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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah naga merah. 

Untuk mengetahui perubahan yang terjadi selama proses ekstraksi dan 

enkapsulasi, maka dilakukan analisis awal pada kulit buah naga merah. Hasil 

analisis dapat dilihat pada Tabel 7. 

  

Tabel 7. Karakteristik Kulit Buah Naga Merah 
Parameter Hasil Analisis Literatur 

Warna         L 
      a+ 
      b+ 

39,83 ± 1,60 
27,03 ± 1,56  
  1,17 ± 0,21  

 

27,54 ± 0,07a 

22,03 ± 0,45a 

  1,42 ± 0,11a  

Kadar betasianin  
(mg/100 g)  
(basis basah/bb) 
 
 

27,20 ± 1,18 30,18 ± 3,01b 

Kadar air (%)  
(basis basah/bb) 
 
Kadar pektin (%)  
(basis basah/bb) 
 

92,12  ± 0,06  
 

 
1,37 ± 0,18 

89,94 ± 0,12c  
 
 

1,45c 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi 
Sumber: a. Chia dan Chong (2015) 

  b. Rodriguez et al. (2016) 
  c. Muhammad et al. (2014) 

 

Hasil analisis bahan baku (Tabel 7) menunjukkan bahwa kulit buah naga merah 

berpotensi menjadi sumber bahan pewarna alami. Betasianin yang terkandung di 

dalam kulit buah naga merah yang digunakan adalah 27,20 ± 1,18 mg/100 g (bb). 

Pigmen ini dapat dipisahkan dengan komponen lainnya melalui proses ekstraksi. 

Pelarut air dapat digunakan dalam proses ekstraksi karena betasianin memiliki 

sifat larut dalam air (Woo et al., 2011). Pektin yang terkandung di dalam kulit buah 

naga merah juga memiliki sifat larut di dalam air sehingga diduga ada komponen 

pektin yang ikut terekstrak. Oleh karena itu diperlukan jenis pelarut yang dapat 

memisahkan komponen pektin yang ikut terekstrak. Sama halnya dengan 

antosianin, ekstrak betasianin juga bersifat hidrofilik. Oleh karena itu betasianin 

sangat cocok apabila disalut dengan bahan penyalut yang dapat membentuk gel 
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berbasis air seperti maltodekstrin dan gum (Mahdavi et al., 2016), serta CMC dan 

karagenan.  

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 7, terdapat sedikit perbedaan 

karakteristik antara kulit buah naga merah yang digunakan dalam penelitian 

dengan literatur. Nilai tingkat kecerahan (L) dan tingkat kemerahan (a) kulit buah 

naga merah yang digunakan dalam analisis lebih tinggi daripada yang digunakan 

dalam literatur (Chia dan Chong, 2015). Di sisi yang lain, kulit yang digunakan 

dalam penelitian memiliki kadar betasianin lebih rendah (27,20 ± 1,18 mg/100 g 

bb) daripada kadar betasianin di dalam penelitian Rodriguez et al. (2016) (30,18 ± 

3,01 mg/100 g bb). Kadar pektin di dalam kulit buah naga yang digunakan dalam 

penelitian memiliki nilai yang sedikit berbeda dengan kadar pektin di dalam literatur 

(1,45% bb) (Muhammad et al., 2014). Perbedaan tersebut dapat dikarenakan 

beberapa faktor, seperti jenis varietas dan usia buah. Tingkat kematangan buah 

juga mempengaruhi kandungan betasiainin di dalam kulit buah naga (Ding et al., 

2009). 

 

5.2 Karakteristik Ekstrak Betasianin 

5.2.1 Kadar Betasianin 

Kadar betasianin pada ekstrak berkisar antara 38,34  – 100,78 mg/L (bb) 

(Lampiran 2). Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 2), perlakuan jenis 

pelarut berpengaruh nyata (α = 5%) terhadap kadar betasianin ekstrak. Rerata 

kadar betasianin akibat perlakuan jenis pelarut dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rerata Kadar Pigmen Betasianin Ekstrak akibat Perlakuan Jenis Pelarut 

Jenis Pelarut 
Kadar Pigmen Betasianin 

(mg/L) (bb) 
BNJ 5% 

Aquades 
Etanol 19,20% 
Etanol 38,40% 
Etanol 57,60% 
Etanol 76,80% 
Etanol 96,00% 

  42,21 ± 3,03 de 

40,60 ± 2,52 e 

47,03 ± 2,68 d 

66,75 ± 2,61 c 

99,27 ± 1,55 a 

84,57 ± 2,07 b 

5,02 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=4) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05)  
  

Tabel 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pelarut etanol sampai 

konsentrasi 76,80%, maka semakin tinggi pula kadar betasianin ekstrak. Hal ini 

dikarenakan etanol merupakan zat yang menyebabkan reaksi dehidrasi sehingga 

berperan dalam pengendapan pektin. Menurut Guo et al. (2017), konsentrasi 
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alkohol yang tinggi dapat menurunkan kelarutan polimer di dalam suatu larutan. 

Pektin yang mengalami pengendapan terpisah dari larutan ekstrak (ikut bergabung 

dengan komponen kulit yang kurang halus) sehingga viskositas larutan menjadi 

rendah. Hal ini akan mempermudah proses penyaringan. Betasianin yang bersifat 

larut dalam pelarut polar dapat ikut tersaring dan terpisah dari ampas (komponen 

kulit yang kurang halus).   

Perlakuan pelarut aquades tidak berbeda nyata dengan perlakuan pelarut 

etanol 19,20%. Kedua perlakuan tersebut memiliki kadar betasianin terendah 

dibanding perlakuan lainnya (Tabel 8). Hal ini dikarenakan jumlah pelarut etanol di 

dalam campuran pelarut aquades-etanol sedikit, sedangkan jumlah pektin yang 

terdispersi di dalam air meningkat sehingga menyebabkan viskositas ekstrak 

meningkat. Viskositas yang tinggi menyebabkan kesulitan saat proses 

penyaringan ekstrak karena terdapat sejumlah larutan kental yang tergabung 

dengan ampas.  Hal inilah yang menyebabkan terdapat betasianin yang tidak ikut 

tersaring.  

Pektin merupakan polisarida yang bersifat hidrofilik dan dapat berinteraksi 

secara ekstensif dengan molekul air di dalam suatu larutan. Interaksi antara pektin 

dan air terjadi karena rantai pektin dapat membentuk ikatan hidrogen dengan 

molekul air. Pelarut organik seperti etanol dapat mengganggu interaksi antara 

pektin dengan air sehingga dapat memisahkan pektin dari larutan (Guo et al., 

2017).   

Kadar betasianin semakin meningkat sampai pada perlakuan pelarut etanol 

76,80%, tetapi terjadi penurunan kembali pada perlakuan pelarut etanol 96,00%. 

Hal ini dikarenakan perlakuan pelarut etanol 76,80% mengandung lebih banyak 

air dibanding perlakuan pelarut etanol 96,00%. Ekstraksi menggunakan air dapat 

menghasilkan pigmen betasianin dengan konsentrasi lebih tinggi daripada 

menggunakan pelarut metanol dan etanol (Celli dan Brooks, 2016). Di sisi lain, 

tujuan penggunaan pelarut etanol dengan konsentrasi tertentu (pelarut etanol 

dicampur dengan aquades pada rasio tertentu ) dalam proses ekstraksi pigmen 

betasianin dari kulit buah naga merah adalah secara selektif mengekstraksi 

pigmen betasianin sekaligus mengendapkan pektin yang terkandung di dalam kulit 

buah. Hal ini sesuai dengan penelitian Naderi et al. (2012) tentang ekstraksi buah 

naga menggunakan pelarut  etanol  dan pelarut etanol-aquades. Di dalam 

penelitiannya, kandungan betasianin pada sampel yang diekstrak dengan pelarut 

etanol-aquades lebih tinggi daripada yang diekstrak dengan pelarut etanol.  



44 
 

5.2.2 Kadar Pektin 

Nilai kadar pektin pada ekstrak berkisar antara 0,02 - 3,54% (Lampiran 3). 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 3), perlakuan jenis pelarut 

berpengaruh nyata (α = 5%) terhadap kadar pektin ekstrak. Rerata kadar pektin 

ekstrak akibat perlakuan jenis pelarut dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel 9 menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi pelarut etanol 

menyebabkan penurunan kadar pektin ekstrak. Hal ini dikarenakan pelarut etanol 

dapat mengendapkan pektin. Pada saat proses pengendapan, akan terjadi 

penggumpalan pektin. Penggumpalan pektin terjadi karena adanya gangguan 

kestabilan terhadap dispersi koloidalnya. 

