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 ABSTRACT 

  
The aim of this research was to determine the effect of maltodextrin concentration on the lycopene content and 

organoleptic quality of instant tomato powder. This research used Randomized Block Design (RBD) with the treatmentof 
maltodextrin concentrations (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 50%). Each treatment was made into three replications. 
The data were analyzed using Analysis of Variance at 5% significant level, and when significant different they were 
further analyzed with Polynomial Orthogonal the lycopene content, moisture content, encapsulation efficiency L values 
and Hue values and by Duncan Multiple Range Test forthe organoleptic parameters. The treatment with 50% 
maltodextrin concentration produced instant tomato powder with the lycopene content 97.22mg/kg and the 
encapsulation efficiency 274.73%. 

Keywords: Lycopene, maltodextrin, instant tomato powder 

 
 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh konsentrasi maltodekstrin terhadap kadar likopen 
dan mutu organoleptik serbuk tomat instan. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan rancangan acak kelompok 
(RAK) dengan perlakuan konsentraasi maltodekstrin (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%) dengan tiga kali ulangan. 

Data dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance pada taraf nyata 5%. Hasil yang berbeda nyata diuji lanjut 
menggunakan uji lanjut Polinomial Ortogonal yaitu kadar air, kadar likopen, efisiensi enkapsulasi, nilai L dan nilai 
Hue. Uji Duncan untuk parameter mutu organoleptik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan maltodekstrin 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar likopen, kadar air, efisiensi enkapsulasi dan nilai L dan nilai 
Hue serbuk tomat instan. Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 50% menghasilkan kadar likopen serbuk tomat instan 
sebesar 97,22 mg/kg dan efisiensi enkapsulasi serbuk tomat instan yaitu sebesar 274,73%. 

Kata kunci :Likopen, maltodekstrin, serbuk tomat instan. 
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PENDAHULUAN 

Buah tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) merupakan produk 

hortikulturayang mudah diperolehdi 

Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 

2012 terjadi peningkatan produksi nasional 

tomat sebesar 15,15%, yaitu 25,639 ton 

pada tahun 2012 menjadi 33,899 pada 

tahun 2013. Tomat memiliki kandungan 

gizi yang cukup komplek dimana 

kandungan vitamin A dan C. Selain itu 

tomat merupakan sumber potassium, folat 

serta vitamin E. Tomat mengandung 

berbagai senyawa phytocemical yang 

meliputi karotenoid dan polifenol 

(Kasmiati, 2006). Menurut Tsang (2004) 

menyatakan bahwa tomat banyak 

mengandung likopen. 

Likopen berperan penting dalam 

berbagai masalah penting bagi kesehatan 

wanita, termasuk kanker payudara, kanker 

serviks, kanker ovarium, penyakit 

kardiovaskuler dan preklamsia. Likopen 

juga dapat mencegah osteoporosis. 

Menurut Chairunnisa (2012), pemberian 

pasta tomat dapat menurunkan kadar gula 

darah pada mencit diabetes hingga 

mencapai batas normal darah. 

Walaupun memiliki berbagai 

kelebihan, namun tomat juga mudah 

mengalami kerusakan, antara lain 

kerusakan fisik, mekanisme, fisiologi dan 

patologis. Tomat mengandung kadar air 

yang cukup tinggi yang mengakibatkan 

daya simpan rendah, susut bobot tinggi 

akibat penguapan, pernafasan, perubahan 

fisik (keriput), pertumbuhan mikroba serta 

perubahan fisikokimia buah menjadi cepat 

karena secara respirasi dan metabolisme 

lainnya. Proses ini akan terus berlangsung 

dan menyebabkan tomat mengalami 

pematangan yang kemudian diikuti dengan 

cepat oleh proses terjadi perubahan 

menuju proses pembusukan yang akhirnya 

berakibat pada menurunnya mutu buah 

terutama kesegaran dan pembusukan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengolahan lebih lanjut untuk 

memperpanjang umur simpan atau masa 

simpan tomat, produk-produk olahan yang 

dapat diolah dari tomat yaitu saos, pasta, 

manisan dan serbuk instan. 

