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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Kualitas Serbuk Pewarna Daun Suji  
4.1.1 Kadar Air 

     Hasil analisis ragam kadar air menunjukkan bahwa 
perbedaan konsentrasi dekstrin dan konsentrasi  putih telur 
serta interaksinya memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
kandungan kadar air pada serbuk pewarna daun suji, 
dikarenakan Fhitung perlakuan lebih besar dari Ftabel 
(122,69>3,63, 5,28>3,63 dan 9,02>3,01), hasil perhitungan 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil rerata kadar 
air pewarna daun suji akibat pengaruh perbedaan konsentrasi  
dekstrin dan konsentrasi putih telur dapat dilihat pada Tabel 4.1 
 
Tabel 4.1 Rerata Kadar Air Serbuk Pewarna Daun Suji Akibat 

Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Dekstrin dan 
Konsentrasi  Putih Telur 

Konsentrasi 
Dekstrin (%) 

Konsentrasi  
Putih Telur 

(%) 

Rerata Kadar 
Air (%) 

10 
8 3,89b 

9 4,03b 

10 4,41a 

11 
8 3,70b 

9 3,24c 

10 3,52c 

12 
8 3,05c 

9 2,37d 

10 2,09d 

Ket: Notasi yang berbeda menunjukkan perlakuan berbeda 
nyata pada P<0,05 

     Data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar air terendah 
terdapat pada kombinasi konsentrasi dekstrin 12 % dengan 
penambahan  putih telur sebesar 10 % dengan kadar air 
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sebesar 2,09 %, sedangkan kadar air tertinggi terdapat pada 
kombinasi konsentrasi dekstrin 10 % dengan penambahan  
putih telur sebesar 10 % dengan kadar air sebesar 4,41 %.  
      Hasil penelitian untuk kadar air pewarna serbuk daun suji 
diperoleh rerata yaitu antara 2,09-4.41 %. Grafik rata-rata nilai 
kadar air dari pewarna serbuk daun suji dapat dilihat pada 
Gambar 4.1 
 

 
Gambar 4.1 Grafik Rerata Kadar Air Pewarna Daun Suji 

     Gambar 4.1 menunjukkan bahwa produk dengan konsentrasi 
dekstrin dan putih telur yang semakin tinggi, maka kadar air 
pewarna serbuk daun suji semakin menurun. Hal ini disebabkan 
karena penambahan dekstrin dapat meningkatkan ukuran 
volume filtrate dari daun suji. Sesuai dengan pernyataan Dewi 
(2000) dalam penilitian serbuk effervescent temulawak yaitu 
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. Menurut Warsiki, dkk 
(1995), menyatakan bahwa bahan yang memiliki total padatan 
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tinggi menyebabkan proses evaporasi berlangsung cepat 
sehingga tepung instan sari buah nenas yang dihasilkan 
memiliki kadar air yang lebih rendah.      
      Grafik pada gambar 4.1 memperlihatkan dengan konsentrasi 
putih telur yang semakin tinggi maka kadar air semakin naik, hal 
tersebut disebabkan terlalu banyak udara yg masuk melalui 
vacuum sehingga mempengaruhi kadar air produk setengah 
jadi. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ratri 
dan Kudra (2006) dalam Ramadhia (2012) yang menyatakan 
bahwa semakin banyak jumlah busa putih telur yang digunakan, 
semakin memperbesar luas permukaan dan memberikan 
struktur berpori pada bahan, sehingga akan menyebabkan 
kecepatan proses pengeringan, karena sistem transportasi 
dipercepat dalam mengeluarkan air yang terdapat dalam bahan 
pada proses penguapan. Penambahan putih telur dengan 
konsentrasi yang meningkat juga berpengaruh pada penurunan 
kadar air. Hal ini disebabkan busa putih telur memberikan 
struktur berpori pada bahan sehingga proses penguapan pada 
bahan dipercepat.  
     Pengukuran kadar air merupakan salah satu parameter 
penting yang menentukan kualitas suatu produk dari hasil 
proses pengeringan. Rendahnya kadar air pada produk 
terutama tepung adalah suatu hal yang dipersyaratkan untuk 
dipenuhi. Hal tersebut karena kadar air pada bahan akan 
mempengaruhi keawetan (daya simpan) produk tersebut. Kadar 
air yang rendah dapat mencegah timbulnya bakteri atau jamur 
yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk. Produk 
pangan dalam bentuk bubuk dengan kadar air rendah memiliki 
daya tahan terhadap kerusakan mikrobiologis yang tinggi 
karena air bebas yang dapat dimanfaatkan mikroorganisme 
untuk hidup dan tumbuh sangat terbatas (Farkye et al., 2001).  