 

Tabel 9.  Rerata Kadar Pektin Ekstrak akibat Perlakuan Jenis pelarut 
Jenis Pelarut Kadar Pektin (%) (bb) BNJ 5% 

Aquades 
Etanol 19,20% 
Etanol 38,40% 
Etanol 57,60% 
Etanol 76,80% 
Etanol 96,00% 

1,94 ± 0,96 a 
1,80  ± 0,99 ab 

1,56 ± 0,55 ab 

1,22 ± 0,66 ab 

0,48 ± 0,21 b 

0,36 ± 0,28 b 

1,45 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=4) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 

 

Pektin merupakan komponen yang bersifat hidrofilik dan memiliki muatan 

negatif. Pektin dapat distabilkan dengan proses hidrasi (terutama karena hidrasi 

partikelnya daripada muatannya). Pektin dapat distabilkan oleh air dengan ikatan 

elektrostatik (antara muatan negatif yang terdapat pada molekul pektin dan 

muatan positif yang terdapat pada molekul air). Adanya zat yang menyebabkan 

reaksi dehidrasi seperti etanol dapat menyebabkan berkurangnya kestabilan 

dispersi pektin sehingga dapat mengganggu keseimbangan pektin-air. Oleh sebab 

itu akan terjadi penggumpalan pada pektin (Megawati dan Ulinuha, 2014). Pektin 

yang menggumpal tidak ikut tersaring saat proses penyaringan sehingga kadar 

pektin pada ekstrak menjadi rendah.     

Pektin dapat ikut terekstrak dalam ekstraksi betasianin karena proses ekstraksi 

menggunakan suhu 54 ± 1°C selama 26 menit. Adanya panas dapat 

menyebabkan pektin ikut terekstrak karena pektin dapat terekstrak pada kondisi 

panas (Bagherian et al., 2011). Menurut Nussinovitch dan Hirashima (2013), 

proses ekstraksi pektin dapat dilakukan pada bahan segar atau kering 
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menggunakan air demineralisasi pH 1,5 – 3 pada suhu 50 - 100°C selama kurang 

lebih tiga jam.     

 

5.2.3 Warna 

5.2.3.1 Nilai Kecerahan (L), Nilai Kemerahan (a+), Nilai Kekuningan (b+) 

Nilai kecerahan (L) ekstrak berkisar antara 30,50 – 35,40; nilai kemerahan (a+)  

berkisar antara 28,60 – 51,40; dan nilai kekuningan (b+) berkisar antara 6,20 – 

15,40 (Lampiran 4 a,b,c). Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4), 

perlakuan jenis pelarut berpengaruh nyata (α = 5%) terhadap nilai kecerahan, nilai 

kemerahan, dan nilai kekuningan ekstrak. Rerata nilai kecerahan, nilai kemerahan, 

dan nilai kekuningan ekstrak akibat perlakuan rasio jenis pelarut ditunjukkan pada 

Tabel 10. 

 

Tabel 10.  Rerata Nilai Kecerahan, Nilai Kemerahan, dan Nilai Kekuningan Ekstrak 
akibat Perlakuan Jenis pelarut 

Jenis Pelarut 
Nilai Kecerahan  

(L) 
Nilai Kemerahan 

(a+) 
Nilai Kekuningan  

(b+) 

Aquades 
Etanol 19,20% 
Etanol 38,40% 
Etanol 57,60% 
Etanol 76,80% 
Etanol 96,00% 

30,93 ± 0,26 c 

31,45 ± 0,57c 

30,78 ± 0,36 c 

32,65 ± 0,21 b 

35,03 ± 0,67 a 

31,58 ± 0,46 c  

30,65 ± 2,08 d 

  34,30 ± 3,09 cd 

 32,00 ± 2,00  d 

44,05 ± 0,29 b 

49,78 ± 1,33 a 

37,80 ± 1,94 c 

  6,70 ± 0,64  c 

 7,65 ± 0,77 c 

  6,80 ± 0,42  c 

11,00 ± 0,22 b 

14,70 ± 0,74 a 

         9,70 ± 0,55 b 

BNJ 5% 1,00 4,76 1,36 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=4) 
Nilai pada kolom yang sama diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 
nyata (p<0,05) 

 

Hasil analisis ragam (Lampiran 4) dan Tabel 10 menunjukkan bahwa perlakuan 

jenis pelarut berpengaruh nyata (α = 5%) terhadap nilai kecerahan (L), nilai 

kemerahan (a+), dan nilai kekuningan (b+) ekstrak. Perlakuan jenis pelarut etanol 

76,80% memiliki nilai kecerahan (L), kemerahan (a+), dan kekuningan (b+) 

tertinggi. Nilai kemerahan (a+) tertinggi mengindikasikan bahwa kandungan 

pigmen betasianin di dalam ekstrak perlakuan pelarut etanol 76,80% memiliki nilai 

tertinggi (99,27 ± 1,55 mg/L). Hal ini sesuai dengan pernyataan Chranioti et al. 

(2015) bahwa parameter nilai kemerahan mengindikasikan pigmen betasianin 

yang terkandung di dalam mikrokapsul. Perlakuan jenis pelarut etanol 76,80% 

memiliki nilai kecerahan (L) dan nilai kekuningan (b+) tertinggi juga. Kombinasi dari 

ketiga parameter tersebut (L, a+, dan b+) pada ekstrak ini mengarah kepada warna 

merah-violet. Menurut Sarkar et al. (2011), pigmen betasianin berwarna merah-



46 
 

violet. Kombinasi parameter L, a+, dan b+ dapat dibaca pada software CorelDRAW. 

Apabila nilai kecerahan dan kekuningan menurun, maka warna mengarah ke 

ungu, bukan mengarah ke warna merah-violet. Hasil pembacaan color reader 

ketika dimasukkan ke dalam software CorelDRAW ditunjukkan pada Gambar 24. 

Hasil pembacaan tersebut dapat mendukung pemilihan perlakuan terbaik rasio 

pelarut aquades dibanding etanol untuk proses ekstraksi betasianin dari kulit buah 

naga merah. 

 

 

Gambar 24. Pembacaan Warna Hasil Pengukuran (Di dalam Software 
CorelDRAW) 

 

5.2.3.2 Hue 

Nilai kemerahan (a+) dan kekuningan (b+) dari hasil uji warna dikonversi ke 

dalam nilai hue (menggunakan rumus tan-1(b/a). Hue merupakan derajat warna 

sudut dari 0 hingga 360°. Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 4 d), 

perlakuan jenis pelarut berpengaruh nyata (α = 5%) terhadap nilai hue ekstrak. 

Rerata nilai hue ekstrak ditunjukkan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rerata Nilai Hue Ekstrak akibat Perlakuan Jenis pelarut 
Jenis Pelarut °Hue BNJ 5% 

Aquades 
Etanol 19,20% 
Etanol 38,40% 
Etanol 57,60% 
Etanol 76,80% 
Etanol 96,00% 

12,32 ± 0,46 c 
12,56 ± 0,15 c 
12,00 ± 0,26 c 
14,02 ± 0,18 b 
16,45 ± 0,41 a 
14,39 ± 0,29 b 

0,69 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=4) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 
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Nilai hue semakin meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi pelarut 

etanol. Peningkatan tersebut terjadi sampai dengan konsentrasi pelarut etanol 

76,80% dan kembali mengalami penurunan pada konsentrasi pelarut etanol 

96,00%. Peningkatan sudut hue mengindikasikan peningkatan derajat warna 

kemerahan (Castro-Munoz et al., 2015). Warna kemerahan tersebut 

mengindikasikan pigmen betasianin yang terkandung di dalam ekstrak. 

 

5.2.4 Viskositas 

Nilai viskositas ekstrak berkisar antara 0 – 62,00 cP (Lampiran 5). Hasil analisis 

ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa perlakuan jenis pelarut berpengaruh 

nyata (α = 5%) terhadap viskositas ekstrak. Rerata nilai viskositas ekstrak akibat 

perlakuan rasio jenis pelarut ditunjukkan pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Rerata Nilai Viskositas Ekstrak akibat Perlakuan Jenis pelarut 
Jenis Pelarut Viskositas (cP) BNJ 5% 

Aquades 
Etanol 19,20% 
Etanol 38,40% 
Etanol 57,60% 
Etanol 76,80% 
Etanol 96,00% 

53,25 ± 8,70 a 
 35,00 ± 9,67 b 

 19,00 ± 3,74 c 

  13,00 ±1,22 cd 

   2,25 ± 1,48 d 

   1,50 ± 1,12 d 

13,99 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=4) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai viskositas semakin menurun seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi pelarut etanol. Hal ini dikarenakan pelarut etanol dapat 

mengendapkan pektin (Castellar et al., 2006). Etanol merupakan zat yang 

menyebabkan reaksi dehidrasi dan dapat menyebabkan berkurangnya kestabilan 

dispersi pektin di dalam air. Akibatnya akan terjadi penggumpalan pada pektin 

(Megawati dan Ulinuha, 2014). Pektin yang mengalami penggumpalan tidak akan 

ikut tersaring saat proses penyaringan sehingga viskositas ekstrak menjadi 

rendah.  

