan vakum dapat dilakukan dengan 
suhu rendah (Kozanoglu, 2006 dalam Rahayu, 2008). 
     Kelebihan vacuum drying bila dibandingkan dengan 

pengering udara sebagai medium pengeringan adalah tidak 
perlu memanaskan sejumlah udara sebelum pengeringan, 
sehingga efisiensi panas tinggi dan pengeringan dapat 
dilakukan tanpa adanya oksigen untuk melindungi komponen 
bahan pangan yang mudah teroksidasi (Fellow, 1990). 
Keuntungan lain penggunaan vacuum drying adalah 
pengeringan berlangsung dengan cepat karena kondisi hampa 
udara, tekanan, dan suhu rendah; hasil yang sempurna tanpa 
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retakan dan perubahan sifat, warna dan bentuk pada bahan 
yang dikeringkan; dapat digunakan untuk mengeringkan 
berbagai jenis produk pertanian, flavor ataupun bahan setengah 
jadi; biaya operasi dan peralatan relatif rendah (Isve, 2000). 
      
2.9 Penelitian Terdahulu 
     Penelitian terdahulu dari jurnal yang berjudul “Pembuatan 
Bubuk Sari Buah Sirsak (Annona muricata) dari Bahan 
Baku Pasta Dengan Metode Foam-mat Drying Kajian Suhu 
Pengeringan, Konsentrasi Dekstrin dan Lama Penyimpanan 
” oleh Sri Kumalaningsih dkk melakukan proses pembuatan 

buah sirsak menjadi pasta kemudian dilakukan proses 
pembuatan sari buah sirsak menjadi sebuah serbuk. Disebutkan 
bahwa kelemahan dalam olahan buah sirsak yang 
menghasilkan filtrat yaitu tidak praktis dalam penggunaan. 
Permasalahan lain  dalam pembuatan bubuk sari buah sirsat 
yaitu pencoklatan pada produk. Penambahan binder dekstrin 
dalam pembuatan bubuk sari buah sirsat diperlukan dengan 
tujuan untuk mempercepat pengeringan dan mencegah 
kerusakan akibat panas dan memperbesar volume. Namun 
semakin banyak penggunaan binder akan mengakibatkan 
intensitas warna menjadi kecil, sehingga perlu dilakukan 
optimasi penggunaan binder. Binder yang ditambahkan yaitu 
dekstrin dengan konsentrasi 10 %, 12,5 % dan 15 % dan 
menggunakan suhu pengeringan 50°C dan 60°C. Hasil terbaik 
diperoleh pada konsentrasi dekstrin 12,5 % dan suhu 
pengeringan 50°C menghasilkan produk terbaik, dengan 
parameter sifat fisik, warna tingkat kecerahan/L* sebesar 72,99, 
tingkat kemerahan/a* 7,34, higroskopis 24,12 %, kelarutan 
97,15 % dan rendemen 7,36 %. 
     Dalam jurnal yang berjudul “Pembuatan Kefir Bubuk 
dengan Metode Foam-Mat Drying (Kajian Proporsi Buih 
Putih Telur dan Konsentrasi Dekstrin)” oleh Aisha (2010) 
yaitu permasalahan dalam pembuatan kefir bubuk adalah 
pengeringan yang lama karena produk berbentuk cair dan juga 
produk mengandung mikroba yang sensitive terhadap 
pemanasan. Pengeringan metode foam-mat drying diduga 

dapat mempercepat waktu pengeringan dalam pembuatan kefir 
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bubuk. Untuk menghasilkan kefir bubuk dengan sifat terbaik, 
perlu ditambahkan bahan pengisi pada kefir yang dapat 
meningkatkan rehidrasi produk dan mencegah kerusakan bahan 
akibat panas. Bahan pengisi yang digunakan yaitu dekstrin dan 
bahan pembusa yang digunakan adalah putih telur. Konsentrasi 
penambahan dekstrin yaitu sebesar 5gram/100gram bahan dan 
100gram/100gram bahan. Konsentrasi penambahan buih putih 
telur terdiri dari 0 %, 10 %, 20 %. Hasil terbaik diperoleh pada 
konsentrasi buih putih telur 10 % dengan konsentrasi dekstrin 
10 %. Menghasilkan kadar air 7,15 %, kelarutan 75,485 %, 
kecepatan larut 0,561 gram/detik, tingkat kecerahan bubuk 76,6, 
tingkat kecerahan kefir 54,267. 
 
2.10 Hipotesis 

     Diduga perbedaan konsentrasi dekstrin dan konsentrasi putih 
telur berpengaruh terhadap karakteristik serbuk (kadar air, 
kelarutan, rendemen, kandungan klorofil dan absorbansi) 
pewarna alami daun suji. 

 

 