 
4.1.2 Rendemen 
     Hasil analisis ragam untuk rendemen (P<0,05), yang 
menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi dekstrin 
memberikan pengaruh nyata, dikarenakan Fhitung lebih besar dari 
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Ftabel (52,21>3,63> sedangkan konsentrasi  putih telur tidak 
berbeda nyata, disebabkan oleh Fhitung kurang dari Ftabel 

(0,10<3,63). Interaksi antar kedua perlakuan berbeda nyata 
terhadap rendemen pewarna daun suji, hasil perhitungan 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil rerata 
rendemen pewarna daun suji akibat pengaruh perbedaan 
konsentrasi  dekstrin dan konsentrasi putih telur dapat dilihat 
pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Rerata Rendemen Serbuk Pewarna Daun Suji Akibat 
Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Dekstrin dan 
Konsentrasi  Putih Telur 

Konsentrasi 
Dekstrin (%) 

Konsentrasi  
Putih Telur 

(%) 

Rerata 
Rendemen 

(%) 

10 

8 28,84c 

9 30,44c 

10 25,90d 

11 

8 30,75c 

9 28,05c 

10 29,03c 

12 

8 34,46b 

9 34,73b 

10 38,16a 

Ket: Notasi yang berbeda menunjukkan perlakuan berbeda 
nyata pada P<0,05 

      Data Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji DMRT (α=0,05) 
terhadap peningkatan rendemen  akibat peningkatan jumlah 
konsentrasi dekstrin dan konsentrasi  putih telur. Rendemen 
terendah diperoleh pada kombinasi perbedaan konsentrasi 
dekstrin 10 % dengan konsentrasi  putih telur 10 % yaitu 
sebesar 25,90 %. Rendemen tertinggi terdapat pada perbedaan 
konsentrasi dekstrin 12 % dengan konsentrasi  putih telur 10 % 
yaitu sebesar 38,16 %.  
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    Hasil penelitian untuk rendemen serbuk pewarna daun suji 
diperoleh rerata berkisar antara 28,84-38,16 %. Grafik rata-rata 
nilai rendemen dari pewarna serbuk daun suji dapat dilihat pada 
Gambar 4.2 

 
 

Gambar 4.2 Grafik Rerata Rendemen Pewarna Daun Suji 

     Gambar 4.2 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 
dekstrin dan konsentrasi putih telur dalam pembuatan pewarna 
daun suji, maka akan meningkatkan rendemen. Rendemen 
pewarna daun suji meningkat seiring dengan meningkatnya 
konsentrasi dekstrin yang ditambahkan pada ekstrak daun suji 
sebelum pengeringan. Hal ini sesuai dengan penelitian Warsiki 
dkk (1995), kenaikan konsentrasi dekstrin 5-15 % akan 
meningkatkan rendemen, densitas, penurunan kadar air, serta 
kelarutan pada tepung sari buah nanas.  
     Rendemen bubuk pewarna daun suji cenderung naik dengan 
naiknya konsentrasi busa putih telur. Hal ini disebabkan 
penambahan busa putih telur dapat meningkatkan total padatan 
pada bahan sesuai dengan pernyataan Nakai dan Modler 
(1996) bahwa putih telur mengandung 86,7 % air sehingga 
sisanya adalah total padatan. Peningkatan total padatan dapat 
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meningkatkan berat produk akhir yang berakibat pada naiknya 
rendemen. Selanjutnya Estiasih dan Sofiah (2009) menyatakan 
bahwa dalam pengolahan tepung yang menggunakan bahan 
pembuih atau pembusa juga akan mempengaruhi jumlah 
rendemen yang diperoleh karena penggunaan bahan 
pembentuk  atau busa dapat menyebabkan total padatan dalam 
produk menjadi meningkat, sehingga menyebabkan rendemen 
serbuk juga meningkat.  
     Rendemen merupakan parameter untuk mengetahui jumlah 
produk yang dihasilkan suatu proses produksi. Rendemen 
dinyatakan dalam perbandingan antara jumlah produk yag 
dihasilkan dengan jumlah bahan yang digunakan. Semakin 
tinggi rendemen maka semakin banyak hasil produk yang 
diperoleh. rendemen diperoleh dengan cara membandingkan 
jumlah awal daun suji yang digunakan dengan jumlah pewarna 
daun suji yang diperoleh. 
 