Minuman serbuk instan merupakan 

produk jenis minuman yang tahan lama, 

cepat saji, praktis, dan mudah dalam 

pembuatannya. Dari sisi pemakaian, 

serbukinstan sangat mudah dalam 

pembuatannya dan cara penyeduhnya 

mudah yaitu cukup dengan menambahkan 

dengan air panas atau dingin, hal ini 

merupakan daya tarik masyarakatuntuk 

mengkonsumsinya. Melalui proses 

pengolahan tertentu, minuman serbuk 

instan tidak akan mempengaruhi khasiat 

yang terkandung dalam bahan tersebut, 

sehingga baik untuk kesehatan badan 

(Rengga dan Handayani, 2009). 

Proses pembuatan serbuk instan 

secara umum terdiri dari tiga tahapan, 

yaitu proses ekstraksi, proses kristalisasi 

dan proses pengeringan. Namun faktor 

yang paling penting pada proses 

pengolahan instan adalah kristalisasi 

sehingga proses tersebut menjadi titik 

kritis pada pengolahan serbukinstan. 

Proses pengolahan serbuk instan 

digunakan dengan metode kristalisasi. 

Proses kristalisasi akan dimulai dengan 

proses pemanasan dengan tujuan untuk  

menurunkan kadar air pada produk 

pangan yang dihasilkan, dan  mematikan 

mikroba yang terdapat pada hasil ekstraksi 

dengan demikian produk tersebut dapat 

bertahan lama dalam jangka waktu yang 

cukup lama. Proses pemanasan biasanya 

akan mempengaruhi kandungan nutrisi 

yang terkandung dalam produk pangan. 

Kandungan nutrisi seperti vitamin A, C dan 

antioksidan akan ikut mengalami 

kerusakan akibat proses pemanasan, 
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sedangkan kandungan likopen sebaliknya  

akan semakin meningkat seiring 

bertambahnya suhu pemanasan. Shi dan 

LeMaguer (2000) menyatakan bahwa sifat 

bioavailability likopen meningkat setelah 

pemasakan. Oleh karena itu, produk 

olahan tomat memiliki lebih banyak likopen 

yang bersifat bioavailable dibandingkan 

dengan tomat segar. Tsang (2004) 

menjelaskan bahwa hal ini disebabkan 

karena likopen terikat dengan struktur sel 

tomat dan perubahan suhu dalam proses 

pengolahan dapat melepaskan likopen dari 

struktur tersebut. Tomat yang diolah 

memiliki kandungan likopen yang lebih 

mudah diserap oleh jaringan tubuh. 

Pengolahan mengubah komposisi dan 

struktur makanan, sehingga meningkatkan 

pelepasan likopen dari matriks jaringan 

tomat (Kailaku,Dewandari, dan 

Sunarmani., 2007). Akan tetapi likopen 

akan mengalami degradasi melalui proses 

isomerisasi dan oksidasi karena cahaya, 

oksigen, suhu tinggi, teknik pengeringan, 

proses pengelupasan, penyimpanan dan 

asam. Sementara itu untuk melindungi 

kerusakan zat gizi pada saat proses 

pengolahan minuman serbuk instan, maka 

diperlukan teknik enkapsulasi. Enkapsulasi 

merupakan teknik penjeratan bahan inti 

dalam bahan pengapsul tertentu, seperti 

maltodekstrin (Praptiningsih dan Palupi, 

2014). 

Maltodekstrin merupakan larutan 

terkonsentrasi dari sakarisa yang diperolah 

dari hidrolisa pati dengan penambahan 

asam atau enzim yang sangat banyak 

aplikasinya seperti bahan pengental 

sekaligus dapat dipakai sebagai emulsifier. 

Penggunaan maltodekstrin sebagai 

enkapsulan serbuk tomat instan karena 

maltodekstrin memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya memiliki daya larut 

yang tinggi, kecepatan rehidrasi yang lebih 

cepat dibandingkan dengan dekstrin, dapat 

meningkatkan viskositas dan rendemen 

serta dapat meminimalisir perubahan 

warna dan aroma produk serta merupakan 

enkapsulan yang bersifat food grade 

(Yuliawaty dan Susanto, 2015). Dalam hal 

tersebut maltodekstrin dapat 

meningkatkan mutu dan mempertahankan 

zat gizi dalam minuman serbuk instan. 

