
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tanaman beluntas (Pluchea indica (L.) Less) merupakan tanaman perdu 

dari famili Asteraceae (Rahmi et al., 2015). Tanaman ini tersebar di wilayah tropis 

seperti Indonesia, Malaysia, India, dan Filipina, serta umum ditemukan sebagai 

tanaman liar atau pagar pekarangan. Pemanfaatan daun beluntas hingga kini hanya 

dijadikan sebagai lalapan, sayuran, maupun obat tradisional (Septiana et al., 2016; 

Widyawati et al., 2014). Tanaman beluntas diketahui mengandung berbagai 

senyawa fenolik yang berkorelasi kuat dengan aktivitas antioksidan (Andarwulan 

et al., 2010). Hasil penelitian Normala dan Suhaimi (2011) menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol daun beluntas mengandung senyawa fenolik yang lebih tinggi 

(1775,00 µmol/g) dibandingkan bagian batang (990,22 µmol/g) maupun bunga 

beluntas (727,71 µmol/g). Penelitian Widyawati et al. (2014) menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol daun beluntas memiliki total kandungan fenolik dan flavonoid 

masing-masing sebesar 174,7 mg GAE/g dan 93,1 mg CE/g. Hal tersebut didukung 

oleh penelitian Hudha dan Widyaningsih (2015) yang menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol daun beluntas memiliki IC50 sebesar 98,55 mg/L yang tergolong dalam 

kategori aktif. Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daun beluntas 

sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber antioksidan.  

 Senyawa fenolik maupun flavonoid pada daun beluntas yang berperan 

sebagai antioksidan dapat diperoleh dengan cara ekstraksi. Salah satu metode 

ekstraksi konvensional yang umum digunakan adalah maserasi. Adapun pelarut 
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yang dapat digunakan adalah etanol. Penelitian Indradi et al. (2017) menunjukkan 

bahwa pelarut etanol menghasilkan ekstrak kasar daun beluntas dengan aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan etil asetat dan heksana. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi ekstraksi adalah waktu 

ekstraksi. Waktu ekstraksi daun beluntas yang diterapkan dalam penelitian 

Fransiska et al. (2016) adalah 48 jam, sedangkan dalam penelitian Pukumpuang et 

al. (2012) adalah 72 jam. Adapun maserasi daun kenikir oleh Afeefa (2013) 

dilakukan selama 24 jam. Pada penelitian ini, penentuan waktu ekstraksi daun 

beluntas yang menghasilkan aktivitas antioksidan terbaik akan ditentukan dengan 

variasi 24, 48, dan 72 jam. 

 Pada umumnya, senyawa aktif seperti golongan fenolik bersifat sensitif 

terhadap oksigen maupun suhu selama penyimpanan maupun proses sehingga 

memiliki masa simpan yang singkat (Arranz et al., 2015). Salah satu solusi dalam 

mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan teknik enkapsulasi. 

Enkapsulasi merupakan teknik penyalutan senyawa aktif oleh bahan penyalut guna 

mempertahankan stabilitas bahan dan berperan sebagai barrier terhadap faktor luar 

(Silitonga dan Sitorus, 2014). Potensi enkapsulasi dalam mempertahankan stabilitas 

senyawa fenolik telah dibuktikan oleh Zokti et al. (2016). Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa enkapsulasi ekstrak kasar daun teh hijau memiliki stabilitas 

total katekin yang secara signifikan lebih baik (67,38-81,82%) dibandingkan 

ekstrak yang tidak dienkapsulasi (32,63%) pada suhu 40oC selama 12 minggu. 

Metode enkapsulasi yang umum digunakan adalah menggunakan spray drying 

karena lebih ekonomis dibandingkan freeze drying (Iqbal dan Hadiyanto, 2016). 
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 Salah satu bahan penyalut yang dikenal luas adalah maltodekstrin yang 

memiliki kelarutan dalam air yang tinggi dan viskositas rendah (Pentury et al., 

2013; Lewandowicz et al., 2005). Penelitian Ballesteros et al. (2017) menunjukkan 

bahwa maltodekstrin berperan sebagai carrier material yang lebih baik dalam 

mempertahankan senyawa fenolik pada ekstrak ampas kopi bubuk (216,37 mg 

GAE/ 100 ml) dibandingkan gum arabic (145,32 mg GAE/100 ml). Maltodekstrin 

dapat dikombinasikan dengan bahan penyalut lain untuk meningkatkan 

karakteristik surface-active sehingga membentuk mikrokapsul yang stabil 

(Akdeniz et al., 2017). Menurut Le et al. (2017), bahan penyalut terbaik adalah 

dengan menggunakan kombinasi antara polisakarida dengan protein karena protein 

dapat membantu dalam proses emulsi. Salah satu jenis protein yang sering dijadikan 