4.1.3 Kelarutan 

    Hasil analisis ragam kelarutan (P<0,05) menunjukkan bahwa 
perbedaan konsentrasi dekstrin (12%) dan konsentrasi  putih 
telur (10%) memberikan pengaruh yang nyata dikarenakan 
Fhitung > Ftable (56,62>3,63 dan 12,40>3,63). Interaksi antar kedua 
perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (Fhitung > Ftable), 
maka dilanjutkan dengan uji DMRT, hasil perhitungan 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil rerata 
kelarutan pewarna daun suji akibat perbedaan konsentrasi 
dekstrin dan konsentrasi  putih telur dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Rerata Kelarutan Serbuk Pewarna Daun Suji Akibat 

Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Dekstrin dan 
Konsentrasi  Putih Telur 

Konsentrasi 
Dekstrin (%) 

Konsentrasi  
Putih Telur 

(%) 

Rerata TPT 
(%) 

10 
8 49,76d 

9 58,22c 

10 61,90c 

11 
8 69,07b 

9 59,39c 

10 68,25b 

12 
8 67,67b 

9 70,27b 

10 74,40a 

Ket: Notasi yang berbeda menunjukkan perlakuan berbeda 
nyata pada P<0,05 

          Data Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji DMRT (α=0,05) 
terhadap peningkatan kelarutan akibat peningkatan jumlah 
konsentrasi dekstrin dan putih telur. Kelarutan terendah 
diperoleh pada kombinasi perbedaan konsentrasi dekstrin 10 % 
dengan konsentrasi  putih telur 8 % yaitu sebesar 49,76 %. 
Kelarutan tertinggi terdapat pada perbedaan konsentrasi 
dekstrin 12 % dengan konsentrasi  putih telur 10 % yaitu 
sebesar 74,40 %.  
     Hasil penelitian untuk kelarutan serbuk pewarna daun suji 
diperoleh rerata berkisar antara 49,76-74,40 %. Grafik rata-rata 
nilai kelarutan dari pewarna serbuk daun suji dapat dilihat pada 
Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Grafik Rerata Kelarutan Pewarna Daun Suji  

     Gambar 4.3 menunjukkan bahwa rerata kelarutan serbuk 
pewarna daun suji semakin meningkat dengan meningkatnya 
konsentrasi dekstrin dan konsentrasi  putih telur yang 
ditambahkan. Rerata kelarutan tertinggi terdapat pada 
penambahan konsentrasi dekstrin 12 % dan konsentrasi putih 
telur sebesar 10 %. Kenaikan konsentrasi dekstrin yang lebih 
besar pada setiap perlakuan akan meningkatkan kelarutan 
serbuk pewarna alami. Hal ini karena sifat hidrofilik dekstrin 
yang tinggi dapat meningkatkan kelarutan. Menurut Kenyon 
(1992) pada pembuatan dekstrin, rantai panjang pati yaitu ikatan 
α-1,4 dan α-1,6 mengalami pemutusan oleh enzim. 
Berkurangnya rantai panjang menyebabkan terjadinya 
perubahan sifat dari pati yaitu berat molekul turun dan 
meningkatkan gugus hidroksil. Jumlah gugus hidroksil yang 
besar pada dekstrin menyebabkan semakin tinggi sifat hidrofilik 
pada senyawa tersebut sehingga kelarutannya tinggi.  
     Kenaikan konsentrasi putih telur yang lebih besar pada 
setiap perlakuan akan meningkatkan kelarutan serbuk pewarna 
alami. Hal tersebut dikarenakan sifat albumin pada putih telur 
dapat larut di dalam air. Pernyataan tersebut sesuai dengan 
Riawan (1990), bahwa albumin adalah protein yang dapat larut 
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dalam air serta dapat terkoagulasi oleh panas. Larutan albumin 
dalam air dapat diendapkan dengan penambahan amonium 
sulfat hingga jenuh. Albumin antara lain terdapat pada serum 
darah dan bagian putih telur. Tingkat kelarutan massa bahan 
juga menentukan besarnya difusifitas komponen yang ada 
dalam massa bahan. Makin tinggi tingkat kelarutan dalam air 
maka difusifitas komponen ke dalam massa bahan makin tinggi.  
 