Kondisi sebaliknya terjadi pada berkurangnya konsentrasi pelarut etanol di 

dalam pelarut. Semakin rendah konsentrasi pelarut etanol maka nilai viskositas 

semakin meningkat (Tabel 12). Hal ini dikarenakan jumlah zat yang menyebabkan 

reaksi dehidrasi (etanol) dan dapat mengganggu kesetimbangan pektin-air 

berkurang. Oleh karena itu jumlah pektin yang terdispersi di dalam air meningkat 

sehingga menyebabkan viskositas ekstrak meningkat. Pektin adalah polisakarida 
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yang merupakan polimer dari asam D-galakturonat dengan ikatan α-1,4 glikosidik 

(Thirugnasambandham et al., 2014). Letaknya terdapat di dalam dinding sel 

tanaman. Pektin banyak terdapat di lapisan lamela tengah yang berada di antara 

dinding sel primer yang saling berdampingan (Thakur et al., 1997; Chan et al., 

2017). Pektin bersifat dapat larut di dalam air (Naderi et al., 2012) dan memiliki 

karakteristik membentuk gel (Chia dan Chong, 2015). Ketika kulit buah naga 

merah dihaluskan, akan terjadi gaya mekanik yang menyebabkan kulit menjadi 

bagian-bagian yang lebih kecil. Hal tersebut menyebabkan pektin yang yang 

letaknya di lapisan lamela tengah menjadi keluar sehingga memproduksi slurry 

yang memiliki viskositas tinggi (Chia dan Chong, 2015). Proses ekstraksi pigmen 

betasianin dari kulit buah naga merah menggunakan suhu 54 ± 1°C selama 26 

menit. Adanya panas menyebabkan pektin ikut terekstrak ke dalam pelarut air 

sehingga menyebabkan viskositas ekstrak menjadi tinggi.  

Berdasarkan data pada Tabel 9 (data kadar pektin ekstrak) dan data pada Tabel 

12 (data nilai viskositas ekstrak), terdapat perbedaan pola notasi pada masing-

masing perlakuan. Pada Tabel 12, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

nyata pada masing-masing perlakuan sedangkan pada Tabel 9 hanya perlakuan 

pelarut aquades yang berbeda nyata dengan perlakuan pelarut etanol 76,80% dan 

pelarut etanol 96,00%. Hal ini dapat dikarenakan adanya polisakarida jenis lain 

selain pektin. Menurut Liaotrakoon (2013), baik pada bagian kulit dan daging buah 

naga terdapat polisakarida yang memiliki karakteristik lendir, terutama pektin. 

Polisakarida jenis lain yang terdapat di kulit buah naga adalah hemiselulosa 

(Montoya-Arroyo et al, 2014). 

 

5.2.5 Analisis Hubungan Korelasi Kadar Pektin dengan Variabel Lain pada 

Ekstrak Betasianin  

Analisis hubungan korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kadar 

pektin dengan variabel-variabel lain pada ekstrak betasianin. Kadar pektin memiliki 

hubungan yang kuat (nilai koefisiensi korelasi 0,600 - 0,799) sampai kuat (nilai 

koefisien korelasi 0,800 – 1,000) dengan nilai kecerahan, kekuningan, kemerahan, 

hue, nilai viskositas, dan kadar betasianin ekstrak (Lampiran 6). Arah 

hubungannya ada yang positif dan ada pula yang negatif. Korelasi antara kadar 

pektin dengan variabel lain pada ekstrak betasianin disajikan pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Korelasi Kadar Pektin dengan Variabel Lain pada Ekstrak Betasianin 
Parameter Koefisien Korelasi P-Value 

Kadar betasianin 
Viskositas 
Hue 
Nlai kemerahan (a+) 
Nilai kekuningan (b+) 
Nilai kecerahan (L) 

-0,961 
0,905 
-0,859 
-0,719 
-0,773 
-0,634 

0,002 
0,013 
0,028 
0,107 
0,071 
0,176 

 

Berdasarkan data pada Tabel 13, dapat diketahui bahwa kadar pektin memiliki 

hubungan yang sangat kuat dengan kadar betasianin, nilai viskositas, dan nilai hue 

serta memiliki hubungan yang kuat dengan nilai kemerahan, nilai kekuningan, dan 

nilai kecerahan. Dari segi arah hubungan, kadar pektin memiliki arah hubungan 

negatif dengan kadar betasianin, hue, nilai kemerahan, nilai kekuningan, dan nilai 

kecerahan. Di sisi yang lain, kadar pektin memiliki arah hubungan positif dengan 

nilai viskositas. 

Hubungan korelasi ini berkaitan dengan komponen-komponen yang terdapat di 

dalam kulit buah naga merah. Kulit buah naga merah mengandung komponen 

pigmen betasianin dan polisakarida yang bersifat larut air (Jamilah et al., 2011; 

Liaotrakoon et al., 2013).  Kadar pektin memiliki hubungan korelasi negatif dengan 

kadar betasianin, nilai hue, kemerahan, kekuningan, kecerahan serta hubungan 

korelasi positif dengan nilai viskositas. Hal ini disebabkan karena semakin rendah 

kadar pektin di dalam larutan ekstrak, maka kadar betasianin semakin tinggi. 

Rendahnya kadar pektin di dalam larutan ekstrak dipengaruhi oleh jenis pelarut 

yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi pelarut etanol yang digunakan, maka 

semakin banyak pektin yang mengalami pengendapan dan ikut bergabung dengan 

komponen kulit yang kurang halus. Hal inilah yang menyebabkan viskositas 

larutan ekstrak menjadi rendah sehingga mempermudah proses penyaringan. 

Betasianin yang bersifat larut dalam pelarut polar dapat ikut tersaring dan terpisah 

dari komponen kulit yang kurang halus (ampas). Jumlah komponen betasianin 

yang ikut tersaring juga mempengaruhi nilai hue, kemerahan, kekuningan, dan 

kecerahan ekstrak. Semakin banyak komponen betasianin yang ikut tersaring, 

maka nilai hue, kemerahan, kekuningan, dan kecerahan juga semakin tinggi.  

  

5.2.6 Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik pada penelitian ekstraksi pigmen betasianin kulit 

buah naga merah menggunakan metode Zeleny (1982). Berdasarkan hasil 

perhitungan, yang memiliki nilai L1, L2, dan Lmax paling minimal adalah perlakuan 
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jenis pelarut etanol 76,80% (Lampiran 8). Perlakuan yang memiliki nilai L1, L2, dan 

Lmax minimal merupakan perlakuan terbaik sehingga perlakuan jenis pelarut 

etanol 76,80% digunakan untuk penelitian mikroenkapsulasi pigmen betasianin. 

Perlakuan terbaik memiliki kandungan pigmen betasianin 99,27 ± 1,55 mg/L; kadar 

pektin 0,48 ± 0,21 %; nilai kecerahan (L) 35,03 ± 0,67; nilai kemerahan (a) +49,78 

± 1,33; nilai kekuningan (b) +14,70 ± 0,74; ᵒhue 16,45 ± 0,41ᵒ, dan viskositas 2,25 

± 1,48 cP.  

 

5.3 Karakteristik Mikrokapsul Ekstrak Betasianin 

5.3.1 Kadar Air 

Kadar air mikrokapsul berkisar antara 6,22 – 7,63% (Lampiran 9). Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis bahan penyalut tidak berpengaruh 

nyata (α = 5%) terhadap kadar air mikrokapsul, sedangkan rasio bahan penyalut 

dibanding ekstrak  berpengaruh nyata (α = 5%). Interaksi antar keduanya 

berpengaruh nyata terhadap kadar air mikrokapsul (α = 5%).   

   

Tabel 14. Rerata Nilai Kadar Air Mikrokapsul akibat Perlakuan Jenis Bahan 
Penyalut dan Rasio Bahan Penyalut dibanding Ekstrak 

Jenis Bahan 
Penyalut 

Rasio Bahan 
Penyalut : Ekstrak 

Kadar Air (%) BNJ 5% 

MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 
 
MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 

 
 

3:1 
 
 
 

4:1 

7,04 ± 0,07 abc 
7,15 ± 0,34 ab 
7,57 ± 0,09 a 
6,34 ± 0,03 d 
 
6,64 ± 0,21 bcd 
6,50 ± 0,27 bcd 
6,47 ± 0,40 cd 
6,91 ± 0,20 bcd 

0,72 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 
MD: Maltodekstrin; GA: Gum Arab; CMC: Carboxymethyl Cellulose; K: Karagenan 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa kadar air mikrokapsul yang disalut dengan rasio 

bahan penyalut dibanding ekstrak 4:1 rata-rata lebih rendah daripada  yang disalut 

dengan rasio 3:1. Hal ini berkaitan dengan total padatan bahan di dalam komposisi 

mikroenkapsulasi. Semakin banyak jumlah bahan penyalut yang ditambahkan 

maka semakin tinggi total padatan bahan. Peningkatan jumlah total padatan bahan 

tersebut sampai batas tertentu saat proses pengeringan akan meningkatkan 
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kecepatan penguapan sehingga kadar air bahan menjadi lebih rendah (Purnomo 

dkk., 2014).  