Beberapa penelitian yang terkait 

dengan minuman serbuk instan seperti 

penelitian Utomo (2013) menunjukkan 

bahwa dengan penambahan maltodekstrin 

sebanyak 50% dan suhu pengeringan 

40˚C memberikan hasil terbaik terhadap 

parameter kimia dan organoleptik serbuk 

effervescent murbei dengan kajian 

konsentrasi maltodekstrin dan suhu 

pengeringan. Penelitian Yuliawaty dan 

Susanto (2015) minuman instan daun 

mengkudu dengan perlakuan lama 

pengeringan 6 jam dengan konsentrasi 

maltodekstrin 5% yang menghasilkan 

kadar air 2,88%, vitamin C 45,96 

mg/100g, total fenol 47,96 mg GAE/100g, 

aktivitas antioksidan 52,86%, rendemen 

14,32%, pH 5,25,kelarutan 93,14%, 

tingkat kecerahan (L*) 45,52, tingkat 

kemerahan (a*) 17,00, tingkat kekuningan 

(b*) 9,90. Sedangkan penelitian Fiana, 

Murtius dan Asben (2016) menunjukkan 

bahwa perlakuan terbaik minuman instan 

teh kombucha yaitu perlakuan 

penambahan maltodekstrin sebanyak 20% 

menghasilkan kadar antioksidan sebesar 

10,39 dalam 100 ppm dan kadar polifenol 

41,3%, hal ini dilihat dari kadar 

antioksidan dan kadar polifenol yang 

dihasilkan.  

Tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk mengkaji pengaruh 

konsentrasi maltodekstrin terhadap kadar 

likopen, kadar air, kadar abu, efisiensi 

enkapsulasi dan mutu organoleptik 

(aroma, rasa dan warna) serbuk tomati 

instan. 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan 

 Bahan-bahan yang  digunakan 

dalam penelitian ini adalah tomat biasa 

yang diambil dari petani di Dusun Padak, 

Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan 

Haji, Lombok Timur, Gula pasir, 

Maltodekstrin, larutan heksana, aseton, 

etanol dan aquades. 

Alat-alat yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah: timbangan analitik 

merk Kern, pisau, gunting, kompor gas, 

gelas ukur, wajan, wadah plastik, spatula, 

sendok, homogenizer (merk Stuart SHM2), 

ayakan 80 mesh, blender (merk Philips). 

 

Metode 

Penelitian ini memiliki tahapan 

pekerjaan diantaranya, persiapan bahan  

dan pembuatan serbuk tomat instan. 

1. Persiapan bahan 

 Tomat yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah tomat varietas 

Servo yang diperoleh dari petani di Dusun 

Padak, Desa Penedagandor, Kecamatan 

Labuhan Haji, Lombok Timur,setelah itu 

dilakukan sortasi untuk memisahkan yang 

cacat dan rusak, kemudian dilakukan 

pencucian dengan air mengalir setelah 

dilakukan pencucian selanjutnya dilakukan 

penghancuran dengan blender selama 1 

menit dan ditambahkan air, kemudian 

dilakukan penyaringan dengan kain kasa. 

 
2. Pembuatan serbuk instan tomat 

Alat-alat yang digunakan dalam 

pembuatan serbuk terlebih dahulu 

dibersihkan, kemudian disiapkan ekstrak 

tomat sebanyak 500 ml, kemudian 

dicampurkan dengan bahan penyalut 

sesuai perlakuan antara lain 0%, 10%, 

20%, 30%, 40% dan 50%, setelah 

dilakukan pencampuran selanjutkanya 

dihomogenizer dengan kecepatan 1.000 

rpm selama 5 menit, setelah itu dimasukan 

kedalam wajan dan ditambahkan gula 

pasir sebanyak 425g, kemudian dimasak 

sampai terbentuk Kristal, kemudian 

diangkat dan dibiarkan pada suhu ruang, 

selanjutnya dilakukan penjemuran untuk 

menurunkan kadar air, kemudian diblender 

selama 1-2 menit, selanjutnya dilakukan 

pengayakan dengan ayakan 80 mesh dan 

selanjutnya dilakukan pengemasan. 