sebagai coating material adalah whey protein isolate (WPI). Hal ini didukung oleh 

penelitian Setiawan (2015) yang menunjukkan bahwa mikrokapsul ekstrak teh daun 

sirsak yang dienkapsulasi dengan bahan penyalut campuran maltodekstrin dan whey 

protein isolate menghasilkan efisiensi enkapsulasi dan aktivitas antioksidan yang 

lebih tinggi, yaitu 74,33% dan nilai IC50 sebesar 100,557 mg/L dibandingkan 

dengan hanya menggunakan maltodekstrin (efisiensi enkapsulasi 69,187% dan nilai 

IC50 sebesar 120,581 mg/L) atau whey protein isolate (efisiensi enkapsulasi 68,95% 

dan IC50 sebesar 139,756 mg/L). 

 Penelitian terdahulu oleh Cilek et al. (2012) mengungkapkan bahwa 

efektivitas enkapsulasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti core to 

coating ratio serta suhu inlet spray dryer. Penentuan core to coating ratio terbaik 

sangat diperlukan karena berkaitan dengan kelengketan, kadar air, ukuran partikel, 



4 

 

serta kemampuannya untuk mempertahankan senyawa aktif pada ekstrak yang 

disalut (Phisut, 2012). Hasil penelitian Kristanti (2018) menunjukkan bahwa core 

to coating ratio sebesar 1:20 menghasilkan efisiensi enkapsulasi komponen fenolik 

mikrokapsul ekstrak kasar daun kenikir yang lebih tinggi (97,780-98,820%) 

dibandingkan pada rasio 1:10 (93,328-95,089%). Hasil yang berbeda diperoleh 

pada penelitian Akbas et al. (2017) yang menemukan bahwa rasio 1:10 

menghasilkan mikrokapsul wheatgrass juice dengan efisiensi enkapsulasi fenolik 

(±65%) yang lebih tinggi dibandingkan rasio 1:20 (±55%) maupun 1:40 (±50%). 

Perbedaan hasil core to coating ratio terbaik pada setiap bahan tersebut menjadi 

dasar akan perlunya penentuan core to coating ratio yang tepat pada enkapsulasi 

ekstrak kasar daun beluntas; dengan demikian, variasi core to coating ratio yang 

diuji dalam penelitian ini adalah 1:10 dan 1:20. 

 Penentuan suhu inlet terbaik perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi 

kadar air, ukuran partikel, densitas, maupun aktivitas antioksidan bahan yang akan 

dienkapsulasi (Loan et al., 2016). Pengaruh suhu inlet pada spray dryer dalam 

proses enkapsulasi telah ditelusuri dalam beberapa penelitian sebelumnya. Kristanti 

(2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa mikroenkapsulasi ekstrak kasar 

daun kenikir pada suhu 125oC menghasilkan mikrokapsul dengan aktivitas 

antioksidan (IC50 1317,445 mg/L) yang secara signifikan lebih baik dibandingkan 

pada suhu 150oC (IC50 1382,036 mg/L) dan 175oC (IC50 1369,409 mg/L). Suhu 

yang hampir serupa juga diperoleh pada penelitian Pajareon dan Theerakulkait 

(2017) bahwa suhu 120oC menghasilkan total kandungan fenolik mikrokapsul 

ekstrak Homnil rice bran yang tidak berbeda signifikan dengan suhu 100oC (300 



5 

 

mg GAE/100g) dan lebih tinggi dibandingkan pada suhu 140oC (±120 mg 

GAE/100g). Berbeda halnya dengan hasil penelitian Sonthong et al. (2018) yang 

menunjukkan bahwa suhu 140oC merupakan suhu terbaik dalam mikroenkapsulasi 

ekstrak Holy Basil dengan aktivitas antioksidan DPPH tertinggi (± 2900 mmol 

Trolox/100 g) dibandingkan suhu 160oC dan 180oC (<2900 mmol Trolox/100 g). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka suhu inlet spray dryer yang diuji dalam 

penelitian ini adalah 120, 140, dan 160oC. 