Ekstrak yang dicampurkan ke dalam larutan penyalut adalah zat cair sehingga 

semakin banyak jumlah zat cair di dalam formulasi mikroenkapsulasi 

menyebabkan jumlah air yang diuapkan saat proses pengeringan beku (freeze 

drying) juga semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan di dalam suhu dan 

waktu pengeringan yang sama dapat mengakibatkan jumlah kadar air akhir 

mikrokapsul berbeda. Dewi dkk. (2016) di dalam penelitiannya juga menyatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi nilai kadar air adalah kondisi pengeringan dan 

komposisi bahan penyalut. 

 

5.3.2 Efisiensi Enkapsulasi 

Nilai efisiensi enkapsulasi berkisar antara 96,40 – 100% (Lampiran 10). Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis bahan penyalut berpengaruh 

nyata (α = 5%) terhadap nilai efisiensi enkapsulasi, sedangkan rasio bahan 

penyalut dibanding ekstrak tidak berpengaruh nyata (α = 5%). Interaksi antar 

keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap nilai efisiensi enkapsulasi (α = 5%). 

 

Tabel 15. Rerata Nilai Efisiensi Enkapsulasi Mikrokapsul akibat Perlakuan Jenis 
Bahan Penyalut  

Jenis Bahan Penyalut Efisiensi Enkapsulasi (%) BNJ 5% 

MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 

97,91 ± 1,08 b 
99,41 ± 0,48 a 
99,08 ± 0,64 a 
99,26 ± 0,46 a 

1,01 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 
MD: Maltodekstrin; GA: Gum Arab; CMC: Carboxymethyl Cellulose; K: Karagenan 

 

Tabel 15 menunjukkan bahwa perlakuan bahan penyalut maltodekstrin memiliki 

nilai efisiensi enkapsulasi terendah dan berbeda nyata dengan perlakuan bahan 

penyalut lainnya. Hal ini dapat disebabkan maltodekstrin memiliki kapasitas 

membentuk film yang rendah (Mahdavi et al., 2016). Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Mahdavi et al. (2016) dan Dewi dkk., (2017). Di 

dalam penelitian mereka diperoleh hasil bahwa penggunaan penyalut 

maltodekstrin secara sendiri menghasilkan nilai efisiensi enkapsulasi lebih rendah 

daripada yang dikombinasikan dengan bahan penyalut lain.  
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Karakteristik bahan penyalut menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi efisiensi enkapsulasi (Mahdavi et al., 2016). Penyalut 

maltodekstrin yang dikombinasikan dengan gum arab memiliki nilai efisiensi 

enkapsulasi lebih tinggi daripada penyalut maltodekstrin saja. Hal ini berhubungan 

dengan struktur kimia bahan penyalut tersebut. Gum arab tersusun dari 

polisakarida bercabang (D-asam glukuronat, L-rhamnosa, D-galaktosa dan L-

arabinosa) dan mengandung protein dalam jumlah kecil. Protein tersebut (serin 

dan hidroksiprolin) berikatan secara kovalen dengan rantai karbohidrat 

(arabinogalactan) (Yael et al., 2006). Protein inilah yang berperan dalam 

pembentukan film yang lebih baik serta juga dapat menjebak molekul bahan inti 

dengan lebih baik (Mahdavi et al., 2016).  

CMC merupakan polisakarida anionik yang tersusun dari rantai samping 

polisakarida yang bersifat hidrofobik serta memiliki banyak gugus karboksil yang 

bersifat hidrofilik (Rani et al., 2014). CMC memiliki karakteristik membentuk film 

yang baik (Wandrey et al., 2010). Penyalut maltodekstrin yang dikombinasikan 

dengan CMC dapat menghasilkan nilai efisiensi enkapsulasi yang lebih tinggi 

daripada penggunaan maltodekstrin saja. Hal ini berkaitan dengan interaksi antara 

struktur CMC dan betasianin. Struktur betasianin mengandung kation (Robert et 

al., 2015), sedangkan CMC merupakan polisakarida anionik. Selanjutnya terjadi 

interaksi yaitu interaksi elektrostatik atau terjadi ikatan hidrogen di antara 

komponen-komponen tersebut. Kappa karagenan memiliki sifat pseudoplastik 

sehingga dapat berperan sebagai plasticizer. Penambahan kappa karagenan juga 

menyebabkan mikrokapsul yang terbentuk memiliki bentuk yang bulat dan halus 

serta dapat meningkatkan gaya adhesi antara dinding dan bahan inti (Purnomo 

dkk., 2014).  

 

5.3.3 Recovery Pigmen Betasianin 

Nilai recovery pigmen betasianin berkisar antara 61,16 – 95,51% (Lampiran 11). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis bahan penyalut dan 

rasio bahan penyalut dibanding ekstrak berpengaruh nyata (α = 5%) terhadap 

recovery betasianin mikrokapsul. Interaksi antar keduanya tidak berpengaruh 

nyata terhadap nilai recovery pigmen betasianin (α = 5%). 
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Tabel 16. Rerata Nilai Recovery Betasianin akibat Perlakuan Jenis Bahan 
Penyalut 

Jenis Bahan Penyalut Recovery Betasianin (%) BNJ 5% 

MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 

81,84 ± 4,72 ab 
90,72 ± 3,66 a 
82,63 ± 6,13 a  
73,16 ± 8,53 b 

9,00 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 
MD: Maltodekstrin; GA: Gum Arab; CMC: Carboxymethyl Cellulose; K: Karagenan 

 

Nilai recovery betasianin terendah terdapat pada perlakuan bahan penyalut 

maltodekstrin-karagenan (73,16 ± 8,53 %) (Tabel 16). Perlakuan tersebut juga  

berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Hal ini dapat dikarenakan adanya 

kerusakan struktur pigmen selama proses pengeringan beku (freeze drying). 

Selain itu menurut Saenz et al. (2009), faktor yang mempengaruhi nilai recovery 

pigmen adalah kondisi pengeringan dan jenis bahan penyalut.  

Rendahnya recovery pigmen betasianin dapat dikarenakan bahan mengalami 

kerusakan struktur (collapse) ketika proses pengeringan beku. Kerusakan struktur 

matriks dapat terjadi ketika proses sublimasi menuju ke dalam bahan. Suhu 

collapse (Tc) adalah suhu di mana kerusakan sruktur terjadi (Wei et al., 2012). 

Selama proses pengeringan beku, adanya kristal-kristal es mendukung struktur 

yang membeku. Ketika proses sublimasi terjadi, pori-pori yang tertinggal tidak 

mengalami kerusakan struktur karena larutan yang tidak terbekukan memiliki 

viskositas tinggi. Apabila viskositas larutan menurun pada tingkatan yang 

memudahkan terjadinya deformasi, matriks dapat mengalir dan kerusakan struktur 

dapat terjadi. Suhu collapse (Tc) berkaitan dengan suhu transisi gelas (Tg). 

Kerusakan struktur akan meningkat di atas suhu transisi gelas karena viskositas 

larutan yang tidak terbekukan menurun secara drastis. Kerusakan struktur 

(collapse) berpengaruh secara signifikan terhadap mikrostruktur produk hasil 

pengeringan beku dan juga berkaitan dengan stabilitas komponen aktif di dalam 

sistem pengeringan beku (Harnkarnsujarit et al., 2012).    

Tabel 16 menunjukkan bahwa rata-rata nilai recovery betasianin berkisar antara 

73,16 – 90,72%. Nilai ini lebih tinggi daripada nilai recovery betasianin dengan 

menggunakan metode pengeringan semprot (spray drying). Di dalam penelitian 

Robert et al. (2015), nilai recovery betasianin berkisar antara 54 – 70%, sedangkan 

di dalam penelitian Vergara et al. (2014), nilainya berkisar antara 70,9 – 72,4%. 

Proses pengeringan beku (freeze drying) menggunakan suhu rendah sehingga 



54 
 

kerusakan komponen yang sensitif terhadap panas seperti pigmen betasianin 

dapat diminimalisir. Lain halnya dengan metode pengeringan semprot (spray 

drying) yang menggunakan suhu tinggi sehingga pigmen betasianin dapat 

mengalami degradasi (Ravichandran et al. (2012).  

 
Tabel 17. Rerata Nilai Recovery Betasianin akibat Perlakuan Rasio Bahan 

Penyalut dibanding Ekstrak 
Rasio Bahan Penyalut : 

Ekstrak 
Recovery Betasianin (%) BNJ 5% 

3:1 
4:1 

84,84 ± 6,57 a 
79,33 ± 9,54 b 

4,69 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 

 

Tabel 17 menunjukkan bahwa mikrokapsul dengan rasio bahan penyalut 

dibanding ekstrak 3:1 memiki nilai recovery yang lebih tinggi daripada rasio 4:1 

serta kedua perlakuan tersebut berbeda nyata. Hal ini juga berhubungan dengan 

kerusakan struktur (collapse) selama proses pengeringan. Saat proses 

pembekuan di tahapan pengeringan beku, larutan akan menjadi dingin dan 

selanjutnya akan terbentuk kristal-kristal es dari air murni. Selain itu juga terdapat 

larutan yang tidak terbekukan. Larutan ini mengandung air terikat yang tidak akan 

mengalami sublimasi pada tahapan pengeringan pertama. Rasio bahan penyalut 

dibanding ekstrak 4:1 memiliki jumlah air terikat yang lebih banyak sehingga 

jumlah larutan yang tidak terbekukan juga lebih banyak. Ketika suhu pada 

pengeringan pertama di atas suhu transisi gelas, kerusakan struktur dapat terjadi. 