4.1.4 Kandungan Klorofil 

      Hasil analisis ragam kandungan klorofil memperlihatkan 
perbedaan konsentrasi dekstrin dan konsentrasi  putih telur 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar klorofil 
serbuk pewarna daun suji, dikarenakan Fhitung perlakuan lebih 
besar dari Ftabel (149,3778>3,63 dan 12,9818>3,63) . Interaksi 
antar kedua perlakuan menunjukkan tidak berbeda nyata, hasil 
perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Rerata kandungan klorofil pewarna serbuk alami akibat 
perbedaan konsentrasi dekstrin Tabel 4.4  

Tabel 4.4 Rerata Kandungan Klorofil Serbuk Daun Suji Akibat 

Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Dekstrin  

Konsentrasi 
Dekstrin (%) 

Rerata 
Kadar 

Klorofil (%) 
BNT 5 % 

10 27,5533a 

0,2998 11 19,1203b 

12 14,3956c 

Ket: Notasi yang berbeda menunjukkan perlakuan berbeda 
nyata pada P<0,05 

     Data Tabel 4.4. menunjukkan peningkatan kandungan klorofil 
akibat penurunan jumlah konsentrasi dekstrin. kandungan 
klorofil tertinggi diperoleh pada kombinasi perbedaan 
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konsentrasi dekstrin 10 % yaitu sebesar 27,5533 %. Kandungan 
klorofil terendah terdapat pada konsentrasi dekstrin 12 % yaitu 
sebesar 14,3956 %. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan 
konsentrasi dekstrin menyebabkan terjadinya perbedaan 
kandungan klorofil yang dimiliki serbuk pewarna daun suji. 
Rerata kandungan klorofil pewarna serbuk alami akibat 
perbedaan konsentrasi putih telur Tabel 4.5 

Tabel 4.5  Rerata Kandungan Klorofil Serbuk Daun Suji Akibat 

Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Putih Telur 

Konsentrasi 
Putih Telur 

(%) 

Rerata 
Kadar 

Klorofil (%) 
BNT 5 % 

8 33,0001a 

0,2998 9 31,3338b 

10 27,2701c 

   Ket: Notasi yang berbeda menunjukkan perlakuan berbeda 
nyata pada P<0,05 

     Pada Tabel 4.5 dapat ditunjukkan bahwa semakin rendah 
penambahan konsentrasi putih telur maka total klorofil pada 
serbuk pewarna daun suji semakin meningkat. Kandungan 
klorofil terendah diperoleh pada perbedaan konsentrasi putih 
telur 10 % yaitu sebesar 27,2701 %. Kandungan klorofil tertinggi 
terdapat pada konsentrasi putih telur 8 % yaitu sebesar 33,0001 
%. Hasil pengamatan terhadap kaandungan klorofil serbuk 
pewarna alami dari ekstrak daun suji berkisar antara 10,24-4,08 
%. Grafik rerata kandungan klorofil serbuk pewarna daun suji 
dengan perbedaan konsentrasi dekstrin dan konsentrasi  putih 
telur dapat dilihat pada Gambar 4.4 
 



42 

 

.  
Gambar 4.4 Grafik Rerata Kandungan Klorofil Pewarna Daun  

Suji  
 

     Gambar 4.5 menunjukkan bahwa kandungan klorofil serbuk 
pewarna daun suji yang maksimum memiliki konsentrasi 
dekstrin sebesar 10 % dengan konsentrasi  putih telur sebesar 8 
%. Konsentrasi dekstrin sebesar 12 % dengan putih telur 10 % 
menghasilkan klorofil yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh 
semakin tinggi kelarutan akibat semakin tingginya penambahan 
dekstrin, maka semakin rendah total klorofil yang diperoleh. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Porarud (2010) tentang pembuatan 
mikroenkapsulasi dari daun pandan, yaitu warna hijau yang 
disebabkan oleh adanya klorofil akan berkurang seiring dengan 
kelarutan yang semakin tinggi. Selain itu, semakin tinggi 
penambahan dekstrin maka akan menurunkan total klorofil yang 
ada dalam serbuk pewarna alami tersebut, karena warna serbuk 
pewarna daun suji akan menjadi pucat karena kandungan 
klorofilnya menurun. Hal ini sesuai dengan penelitian Suratmo 
(2009) dalam Gusti (2011), bahwa penggunaan konsentrasi 
dekstrin yang semakin tinggi maka didapatkan kadar zat warna 
yang semakin kecil pada ekstrak daun sirih merah. Pembuatan 
sampel untuk uji total klorofil menggunakan pelarut etanol, hal 
tersebut mempengaruhi putih telur yang terdapat pada serbuk 
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daun suji. Konsentrasi putih telur yang semakin tinggi akan 
menurunkan total klorofil, karena putih telur berwarna mengkilap 
dan dapat memudarkan warna asli bahan. Hal tersebut sesuai 
dengan pernyataan Susrini dan Thohari (1989) bahwa, putih 
telur bersifat coating agent yaitu bersifat mencegah oksidasi dan 