 Hingga saat ini, penelitian berkaitan dengan penentuan waktu ekstraksi 

terbaik serta mikroenkapsulasi senyawa fenolik pada ekstrak kasar daun beluntas 

dengan pengkajian pengaruh core to coating ratio dan suhu inlet spray dryer masih 

belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji pengaruh 

waktu ekstraksi terhadap karakteristik ekstrak kasar daun beluntas. Selanjutnya, 

akan dikaji pengaruh core to coating ratio dan suhu inlet spray dryer serta pengaruh 

keduanya dalam mikroenkapsulasi ekstrak kasar daun beluntas menggunakan 

bahan penyalut maltodekstrin dan whey protein isolate dengan mempertimbangkan 

powder recovery, total kandungan fenolik, efisiensi enkapsulasi, total kandungan 

flavonoid, aktivitas antioksidan, ukuran partikel, dan kelarutan mikrokapsul. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mempertahankan 

senyawa fenolik dan flavonoid yang terkandung pada ekstrak kasar daun beluntas. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Tanaman beluntas (Pluchea indica (L.) Less) diketahui memiliki 

kandungan senyawa aktif yang tinggi dan mampu berperan sebagai sumber 

antioksidan yang baik, namun pemanfaatan daun beluntas hanya terbatas sebagai 
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lalapan, sayuran, maupun obat tradisional. Berbagai penelitian telah membuktikan 

adanya senyawa fenolik pada tanaman beluntas, terutama pada bagian daun, dengan 

memanfaatkan beberapa metode ekstraksi, salah satunya adalah dengan metode 

maserasi. Namun, penentuan waktu ekstraksi terbaik masih belum diketahui. 

Senyawa fenolik pada ekstrak kasar daun beluntas yang mampu berperan sebagai 

antioksidan memiliki sifat labil dan mudah teroksidasi. Hal mengindikasikan 

perlunya penerapan mikroenkapsulasi. Hingga saat ini, penentuan waktu ekstraksi 

terbaik dan studi penerapan mikroenkapsulasi dalam menjaga senyawa fenolik pada 

ekstrak kasar daun beluntas, terutama berkaitan dengan pengaruh core to coating 

ratio dan suhu inlet spray dryer, belum pernah dilakukan sebelumnya.  

 Pada penelitian ini akan dilakukan ekstraksi daun beluntas dengan metode 

maserasi selama 24, 48, dan 72 jam. Ekstrak kasar daun beluntas yang diperoleh 

akan diuji rendemen, total kandungan fenolik, total kandungan flavonoid, aktivitas 

antioksidan, dan Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS). Ekstrak 

kasar terbaik kemudian diaplikasikan dalam pembuatan mikroenkapsulasi dengan 

variasi core to coating ratio berupa 1:10 dan 1:20 serta suhu inlet spray dryer 

sebesar 120, 140, dan 160oC. Hasil mikroenkapsulasi kemudian dilakukan analisis 

powder recovery, total kandungan fenolik, efisiensi enkapsulasi, total kandungan 

flavonoid, aktivitas antioksidan, ukuran partikel, dan kelarutan mikrokapsul. 

Analisis LC-MS dan Scanning Electron Microscope (SEM) dilakukan pada 

mikrokapsul terbaik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

usaha mempertahankan senyawa fenolik pada ekstrak kasar daun beluntas agar 

dapat diaplikasikan lebih lanjut sebagai bentuk diversifikasi pangan fungsional. 
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1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode 

mikroenkapsulasi pada ekstrak kasar daun beluntas dengan metode spray drying 

guna mempertahankan senyawa fenolik dan flavonoid yang terkandung. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. menentukan waktu ekstraksi terbaik dalam ekstraksi daun beluntas 

menggunakan metode maserasi terhadap rendemen, total kandungan fenolik, 

total kandungan flavonoid, dan aktivitas antioksidan; 

2. menentukan core to coating ratio dan suhu inlet spray dryer terbaik dalam 

mikroenkapsulasi ekstrak kasar daun beluntas terhadap powder recovery, total 

kandungan fenolik, efisiensi enkapsulasi, total kandungan flavonoid, aktivitas 

antioksidan, ukuran partikel, dan kelarutan mikrokapsul yang dihasilkan; 

3. mengidentifikasi senyawa aktif pada ekstrak kasar dan mikrokapsul ekstrak 

kasar daun beluntas dengan Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-

MS); dan 

4. mengetahui struktur morfologi mikrokapsul ekstrak kasar daun beluntas 

dengan Scanning Electron Microscope (SEM). 

 