Hal ini dikarenakan viskositas larutan yang  tidak terbekukan tersebut dapat 

mengalami penurunan. Penurunan viskositas dapat memudahkan terjadinya 

deformasi, matriks dapat mengalir dan kerusakan struktur dapat terjadi 

(Harnkarnsujarit et al., 2012).    

 

5.3.4 Warna 

Nilai kecerahan (L) mikrokapsul berkisar antara 60,00 – 67,80; nilai kemerahan 

(a+) berkisar antara 28,80 – 34,50; dan nilai kekuningan (b-) berkisar antara (-4,4) 

– (-3,1) (Lampiran 12). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis bahan 

penyalut berpengaruh nyata (α = 5%) terhadap nilai kekuningan (b) mikrokapsul, 

sedangkan rasio bahan penyalut dibanding ekstrak berpengaruh nyata (α = 5%) 

terhadap tingkat kecerahan (L) dan nilai kemerahan (a) mikrokapsul. Interaksi 
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antar keduanya berpengaruh nyata terhadap nilai kecerahan (L), nilai kemerahan 

(a), dan nilai kekuningan (b). 

 

Tabel 18.  Rerata Nilai Kecerahan, Kemerahan, dan Kekuningan Mikrokapsul 
akibat Perlakuan Jenis Bahan Penyalut dan Rasio Bahan Penyalut 
dibanding Ekstrak 

Jenis 
Bahan 

Penyalut 

Rasio Bahan 
Penyalut : 

Ekstrak 

Nilai Kecerahan 
(L) 

Nilai Kemerahan (a) 
Nilai 

Kekuningan (b) 

MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 
 
MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 

 
 

3:1 
 
 
 

4:1 

61,40 ± 0,46cd 
60,63 ± 0,15 cd  
60,27 ± 0,38 d 
61,73 ± 0,35 c 
 
65,53  ± 0,12 b 
67,13  ± 0,76 a 
66,40 ± 0,20 ab 
66,17 ± 0,21 ab 

32,60 ± 0,61 b 
33,27 ± 0,23 ab 
33,50 ± 0,20 ab 
34,23 ± 0,25 a 
 
30,80 ± 0,78 c 
29,37 ± 0,21 d 
29,77 ± 0,35 cd 
29,80 ± 0,35 cd 

-3,63 ± 0,12 ab 
-3,90 ± 0,17 bc  
-3,27 ± 0,15 a 
-4,13 ± 0,15 c 
 
-3,97 ± 0,12 bc 
-4,03 ± 0,32 bc 
-3,70 ± 0,10 abc 
-3,70 ± 0,17 abc 

BNJ 5%  1,16 1,36 0,47 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 
MD: Maltodekstrin; GA: Gum Arab; CMC: Carboxymethyl Cellulose; K: Karagenan 

 

Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai kecerahan pada perlakuan berbagai jenis 

bahan penyalut dengan rasio penyalut banding ekstrak 4:1 memiliki nilai 

kecerahan lebih tinggi daripada rasio 3:1. Hal ini dapat dikarenakan jumlah 

penyalut yang lebih banyak, sehingga nilai kecerahan menjadi lebih tinggi. Nilai 

kecerahan merupakan spektrum warna dasar. Penambahan warna lain dapat 

menurunkan nilai kecerahan (Satriyanto dkk., 2012). 

Nilai kemerahan pada perlakuan berbagai jenis bahan penyalut dengan rasio 

penyalut banding ekstrak rasio 3:1 lebih tinggi daripada rasio 4:1. Hal ini berkaitan 

dengan jumlah ekstrak betasianin yang ditambahkan lebih banyak daripada rasio 

4:1. Semakin banyak jumlah ekstrak betasianin yang ditambahkan maka nilai 

kemerahan juga semakin tinggi. Chranioti et al. (2015) di dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa parameter nilai kemerahan mengindikasikan pigmen 

betasianin yang terkandung di dalam mikrokapsul. Nilai kekuningan pada semua 

perlakuan bernilai minus, yang mengindikasikan bahwa semua perlakuan memiliki 

warna yang mengarah pada warna merah. Kombinasi dari parameter L, a+, dan b+ 

mikrokapsul dapat dibaca pada software CorelDRAW. Hasil pembacaan color 

reader ketika dimasukkan ke dalam software CorelDRAW ditunjukkan pada 

Gambar 25.  
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Berdasarkan Gambar 25, dapat diketahui bahwa mikrokapsul dengan rasio 

bahan penyalut dibanding ekstrak 3:1 memiliki warna yang lebih tajam dibanding 

rasio 4:1. Hal ini berkaitan dengan nilai kemerahan (a) mikrokapsul yang lebih 

tinggi daripada rasio 4:1. Di sisi lain perlakuan rasio bahan penyalut dibanding 

ekstrak  kecerahan (L) 4:1 memiliki warna yang lebih pudar dibanding rasio 3:1. 

Hal ini berkaitan dengan nilai kecerahannya yang lebih tinggi daripada rasio 3:1. 

 

 

Gambar 25. Pembacaan Warna Hasil Pengukuran (Di dalam Software 
CorelDRAW, a: Rasio Bahan Penyalut dibanding Ekstrak 3:1; b: 
Rasio Bahan Penyalut dibanding Ekstrak 4:1)  

 

5.3.5 Densitas Kamba 

Nilai densitas kamba mikrokapsul berkisar antara 0,66 – 0,74 g/mL (Lampiran 

13). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis bahan penyalut dan 

rasio bahan penyalut dibanding ekstrak serta interaksi antar keduanya 

berpengaruh nyata (α = 5%) terhadap densitas kamba mikrokapsul. 

Tabel 19 menunjukkan bahwa densitas kamba mikrokapsul yang disalut 

dengan rasio bahan penyalut dibanding ekstrak 4:1 rata-rata lebih rendah daripada  

yang disalut dengan rasio 3:1. Hal ini berhubungan dengan kadar air mikrokapsul. 

Menurut Apriliyanti (2010), salah satu faktor yang mempengaruhi nilai densitas 

kamba adalah kadar air bahan. Produk dengan kadar air yang lebih tinggi memiliki 

nilai densitas kamba yang lebih tinggi juga. Hal ini disebabkan oleh adanya air, 

yang jauh lebih padat daripada padatan kering (Venil et al., 2016; Mahdavi et al., 

2016). Data hasil pengamatan sesuai dengan literatur (Venil et al. (2016) dan 

Mahdavi et al. (20160), di mana semakin tinggi kadar air mikrokapsul (Tabel 14) 

maka rata-rata nilai densitas kamba juga semakin tinggi.  

 

(a) 

(b) 
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Tabel 19. Rerata Nilai Densitas Kamba Mikrokapsul akibat Perlakuan Jenis Bahan 
Penyalut dan Rasio Bahan Penyalut dibanding Ekstrak 

Jenis Bahan 
Penyalut 

Rasio Bahan 
Penyalut : Ekstrak 

Densitas 
Kamba (g/mL) 

BNJ 5% 

MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 
 
MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 

 
 

3:1 
 
 
 

4:1 

0,71 ± 0,003 bc 
0,74 ± 0,006 a 
0,72 ± 0,003 ab 
0,71 ± 0,008 bc 
 
0,71 ± 0,003 bc 
0,70 ± 0,003 cd 
0,67 ± 0,013 e 
0,68 ± 0,010 de 

0,02 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 
MD: Maltodekstrin; GA: Gum Arab; CMC: Carboxymethyl Cellulose; K: Karagenan 

 

Berdasarkan data pada Tabel 19, bahan penyalut maltodekstrin-gum arab 

dengan rasio penyalut dibanding ekstrak 3:1 memiliki nilai densitas kamba tertinggi 

(0,74 ± 0,006 g/mL). Di sisi lain bahan penyalut maltodekstrin-CMC dengan rasio 

penyalut dibanding ekstrak 4:1 memiliki nilai densitas kamba terendah (0,67 ± 

0,013 g/mL). Tinggi rendahnya nilai densitas kamba tersebut dipengaruhi oleh 

kadar air dan berat molekul (Mahdavi et al., 2016). Dari keempat jenis bahan 

penyalut, yang memiliki berat molekul tertinggi adalah gum arab (47.000 – 

3.000.000 g/mol) dan yang terendah adalah CMC (262,19 g/mol). Sedangkan 

berat molekul maltodekstrin adalah 1800 g/mol dan karagenan 1507,37 g/mol 

(Mahdavi et al., 2016; Pubchem, 2008; Pubchem 2017). Menurut Tonon et al. 