membuat permukaan bahan olahan yang lebih kuat dan 
berwarna mengkilap.  
 
4.1.5 Absorbansi 
      Hasil analisis ragam absorbansi menunjukkan bahwa 
perbedaan konsentrasi dekstrin dan konsentrasi  putih telur 
serta interaksinya memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
tingkat absorbansi pada serbuk pewarna daun suji hal tersebut 
dikarenakan Fhitung perlakuan lebih besar dari Ftabel, hasil 
perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Rerata tingkat absorbansi akibat perbedaan konsentrasi dekstrin 
dan  putih telur dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Rerata Nilai Absorbansi Serbuk Pewarna Daun Suji 

Akibat Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Dekstrin dan 
Konsentrasi  Putih Telur 

Konsentrasi 
Dekstrin (%) 

Konsentrasi  
Putih Telur 

(%) 

Rerata 
Absorbansi 

(%) 

10 

8 1,03a 

9 0,86a 

10 0,31c 

11 

8 0,59b 

9 1,00a 

10 0,37c 

12 

8 0,46c 

9 0,57b 

10 0,20c 

Ket: Notasi yang berbeda menunjukkan perlakuan berbeda 
nyata pada P<0,05 
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     Tabel 4.6 menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi 
dekstrin dan konsentrasi  putih telur memberikan pengaruh 
nyata terhadap absorbansi pada serbuk pewarna alami. Dalam 
perlakuan perbedaan konsentrasi dekstrin dan putih telur 
diperoleh absorbansi tertinggi yaitu pada penambahan 
konsentrasi dekstrin 10 % dan putih telur 8 %. Nilai absorbansi 
terendah terdapat pada konsentrasi dekstrin sebesar 12 % dan 
putih telur 10 %. Rerata tingkat nilai absorbansi pada serbuk 
pewarna alami berkisar antara 1,03-0,20 %. Grafik rerata nilai 
absorbansi serbuk pewarna daun suji dengan perbedaan 
konsentrasi dekstrin dan konsentrasi  putih telur dapat dilihat 
pada Gambar 4.5 