Rancangan penelitian yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok  (RAK) dengan 

percobaanfaktor tunggal, yaitu perlakuan 

konsentrasi maltodekstrin terdiri dari 6aras 

perlakuan yaitu sebagai berikut: 

M0= Maltodekstrin 0% 

M1= Maltodekstrin 10% 

M2= Maltodekstrin 20% 

M3= Maltodekstrin 30% 

M4= Maltodekstrin 40% 

M5= Maltodekstrin 50% 

Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 18 unit 

sampel. Data pengamatan dianalisis 

dengan menggunakan analisis keragaman 

ANOVA (Analisis of Variance) 

menggunakan Software Costat. Jika 

terdapat  perbedaan yang nyata antar 

perlakuan, maka data diuji lanjut dengan 

metode Orthogonal Polynomia l(MOP) 

pada taraf 5% sedangkan adanya 

perbedaan yang nyata antara perlakuan 

pada data uji organoleptik, maka data diuji 

lanjut dengan Uji Jarak Ganda Duncan 

pada taraf 5% (Hanafiah, 2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengaruh perlakuan konsentrasi 

maltodekstrin memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap parameter (kadar likopen, 

kadar air, efisiensi enkapsulasi, nilai L, nilai 

Hue, rasa, warna dan aroma serbuk tomat 

instan, akan tetapi memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap kadar 

abu. Adapun pembahasan mengenai 

masing-masing parameter sebagai berikut: 
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1) Kadar Likopen 

     Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

dengan kadar likopen serbuk tomat instan 

tertinggi terdapat pada perlakuan M5 

dengan penambahan maltodekstrin 50% 

dan perlakuan terendah terdapat pada 

perlakuan M0 dengan konsentrasi 

maltodekstrin 0%. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Maltodekstrin Terhadap Kadar 

Likopen (mg/kg bahan) Serbuk 

Tomat Instan 

 

 Gambar 1. menunjukkan bahwa bahwa 

garis pada grafik membentuk kurva 

dengan nilai y = 1,576x2 + 2,608x + 

26,89. Nilai 1,576xmenunjukkan pola 

regresi linier, nilai positif menunjukkan 

hubungan positif bahwa semakin banyak 

konsentrasi maltodekstrin yang 

ditambahkan menyebabkan peningkatan 

kadar likopen serbuk tomat instan. 

Sedangkan nilai 1,576x2 menunjukkan pola 

regresi kuadratik, nilai positif menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi 

maltodekstrin melebihi konsentrasi 

minimum yang digunakan akan 

menyebabkan semakin meningkatnya 

kadar likopen pada serbuk tomat instan. 

Titik optimum didapat bila nilai y = 0. 

Maka dari persamaan tersebut akan 

didapatkan nilai minimum x = -0,8274 dan 

nilai minimum y = 25,8108. Artinya nilai 

nimimum kadarlikopen berada pada titik 

25,8108 dimana titik tersebut berada 

perlakuan M0. 

          Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

minimum (x) adalah pada perlakuan M0. 

Konsentrasi maltodekstrin pada perlakuan 

M0 (0%), Sementara itu, kadar likopen 

minimum (y) adalah 25,81mg/kg. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsentrasi 

maltodekstrin sebesar -0,8274% 

merupakan titik minimum yang akan 

menghasilkan kadar likopen minimum 

sebesar 25,81mg/kg. Nilai -0,8274% 

merupakan titik minimum yang 

menunjukan semakin tingginya konsentrasi 

maltodekstrin maka kadar likopen yang 

dihasilkan semakin meningkat melebihi 

perlakuan yang digunakan.  

Gambar 1. menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasi (R2) yang 

diperoleh adalah 0,931, artinya 93,1% 

kadar likopen serbuk instan tomat 

dipengaruhi oleh konsentrasi penambahan 

maltodekstrin. Nilai koefisien korelasi (R) 

yang diperoleh adalah 0,964. Hal ini 

menunjukkan korelasi antara penggunaan 

maltodekstrin terhadap kadar likopen 

sangat kuat. 