(2010), semakin tinggi berat molekulnya maka semakin mudah bahan tersebut 

masuk ke dalam ruang antar patikel dan menempati ruang tersebut sehingga 

menghasilkan nilai densitas kamba yang lebih tinggi.   

Densitas kamba mikrokapsul pada penelitian ini lebih tinggi daripada densitas 

kamba mikrokapsul pewarna dari saffron yang juga dikeringkan dengan metode 

pengeringan beku (Khazaei et al., 2014). Nilai densitas kamba mikrokapsul pada 

penelitian ini berkisar antara 0,67 – 0,74 g/mL, sedangkan nilai densitas kamba 

pada penelitian Khazaei et al. (2014) berkisar antara 1,35 – 2,22 g/mL. Hal ini juga 

berkaitan dengan kadar air mikrokapsul. Kadar air mikrokapsul pada penelitian ini 

berkisar antara 6,34 – 7,57%, sedangkan kadar air mikrokapsul pada penelitian 

Khazaei et al. (2014)  berkisar antara 1,66 – 3,85%. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Venil et al. (2016) dan Mahdavi et al. (2016) bahwa produk dengan 

kadar air yang lebih tinggi memiliki nilai densitas kamba yang lebih tinggi juga. 
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5.3.6 Daya Serap Uap Air 

Nilai daya serap uap air mikrokapsul berkisar antara 8,89 – 12,37% (Lampiran 

14). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis bahan penyalut dan 

rasio bahan penyalut dibanding ekstrak tidak berpengaruh nyata terhadap daya 

serap uap air mikrokapsul. Interaksi antar keduanya berpengaruh nyata (α = 5%) 

terhadap daya serap uap air mikrokapsul.  

  
Tabel 20. Rerata Daya Serap Uap Air Mikrokapsul akibat Perlakuan Jenis Bahan 

Penyalut dan Rasio Bahan Penyalut dibanding Ekstrak 

Jenis Bahan 
Penyalut 

Rasio Bahan 
Penyalut : Ekstrak 

Daya Serap 

Uap Air (%) 
BNJ 5% 

MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 
 
MD 
MD-GA 
MD-CMC 
MD-K 

 
 

3:1 
 
 
 

4:1 

10,48 ± 1,63 a 
10,07 ± 0,68 a 
10,38 ± 0,57 a 
11,32 ± 0,72 a 
 
10,18 ± 0,07 a 
10,80 ± 0,58 a 

9,90 ± 0,51 a 
9,58 ± 0,82 a 

1,80 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 
MD: Maltodekstrin; GA: Gum Arab; CMC: Carboxymethyl Cellulose; K: Karagenan 

 

Berdasarkan hasil uji lanjut, tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan 

yang satu dengan yang lain (Tabel 20). Hal ini dapat dikarenakan maltodekstrin 

yang dikombinasikan dengan bahan penyalut lain memiliki rasio 3:1, sehingga 

jumlah maltodekstrin yang digunakan lebih banyak daripada bahan penyalut lain. 

Di sisi lain, jumlah bahan penyalut gum arab, CMC, dan karagenan yang 

digunakan sedikit. Oleh karena itu kedelapan perlakuan tersebut menghasilkan 

nilai daya serap uap air yang tidak berbeda nyata antara satu perlakuan dengan 

perlakuan yang lain.  

 Daya serap uap air dapat dipengaruhi oleh berat molekul bahan penyalut 

(Mahdavi et al., 2016). Masing-masing bahan penyalut memiliki berat molekul yang 

berbeda-beda. Maltodekstrin memiliki berat molekul 1800 g/mol, gum arab 

memiliki berat molekul 47.000 – 3.000.000 g/mol, CMC memiliki berat molekul 

262,19 g/mol, dan karagenan memiliki berat molekul 1507,37 g/mol (Mahdavi et 

al., 2016; Pubchem, 2008; Pubchem 2017). Berat molekul yang berbeda tersebut 

tidak mempengaruhi daya serap uap air mikrokapsul karena penggunaan 
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maltodekstrin di dalam formulasi enkapsulasi lebih banyak dibanding bahan 

penyalut yang lain.   

 

5.3.7 Kelarutan 

Nilai kelarutan mikrokapsul berkisar antara 66,62 – 87,82% (Lampiran 13). Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis bahan penyalut tidak 

berpengaruh nyata (α = 5%), sedangkan rasio bahan penyalut dibanding ekstrak 

berpengaruh nyata (α = 5%). Interaksi antar keduanya tidak berpengaruh nyata (α 

= 5%) terhadap nilai kelarutan mikrokapsul (Lampiran 15).  

 

Tabel 21.  Rerata Nilai Kelarutan Mikrokapsul akibat Perlakuan Rasio Bahan 
Penyalut dibanding Ekstrak 

Rasio Bahan Penyalut : 
Ekstrak 

Kelarutan (%) BNJ 5% 

3:1 
4:1 

71,22 ± 2,85 b 
74,52 ± 4,45 a 

3,02 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
Nilai pada kolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(p<0,05) 

 

Tabel 21 menunjukkan bahwa rasio bahan penyalut dibanding ekstrak 4:1 

memiliki nilai kelarutan yang lebih tinggi (74,52 ± 4,45 %) daripada rasio bahan 

penyalut dibanding ekstrak 3:1 (71,22 ± 2,85 %), serta kedua perlakuan tersebut 

berbeda nyata (α = 5%). Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik dan jumlah 

bahan penyalut di dalam formulasi enkapsulasi.  

Pada tahapan proses mikroenkapsulasi, larutan bahan penyalut dicampur 

dengan ekstrak betasianin dengan rasio 3:1 dan 4:1. Selanjutnya dilakukan proses 

pengeringan dengan menggunakan pengering beku sehingga diperoleh sampel 

yang sudah kering. Pengujian kelarutan bubuk mikrokapsul menggunakan metode 

Fernandes et al. (2014) (Lampiran 1 I) yang diawali dengan tahapan melarutkan 

sampel dengan berat yang sama ke dalam air. Berdasarkan metode tersebut, 

kelarutan perlakuan rasio bahan penyalut dibanding ekstrak 4:1 lebih tinggi 

daripada 3:1. Hal ini dapat dikarenakan bahan penyalut yang digunakan memiliki 

sifat larut dalam air (bersifat polar). Menurut Castro-Munoz et al. (2015), kelarutan 

bubuk mikrokapsul yang tinggi dapat dikarenakan jenis bahan penyalut yang 

bersifat larut dalam air.  

Maltodekstrin, gum arab, CMC, dan karagenan memiliki karakteristik larut 

dalam air. Maltodekstrin merupakan polimer dari α-D-glukosa dengan ikatan 1,4 

dan 1,6 glikosidik, serta tersusun dari struktur amilosa (linear) dan amilopektin 
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(bercabang) (Saavedra-Leos et al., 2015). Gum arab merupakan polisakarida yang 

tersusun dari D-asam glukuronat, L-rhamnosa, D-galaktosa, L-arabinosa, serta 

mengandung protein sekitar 2% (Gharsallaoui et al., 2007; Badreldin et al., 2008). 

Gum arab dapat larut di dalam air dingin atau panas dengan baik (konsentrasi 

sampai 50%) (Dauqan dan Abdullah, 2013). Struktur CMC terdiri dari rantai 

samping polisakarida yang bersifat hidrofobik serta memiliki banyak gugus 

karboksil yang bersifat hidrofilik (Rani et al., 2014). CMC dapat larut dengan cepat 

di dalam air dingin dan menghasilkan larutan yang jernih (Wandrey et al., 2010). 

Karagenan tersusun dari D-galaktosa dan 3,6-anhidro-galaktosa (3,6-AG) yang 

berikatan dengan α-1,3 dan β-1,4-glikosidik. Karagenan bersifat larut dalam air 

dan memiliki viskositas yang tinggi apabila dilarutkan ke dalam air (Necas dan 

Bartosikova, 2013).  

 

5.3.8 Mikrostruktrur Mikrokapsul Ekstrak Betasianin 

Kenampakan mikrostruktur suatu bahan pangan dapat dilihat dengan 

menggunakan alat Scanning Electron Microscope (SEM). Selain itu, ukuran 

mikrokapsul juga dapat diketahui. Profil SEM mikrokapsul yang disalut dengan 

berbagai jenis bahan penyalut (maltodekstrin, maltodekstrin - gum arab, 

maltodekstrin-CMC, dan maltodekstrin-karagenan) dapat dilihat pada Gambar 26.  

Berdasarkan Gambar 26, keempat jenis mikrokapsul memiliki bentuk padatan 

amorf (partikel penyusun padatan tidak memiliki keteraturan sempurna). Hal ini 

sesuai dengan penelitian Wilkowska et al. (2016), yaitu bentuk mikrokapsul dari 

hasil proses pengeringan beku (freeze drying) adalah amorf. Bentuk amorf dengan 

keadaan seperti kaca (glassy) terbentuk selama proses pengeringan, 

penghalusan, dan pengayakan (Khazaei et al., 2014). Bentuk tersebut 

mengindikasikan bahwa penyalut melindungi bahan inti yang terjebak di dalamnya 

dari paparan oksigen dan panas (Khazaei et al., 2014; Chranioti et al., 2015).  