 
Gambar 4.5 Grafik Rerata Absorbansi Pewarna Daun Suji 

     Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa nilai absorbansi 
semakin naik dengan menurunnya konsentrasi dekstrin dan 
putih telur. Hal ini disebabkan karena klorofil sebagai pemberi 
warna pada ekstrak daun suji, maka semakin banyak 
penambahan dekstrin maka nilai absorbansinya semakin 
menurun. Sesuai dengan pernyataan Nurika (2000) dalam 
penelitian ekstrak pewarna angkak, bahwa semakin tinggi 
konsentasi dekstrin yang digunakan sampai konsentrasi 5,5 % 
mampu melindungi pigmen akan tetapi pada konsentrasi 6 % 
intensitas warna dari pigmen mengalami penurunan dan 
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berpengaruh terhadap warna produk, sehingga nilai 
absorbansinya menurun. Peningkatan konsentrasi putih telur 
dapat mempengaruhi tingkat absorbansi pada serbuk pewarna 
alami karena  putih telur berwarna putih tidak tembus pandang. 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Wilde and Clark (1996), 
bahwa ketika putih telur dikocok, gelembung-gelembung udara 
akan bergabung dan berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan 
berubah warna dari kuning kehijauan tembus pandang menjadi 
tidak tembus pandang. Pengukuran absorbansi dilakukan pada 
panjang gelombang tertentu pada kondisi terjadi penyerapan 
maksimum (Christina, 2007). Analisis yang dilakukan pada 
pengukuran absorbansi pada λ 370-600nm dengan 
menggunakan Spektrofotometer UV-Vis.  
     Nilai absorbansi juga dapat menunjukkan kualitas pewarna. 
Pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer juga 
menunjukkan nilai panjang gelombang, yang dapat 
mengidentifikasikan warna dari ekstrak yang dihasilkan. 
Spektrum yang diabsorpsi oleh suatu senyawa adalah sejumlah 
sinar yang diserap oleh suatu senyawa pada panjang 
gelombang tertentu. Ekstrak daun suji yang dihasilkan, dilihat 
secara kasat mata berwarna hijau. Pada pengukuran dengan 
spektrofotometer  memiliki beberapa puncak panjang 
gelombang. Pada puncak dengan absorbansi tertinggi diketahui 
panjang gelombang sebesar 674 nm. Senyawa berwarna akan 
memiliki satu atau lebih penyerapan spektrum yang tertinggi di 
daerah spektrum tampak (panjang gelombang). Biasanya 
cahaya tampak merupakan campuran dari cahaya yang 
mempunyai berbagai panjang gelombang. Daerah ultraviolet 
dan daerah tampak terjadi karena adanya perubahan energi 
elektron terluar dari molekul yang disebabkan adanya ikatan 

atau bukan ikatan (Sa’adah, 2010).  
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Tabel 4.7 Warna dan warna komplementer  

Panjang 
Gelombang 

(nm) 

Warna yang 
Diserap 

Warna 
Komplementer 

(Warna 
Pelengkap) 

400 – 435 Violet (ungu) Hijau Kekuningan 
435 – 480 Biru Kuning 
480 – 490 Biru 

Kehijauan 
Jingga 

490 – 500 Hijau 
Kebiruan 

Merah 
500 – 560 Hijau Ungu Kemerahan 
560 – 595 Hijau 

Kekuningan 
Ungu 

595 – 610 Jingga Biru Kehijauan 
610 – 680 Merah Hijau Kebiruan 
680 – 700 Ungu 

Kemerahan 
Hijau 

Sumber : Sudarmadji dkk., 2010  

     Pada tabel, warna yang dihasilkan merupakan warna yang 
diserap oleh larutan. Cahaya yang diserap oleh suatu zat 
berbeda dengan cahaya yang ditangkap oleh mata manusia. 
Cahaya yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari disebut warna 
komplementer, yang juga merupakan warna pelengkap terdiri 
dari beberapa gabungan warna. Radiasi cahaya putih yang 
dilewatkan dengan panjang gelombang tertentu akan diserap 
(absorpsi) secara selektif dan radiasi yang lainnya akan 
diteruskan (tranmisi). Absorpsi maksimum dari larutan berwarna 
terjadi pada daerah warna yang berlawanan. Warna merah akan 
menyerap radiasi pada daerah hijau dan kuning akan menyerap 
radiasi pada daerah biru (Suarsa dkk., 2011). Sehingga dapat 
disimpulkan, warna ekstrak daun suji hasil penelitian dengan 
panjang gelombang 614 nm menyerap cahaya pada gelombang 
cahaya warna merah. Warna merah juga menyerap warna 
komplementernya yaitu cahaya warna hijau-biru. Dengan kata 
lain, ekstrak daun suji yang dihasilkan mengandung gabungan 
warna merah dengan warna komplementernya hijau dan biru, 
sehingga menghasilkan warna yang terlihat oleh mata berwarna 

hijau.  
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4.2 Analisis Perlakuan Terbaik 

     Perlakuan terbaik dilakukan untuk menentukan produk yang 
paling baik secara kualitas maupun kuantitas apabila 
dikembangkan ke arah industry. Perlakuan terbaik untuk serbuk 
pewarna daun suji dilakukan dengan metode Multiple Attribute, 

