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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1 Latar Belakang 

Melinjo (Gnetum gnemon L.) merupakan tanaman yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia khususnya di daerah Andaman, Sumatra dan pulau 

Jawa. Semua bagian dari tanaman melinjo dapat dimanfaatkan, seperti buah dan 

daun melinjo digunakan sebagai bahan makanan, biji melinjo sebagai bahan dasar 

pembuatan emping dan bahan tambahan dalam sayur. Namun pembuatan emping 

menyisakan kulit melinjo yang belum dimanfaatkan secara maksimal (Siregar dan 

Utami, 2014). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2014), produktivitas tanaman 

melinjo setiap provinsi di Indonesia mencapai 197.038 ton. Tingginya jumlah 

produksi tersebut akan mengakibatkan potensi limbah kulit melinjo yang besar dan 

menjadi sumber polusi bagi lingkungan. Sehingga perlu dipelajari lebih lanjut 

mengenai potensi dan pemanfaatan kulit melinjo khususnya di industri pangan.  

Kulit melinjo memiliki kandungan karotenoid yang tinggi sehingga dapat 

berperan sebagai pewarna alami pada makanan. Warna alami dari kulit melinjo 

kuning-merah oranye ini berasal dari pigmen organik, yaitu karotenoid (Wahyuni, 

et al., 2017). Keunggulan kulit melinjo merah dibandingkan dengan kulit melinjo 

hijau dan kuning adalah memiliki kandungan β-karoten 185,275 ppm, likopen 

12,13 mg/100g, total karotenoid 241,22 ppm, total fenolik 0,386 mg GAE/g, 

vitamin C 9,23 mg/100ml (Cornelia, et al., 2009). Menurut penelitian Siregar dan 
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Utami (2014), ekstrak kulit melinjo merah mengandung beberapa senyawa 

fitokimia seperti flavonoid, tanin, kuinon, dan terpenoid. Flavonoid dan tanin 

keduanya memiliki gugus fenol yang potensial sebagai antioksidan. Terpenoid 

merupakan penyusun senyawa metabolit sekunder karotenoid yang larut dalam 

lipid (non polar).  

Serbuk kulit melinjo merah bersifat sulit larut dalam air dan cenderung larut 

dalam lipid (Siregar dan Utami, 2014). Selain itu senyawa aktif yang terkandung 

bersifat mudah terdegradasi dan tidak stabil sehingga dalam penggunaannya perlu 

dilakukan mikroenkapsulasi (Jayanudin, et al., 2017). Mikroenkapsulasi 

merupakan proses penyalutan bahan inti yang mudah rusak, sensitif, dan tidak stabil 

dengan menggunakan suatu bahan penyalut khusus yang memiliki kemampuan 

untuk melindungi bahan inti tersebut dari proses pengolahan dan penyimpanan 

(Hasrini, et al., 2017). Lapisan tipis yang melindungi akan mengatur pelepasan dan 

mengurangi penguapan bahan aktif, melindungi dari proses oksidasi, meningkatkan 

kelarutan, dan meningkatkan kestabilan (Hidayah, 2016). 

Teknik enkapsulasi yang paling sering digunakan pada industri pangan adalah 

spray drying. Metode ini digunakan karena dapat menghasilkan kualitas partikel 

yang baik dan sesuai untuk bahan yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Dalam hal 

ini pemaparan udara panas bertemperatur tinggi dalam waktu singkat tidak 

mengakibatkan kerusakkan produk (Setyawan, et al., 2018). Beradasarkan 

penelitian sebelumnya oleh Siregar dan Margareta (2019) Suhu optimal untuk 

mikroenkapsulasi senyawa karotenoid dari ekstrak kulit melinjo merah adalah 

150°C dan dengan menggunakan bahan penyalut arabic gum 100%. 
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Mikrokapsul ekstrak kulit melinjo merah memiliki banyak manfaat, sehingga 

pada penelitian ini mikrokapsul akan diaplikasikan pada pembuatan minuman 

serbuk effervescent. Minuman serbuk effervescent merupakan minuman kesehatan 

yang disukai oleh masyarakat karena memiliki warna, aroma, dan rasa yang 

menarik. Selain itu adanya pencampuran asam dan basa dapat menghasilkan gas 

karbondioksida yang memberikan sensasi rasa segar atau efek sparkling seperti 

pada air soda dan dapat meningkatkan kelarutan mikrokapsul (Syamsul dan 

Supomo, 2014).  

Faktor yang dapat memengaruhi karakteristik dari minuman serbuk 

effervescent adalah rasio dan sumber asam (Widyaningrum, et al., 2015). Sumber 

asam yang umumnya digunakan pada pembuatan minuman serbuk effervescent 

adalah asam sitrat dan asam tartarat karena merupakan jenis asam yang umumnya 

digunakan sebagai flavor enhancer, mudah didapatkan, harganya murah, dan 

memiliki kelarutan tinggi (Tampubolon dan Yunianta, 2017). Pada penelitian ini 

akan dilakukan penentuan jumlah mikrokapsul dan rasio asam sitrat dengan asam 

tartarat yang paling optimum berdasarkan karakteristik minuman serbuk 

effervescent mikrokapsul ekstrak kulit melinjo merah.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kulit melinjo merah memiliki kandungan karotenoid yang cukup tinggi 

namun belum banyak dimanfaatkan dalam industri pangan karena bersifat sensitif  

terhadap panas, tidak stabil terhadap pH dan suhu, dan ekstraknya tidak larut dalam 

air, sehingga perlu dilakukan mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi dilakukan 
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dengan menggunakan bahan penyalut arabic gum dan metode spray drying 

(150°C). Mikrokapsul ekstrak kulit melinjo merah yang didapatkan kemudian akan 

diaplikasikan pada pembuatan minuman serbuk effervescent. Karakteristik dari 

minuman serbuk effervescent dapat dipengaruhi oleh rasio asam yang ditambahkan 

yang kemudian akan bereaksi dengan basa dan jumlah bahan yang ditambahkan. 

Pembuatan minuman serbuk effervescent dari mikrokapsul ekstrak kulit melinjo 

merah belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga pada penelitian dilakukan 

penentuan jumlah mikrokapsul dan rasio asam sitrat dengan asam tartarat optimum 

berdasarkan karakteristik minuman serbuk effervescent. Penentuan akan dilakukan 

berdasarkan beberapa parameter uji seperti, total karotenoid, waktu larut, volume 

buih, pH, warna, kadar air, dan uji organoleptik yang terbagi menjadi uji skoring 

dan hedonik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, 

dan meningkatkan kestabilan dan kelarutan senyawa karotenoid dari ekstrak kulit 

melinjo merah dengan proses mikroenkapsulasi dan aplikasi mikrokapsul pada 

minuman serbuk effervescent.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik ekstrak kulit melinjo merah yang dihasilkan dari 

proses maserasi dengan pelarut etil asetat food grade. 

2. Mengetahui karakteristik mikrokapsul ekstrak kulit melinjo merah.  

3. Menentukan jumlah mikrokapsul ekstrak kulit melinjo merah dan rasio asam 

sitrat dengan asam tartarat yang paling optimum berdasarkan karakteristik 

minuman serbuk effervescent.  

4. Menentukan komposisi kimia dari serbuk effervescent terpilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