Karakteristik morfologi mikrokapsul berupa padatan amorf dipengaruhi oleh 

tahapan pembekuan saat proses pengeringan beku. Selama proses pembekuan, 

larutan akan menjadi dingin dan selanjutnya akan terbentuk kristal-kristal es dari 

air murni. Ketika proses pembekuan terus berlanjut, akan lebih banyak air yang 

menjadi beku. Hal ini menyebabkan meningkatnya konsentrasi larutan yang masih 

cair (sisanya). Ketika cairan menjadi semakin pekat, viskositasnya meningkat  dan 

menyebabkan penghambatan kristalisasi lebih lanjut. Cairan yang sangat pekat 
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dan memiliki viskositas tinggi akan membeku, sehingga menghasilkan suatu 

padatan amorf, kristal, atau gabungan fase kristal-amorf (Abdelwahed et al., 2006). 

Masing-masing jenis mikrokapsul memiliki ukuran yang hampir sama. Ukuran 

mikrokapsul berkisar antara 0,05 - 0,4 μm (Gambar 26 a), 0,04 – 0,4 μm (Gambar 

26 b), 0,04 – 0,6 μm (Gambar 26 c), dan 0,05 - 0,4 μm (Gambar 26 d). Miripnya 

ukuran mikrokapsul antara yang satu dengan yang lain dapat dikarenakan kondisi 

proses pengeringan, penghalusan, dan pengayakan yang sama.  

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 26. Mikrostruktur Mikrokapsul yang Disalut dengan Berbagai Jenis 

Penyalut (Rasio Bahan Penyalut dibanding Ekstrak 3:1: a. 
Maltodekstrin; b. Maltodekstrin – Gum Arab; c. Maltodekstrin – 
CMC; c. Maltodekstrin – Karagenan) (Perbesaran 1.000x) 

 

Gambar 27 merupakan mikrostruktur salah satu jenis mikrokapsul 

(maltodekstrin – gum arab) dengan rasio bahan penyalut dibanding ekstrak 4:1.  

Mikrokapsul tersebut juga memiliki bentuk padatan amorf. Mikrokapsul dengan 

(b) 

(c) 

(a) 

(d) 
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rasio bahan penyalut dibanding ekstrak 4:1 memiliki ukuran yang kurang seragam 

(0,02 – 0,4 μm) dibanding rasio 3:1 (0,04 – 0,4 μm (Gambar 26 b)). Hal ini berkaitan 

dengan rasio bahan penyalut di dalam formulasi enkapsulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Mikrostruktur Mikrokapsul Penyalut Maltodekstrin-Gum Arab dengan 
Rasio Bahan Penyalut Dibanding Ekstrak 4:1 (Perbesaran 1.000x) 

 

5.3.9 Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik pada penelitian mikroenkapsulasi ekstraksi pigmen 

betasianin menggunakan metode Zeleny (1982). Berdasarkan hasil perhitungan, 

yang memiliki nilai L1, L2, dan Lmax paling minimal adalah perlakuan bahan 

penyalut maltodekstrin-gum arab dengan rasio bahan penyalut dibanding ekstrak 

3:1 (Lampiran 16). Perlakuan tersebut merupakan perlakuan terbaik pada 

penelitian mikroenkapsulasi ekstrak pigmen betasianin. Perlakuan terbaik memiliki 

nilai kadar air 7,15%; efisiensi enkapsulasi 99,45%; recovey pigmen betasianin 

93,84%; nilai kecerahan (L) 60,63; nilai kemerahan (a) +33,27; nilai kekuningan 

(b) -3,90; densitas kamba 0,73 g/mL; daya serap uap air 10,07%; kelarutan 

73,81%, dan ukuran partikel 0,04 – 0,4 μm. 

 
 

5.4 Aplikasi Mikrokapsul Perlakuan Terbaik pada Susu dan Air 

Mikrokapsul hasil perlakuan terbaik (perlakuan bahan penyalut maltodekstrin-

gum arab dengan rasio bahan penyalut dibanding ekstrak 3:1) diaplikasikan pada 

susu dan air yang dipasteurisasi serta yang diatur pH nya. Pengaplikasian 

mikrokapsul tersebut menggambarkan pengaplikasian mikrokapsul pada produk 

susu/olahan susu/produk dengan sistem emulsi serta pada produk minuman sari 
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buah dan minuman buah. Metode pengaplikasian mikrokapsul dapat dilihat pada 

Lampiran 1 (poin M dan N). 

 

5.5.1 Susu dan Air yang Diberi Mikrokapsul dan Dipanaskan 

a. Susu 

Uji t berpasangan (α = 5%) dilakukan untuk mengetahui ada/tidaknya 

perbedaan yang nyata antara kandungan pigmen betasianin di dalam susu 

sebelum dengan sesudah dilakukan pemanasan (Lampiran 17).  

 

Tabel 22. Perbandingan Rerata Kandungan Pigmen Betasianin pada Susu 
Sebelum Dipanaskan 

(mg/L) 
Sesudah 

Dipanaskan (mg/L) 
Notasi 

5,89 3,06 * 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 

 

Berdasarkan hasil uji t (Lampiran 17), terdapat perbedaan nyata antara 

kandungan pigmen betasianin di dalam susu yang belum dipanaskan dengan yang 

sudah dipanaskan (α = 5%).  Hal ini dapat disebabkan pigmen betasianin di dalam 

susu mengalami degradasi saat dipanaskan. Menurut Herbach et al. (2005).  

Perubahan warna saat proses pemanasan dapat disebabkan oleh reaksi hidrolisis. 

Di sisi lain, menurut Azeredo (2009) proses pemanasan dapat menyebabkan 

penurunan warna merah. Selama proses pemanasan, senyawa betanin (senyawa 

yang termasuk dalam jenis betasianin dan terkandung di dalam buah naga merah) 

dapat mengalami degradasi karena adanya reaksi isomerisasi dan dekarboksilasi. 

Senyawa betanin yang mengalami isomerisasi berubah menjadi senyawa 

isobetanin dan yang mengalami reaksi dekarboksilasi berubah menjadi senyawa 

15-dekarboksi-betanin (berwarna merah) atau menjadi senyawa 17-decarboxy-

betanin (berwarna oranye-merah). Menurut Huang dan von Elbe (1985), reaksi 

tersebut menyebabkan terjadinya reduksi warna merah secara bertahap dan 

akhirnya muncul warna coklat muda. Berdasarkan data pada Tabel 23, nilai rerata 

∆E susu sebesar 4,41. Nilai ∆E mengindikasikan bahwa terjadi degradasi pigmen 

selama proses pemanasan. 

 

Tabel 23.  Perbandingan Nilai  ΔE pada Susu yang dipanaskan   
Perlakuan Rerata Nilai ΔE 

65ᵒC, 10 menit 4,41 ± 0,35 
 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
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a. Air  

Uji t berpasangan (α = 5%) dilakukan untuk mengetahui ada/tidaknya 

perbedaan yang nyata antara kandungan pigmen betasianin yang dilarutkan di 

dalam air sebelum dengan sesudah dipanaskan (Lampiran 18). 

 

Tabel 24.  Perbandingan Rerata Kandungan Pigmen Betasianin pada Air yang 
Diberi Mikrokapsul 

Perlakuan 
Kandungan Pigmen Betasianin (mg/L) 

Notasi 
Sebelum Dipanaskan Sesudah Dipanaskan 

65ᵒC, 10 menit 
65ᵒC, 20 menit 
65ᵒC, 30 menit 
70ᵒC, 10 menit 
70ᵒC, 20 menit 
70ᵒC, 30 menit 
75ᵒC, 10 menit 
75ᵒC, 20 menit 
75ᵒC, 30 menit 
80ᵒC, 10 menit 
80ᵒC, 20 menit 
80ᵒC, 30 menit 

1,63 ± 0,01 

1,53 ± 0,12 
1,53 ± 0,08 
1,32 ± 0,07 
1,25 ± 0,20 
1,16 ± 0,04 
1,04 ± 0,22 
1,17 ± 0,22 
1,14 ± 0,38 
0,68 ± 0,17 
1,13 ± 0,26 
0,99 ± 0,53 
0,65 ± 0,39 

tn 
tn 
* 
tn 
* 
* 
tn 
tn 
* 
tn 
tn 
* 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
tn = tidak nyata 
*  = nyata 

 
Tabel 24 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu pemanasan maka 

kandungan pigmen betasianin semakin rendah (α = 5%). Pada waktu pemanasan 

10 dan 20 menit rata-rata tidak terdapat perbedaan nyata antara kandungan 

pigmen betasianin sebelum dipanaskan dengan sesudah dipanaskan. Sedangkan 

pada waktu pemanasan 30 menit terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini 

disebabkan ketidakstabilan pigmen betasianin pada suhu tinggi. Stabilitas 

betasianin semakin menurun pada suhu 70°C dan 80°C (Havlikova et. al., 1983; 

Khuluq dkk, 2007). Selain itu proses pemanasan dapat menyebabkan penurunan 

warna merah  (Azeredo, 2009). 