yang dilakukan pada masing-masing parameter yang akan diuji 
meliputi kadar air, rendemen, kelarutan, kandungan klorofil dan 
absorbansi.  Selanjutnya ditentukan nilai ideal dari masing-
masing parameter tersebut yaitu nilai ideal kadar air adalah 
minimum, nilai ideal rendemen adalah maksimum, nilai ideal 
kelarutan adalah maksimum, nilai ideal kadar klorofil adalah 
maksimum, nilai ideal absorbansi adalah maksimum kemudian 
dicari jarak kerapatan alternatif dari masing-masing alternatif 
terhadap parameter tersebut. Jarak kerapatan paling minimum 
yang dipilih menjadi alternatif terbaik. Perhitungan pemilihan 
perlakuan terbaik dengan Multiple attribute dapat ditunjukkan 
pada Lampiran 8. Perlakuan terbaik pembuatan serbuk pewarna 
alami daun suji pada penelitian ini  yaitu A3B2 ( Dekstrin 12 % 
dan  putih telur 9 %). Karakteristik pewarna serbuk hijau alami 
pada perlakuan terbaik seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 
 
Tabel 4.7 Karakteristik Perlakuan Terbaik Serbuk Pewarna 

Daun Suji 

Parameter Nilai  
Perbandingan 

pada 
Penelitian 

Penelitian 

Kadar Air 
(%) 2,37 (%) 5,64 % 

Serbuk ekstrak 
daun katuk 

Rendemen 
(%) 34,73 (%) 5,36 % 

Ekstrak daun 
suji+dekstrin+seng 

klorida 
Kelarutan 

(%) 70,27(%) 97,99 % 
Ekstrak buah 

pinang 
Kandungan 

Klorofil 
(mg/g) 

5,14(mg/g) 3,84 % 
Ekstrak daun 

suji+dekstrin+seng 
klorida 
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Absorbansi 
(%) 0,57(%) - - 

      
     Tabel 4.7 menunjukkan bahwa perlakuan terbaik dengan 
parameter kadar air, rendemen, kelarutan, kandungan klorofil 
dan absorbansi  berdasarkan (Lampiran 8). Jarak kerapatan 
minimum untuk L1 adalah 0,208, L2 adalah 0,350 dan L∞ 
adalah 0,093. Nilai tersebut berada pada perlakuan A3B2 
(perbedaan konsentrasi dekstrin 12 % dan putih telur 9 %). Hasil 
perhitungan derajat kerapatan dan jarak kerapatan terdapat 
pada Lampiran 8. Perbandingan hasil terbaik pada serbuk 
pewarna daun suji dapat dibandingkan dengan hasil penelitian 
pewarna alami yang lain, karena pewarna alami belum memiliki 
standar yang dapat dijadikan perbandingan. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa perlakuan dengan perbedaan konsentrasi 
dekstrin 12 % dan putih telur 9 % untuk serbuk pewarna daun 
suji memberikan hasil terbaik dengan rerata nilai kadar air 
pewarna daun suji 2,37 % yang nilai ini lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai kadar air bubuk ekstrak daun katuk 
dengan penambahan maltodekstrin yaitu 5,64 %.  
     Nilai rendemen pada pewarna daun suji sebesar 34,73 % 
lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rendemen pewarna daun 
suji dengan penambahan dekstrin dan seng klorida yaitu 5,36 
%. Tingkat kelarutan pewarna daun suji yaitu sebesar 70,27 % 
lebih rendah dibandingkan dengan kelarutan dari ekstrak 
pewarna buah pinang yaitu sebesar 97,999 %. Total klorofil 
pada pewarna daun suji sebesar 5,14(mg/g) lebih tinggi 
dibandingkan nilai total klorofil pada penelitian pewarna daun 
suji dengan penambahan dekstrin dan seng klorida yaitu 
3,84(mg/g).  
     Pewarna daun suji merupakan pewarna alami yang berasal 
dari ekstrak daun suji yang menghasilkan warna hijau. Sifat 
pewarna daun suji tersebut lebih aman dibandingkan dengan 
pewarna sintetis yang umumnya terbuat dari bahan-bahan 
kimia. Sifat pewarna daun suji yang aman maka, dapat 
diaplikasikan pada produk pangan dan minuman yang saat ini 
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selalu menggunakan pewarna. Pewarna daun suji juga bersifat 
tahan lama karena bentuknya yaitu berupa serbuk halus yang 
memiliki kadar air rendah sehingga tidak mudah ditumbuhi oleh 
mikroorganisme. Aplikasi pewarna daun suji pada produk 
pangan atau minuman dapat dengan mudah diaplikasikan. 
Pewarna daun suji yang ditambahkan pada produk pangan atau 
minuman tidak akan merubah rasa dan aroma pada produk 
pangan tersebut. 

 