Parameter ΔE merupakan nilai total perbedaan warna antara warna sampel 

awal dengan warna sampel akhir (Chranioti et al., 2015). Nilai ΔE larutan berkisar 

antara 2,25 – 21,89 (Lampiran 18 poin 2). Rerata nilai ΔE dapat dilihat pada Tabel 

25. 

Tabel 25 menunjukkan bahwa semakin lama waktu pemanasan maka nilai ΔE 

semakin tinggi. Hal ini dikarenakan larutan semakin lama terpapar suhu tinggi 

sehingga dapat menurunkan stabilitas pigmen betasianin. Berdasarkan literatur 

(Azeredo, 2009), proses pemanasan dapat menyebabkan penurunan warna 

merah dan munculnya warna cokelat muda. Perubahan warna saat pemanasan 
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dapat disebabkan oleh reaksi hidrolisis (Herbach et al., 2005). Hal ini ditandai 

dengan semakin menurunnya nilai a (kemerahan) seiring dengan bertambahnya 

waktu pemanasan (Lampiran 18 poin 3). 

 

Tabel 25. Rerata Nilai ΔE pada Air yang Dipanaskan pada Berbagai Suhu dan 
Waktu 

Perlakuan Rerata Nilai ΔE 

65ᵒC, 10 menit 
65ᵒC, 20 menit 
65ᵒC, 30 menit 
70ᵒC, 10 menit 
70ᵒC, 20 menit 
70ᵒC, 30 menit 
75ᵒC, 10 menit 
75ᵒC, 20 menit 
75ᵒC, 30 menit 
80ᵒC, 10 menit 
80ᵒC, 20 menit 
80ᵒC, 30 menit 

5,49 ± 0,74 
3,06 ± 0,72 

16,72 ± 0,19 
6,17 ± 0,26 

17,06 ± 0,35 
16,51 ± 0,33 

6,10 ± 0,35 
16,27 ± 0,43 
19,29 ± 0,21 
17,32 ± 0,54 
16,39 ± 0,64  
21,61 ± 0,25 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 

 

 

5.5.2 Susu dan Air yang Diberi Mikrokapsul dengan Pengaturan pH 

a. Susu  

Mikrokapsul ekstrak pigmen betasianin diaplikasikan ke dalam susu yang 

memiliki pH 4 – 7. Setelah itu diukur kandungan pigmen betasianin sebelum dan 

sesudah pemanasan (Lampiran 19). 

 

Tabel 26. Perbandingan Rerata Kandungan Pigmen Betasianin pada Susu 

Perlakuan 
Kandungan Pigmen Betasianin (mg/L) 

Notasi 
Sebelum Dipanaskan Sesudah Dipanaskan 

pH 4 
pH 5 
pH 6 
pH 7 

1,01 ± 0,52 
1,47 ± 0,62 
3,01 ± 0,01 
1,68 ± 0,46 

0,40 ± 0,01  
1,01 ± 0,53  
0,94 ± 0,42 
0,40 ± 0,20    

tn 
tn 
* 
* 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
tn = tidak nyata 
*   = nyata 
 

Tabel 26 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata (α = 5%)  

kandungan pigmen betasianin pada susu pH 4 dan 5 sebelum dan sesudah proses 

pemanasan, akan tetapi terdapat perbedaan nyata pada susu pH 6 dan 7 (α = 5%). 

Hal ini dapat disebabkan pengaruh pH terhadap perubahan komponen yang 

terkandung di dalam susu. Pada pH 4 dan 5, terjadi koagulasi protein susu yang 

disebabkan karena pengaturan pH. Pada susu pH normal, sebagian besar protein 
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memiliki muatan negatif. Hal ini menyebabkan panjangnya jarak tolakan 

elektrostatik dan pendeknya jarak tolakan hidrasi antara molekul protein, di mana 

dapat menstabilkan kasein misel (kasein yang tersuspensi di dalam susu dan 

merupakan sistem kompleks, terdiri dari: submisel, kalsium fosfat, rantai peptida 

kasein). 

 Jumlah muatan negatif pada kasein misel mengalami penurunan saat pH 

diturunkan dari pH 6,7 (pH awal susu) menjadi pH 6. Hal ini menyebabkan 

penurunan jarak tolakan elektrostatik. Ukuran struktur kasein misel umumnya 

sama karena hanya sebagian kecil koloid kalsium fosfat yang terlarut di atas pH 6. 

Saat pH diturunkan dari pH 6 menjadi pH 5, jumlah muatan negatif semakin 

mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan penurunan pada tolakan elektrostatik 

dan stabilisasi sterik, di mana keduanya berperan dalam kestabilan misel. Oleh 

karena itu rambut-rambut misel yang bermuatan mengalami penyusutan dan misel 

lebih sensitif terhadap agregasi. Pada pH 5 kalsium fosfat yang mengalami 

pelarutan lebih banyak. Penurunan pH di bawah pH 5 menginduksi disasosiasi 

kalsium kompleks oleh fosfoserin. Hal ini dapat menginduksi disorganisasi misel. 

Ketika pH turun dan mendekati titik isoelektrik, muatan negatif dapat dinetralkan. 

Hal ini menyebabkan penurunan sifat ampifilik dari β and κ-kasein. Karena kalsium 

fosfat mengalami pelarutan, interaksi elekstrostatik menjadi lebih kuat. Di sisi lain 

tolakan elektrostatik menjadi lebih lemah, sehingga menyebabkan depolimerisasi 

α-kasein. Oleh karena itu, interaksi hidrofobik mengalami peningkatan. Hal ini 

menyebabkan agregasi serta pembentukan rantai dan gugus yang berikatan 

bersama menjadi jaringan tiga dimensi (Phadungath, 2005).  

Susu dengan pH 4 dan 5 mengalami koagulasi protein sehingga komponen 

protein terpisah dengan air. Pigmen betasianin bersifat larut dalam air sehingga  

saat terjadi koagulasi protein pigmen betasianin larut ke dalam air. Hal inilah yang 

menyebabkan pada pH 4 dan 5 setelah proses pemanasan tidak terdapat 

perbedaan nyata kandungan pigmen betasianin dengan susu yang belum 

dipanaskan.  

Susu dengan pH 6 dan 7 tidak mengalami koagulasi protein karena kasein misel 

masih stabil. Oleh karena itu di dalam sistem susu terkandung suspensi kasein 

misel. Diduga pigmen betasianin lebih terdispersi di dalam air, sedangkan pada 

sistem susu pigmen betasianin kurang terdispersi secara sempurna. Akibatnya 

saat proses pemanasan pigmen betasianin lebih mudah terpapar oleh panas dan 

lebih cepat mengalami degradasi pigmen.   
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b. Air 

Mikrokapsul ekstrak pigmen betasianin diaplikasikan ke dalam air yang memiliki 

pH 3 – 7. Setelah itu diukur kandungan pigmen betasianin sebelum dan sesudah 

pemanasan (Lampiran 20).  

 

Tabel 27. Perbandingan Rerata Kandungan Pigmen Betasianin pada Air yang 
Diberi Mikrokapsul 

Perlakuan 
Kandungan Pigmen Betasianin (mg/L) 

Notasi 
Sebelum Dipanaskan Sesudah Dipanaskan 

pH 3 
pH 4 
pH 5 
pH 6 
pH 7 

1,22 ± 0,14 
2,40 ± 0,02 
2,08 ± 0,01 
2,13 ± 0,03 
2,76 ± 0,47 

0,97 ± 0,12 
1,16 ± 0,56 
1,60 ± 0,40 
2,00 ± 0,09 
2,42 ± 0,51 

tn 
tn 
tn 
tn 
tn 

Nilai yang ditampilkan merupakan rataan ± standar deviasi (n=3) 
tn = tidak nyata 
*   = nyata 

 

Tabel 27 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata (α = 5%)  

kandungan pigmen betasianin pada air pH 3,4, 5, 6 dan 7 sebelum dan sesudah 

dipanaskan (Lampiran 18). Pigmen betasianin stabil pada pH 3-7 (Stinzing dan 

Carle, 2007). Sedangkan pada literatur yang lain Vaillant et al. (2005) di dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pigmen betasianin stabil pada pH 4-6. Hasil 

penelitian (Tabel 27) sudah sesuai dengan literatur bahwa pigmen betasianin stabil 

pada pH 3-7. Terdapat sedikit penurunan kandungan pigmen betasianin sebelum 

dan sesudah proses pemanasan. Hal ini dapat dikarenakan oleh reaksi hidrolisis 

saat proses pemanasan (Herbach et al., 2005). 