Peningkatan kadar likopen minuman 

serbuk instan tomat seiring dengan 

penambahan konsentrasi maltodekstrin 

dikarenakan penggunaan bahan 

enkapsulan maltodekstrin yang memiliki 

sifat ketahanan oksidasi yang tinggi, 

kemampuan dalam membentuk body, dan 

melindungi serta mengontrol pelepasan 

bahan aktif (Purnomo 2014 dalam Aeni 

2016). Kadar likopen serbuk instan tomat 

berkisar antara  27,79 mg/kg bahan 

sampai 97,22 mg/kg bahan. Kadar likopen 

tertinggi diperoleh pada konsentrasi 

maltodekstrin M5 (50%) yaitu sebesar 

97,22 mg/kg bahan dan kadar likopen 

terendah diperoleh pada konsentrasi 

maltodekstrin M0 (0%) yaitu sebesar 

27,79 mg/kg bahan. Semakin tinggi suhu 

pengeringan maka  kadar likopen serbuk 

instan tomat semakin tinggi, sebaliknya 

semakin lama pengeringan kadar likopen 
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serbuk instan semakin rendah. Hal ini 

disebabkan karena waktu proses 

pengeringan yang semakin lama 

menyebabkan semakin banyak kandungan 

likopen yang hilang karena mengalami 

degradasi melalui proses isomerisasi dan 

oksidasi karena cahaya, oksigen, suhu 

tinggi, teknik pengeringan, proses 

pengelupasan, penyimpanan dan asam 

seperti yang dinyatakan oleh Agarwal dan 

Rao (2000) kemudian proses degradasi 

melalui proses isomerisasi dapat 

mengubah bentuk trans menjadi isomer 

mono atau poli cis (Fadilah, 2012). 

 
2. Kadar air 

Keberadaan air dalam bahan 

pangan dapat dinyatakan sebagai kadar air 

dan aktifitas air. Kadar air menunjukkan 

jumlah absolute air yang terdapat dalam 

bahan pangan sebagai komponen pangan 

(Kusnandar, 2010). Air merupakan 

komponen penting dalam bahan makanan 

karena air dapat mempengaruhi 

penampakan, tekstur, serta cita rasa 

makanan. 

         Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

memberikan pengaruh terhadap kadar air, 

kadar air tertinggi serbuk tomat instan 

terdapat pada perlakuan (M5) dengan 

penambahan maltodekstrin 50% dan 

perlakuan terendah terdapat pada 

perlakuan (M0) dengan penambahan 

maltodekstrin 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Konsentrasi Penambahan 

Maltodekstrin Terhadap Kadar Air 

Serbuk Tomat Instan. 

 

Gambar 2. menunjukkan bahwa 

garis pada grafik membentuk kurva 

dengan nilai y = 0,0013x2 + 0,352x + 

3,880. Nilai 0,352x menunjukkan pola 

regresi linier, nilai positif menunjukkan 

hubungan positif bahwa semakin banyak 

konsentrasi maltodekstrin yang 

ditambahkan menyebabkan peningkatan 

kadar air serbuk instan tomat. Sedangkan 

nilai 0,013x2 menunjukkan pola regresi 

kuadratik, nilai positif menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi maltodekstrin 

melebihi konsentrasi minimum yang 

digunakan akan menyebabkan semakin 

meningkatnya kadar air pada serbuk instan 

tomat. Titik optimum didapat bila nilai y = 

0. Maka dari persamaan tersebut akan 

didapatkan nilai minimum x = 13,53% dan 

nilai minimum y = 11,02%. Artinya nilai 

nimimum kadar airberada pada titik 

11,02% dimana titik tersebut berada 

perlakuan M1.  

Perlakuan yang mengandung 

konsentrasi maltodekstrin minimum (x) 

adalah pada perlakuan M1. Perlakuan 

konsentrasi maltodekstrin M1(10%), 

sementara itu, kadar air minimum (y) 

adalah 11,02%. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsentrasi maltodekstrin sebesar 

13,53% merupakan titik minimum yang 

akan menghasilkan kadar air minimum 

sebesar 11,02%. Nilai 13,53% merupakan 

titik minimum yang menunjukan semakin 

tingginya konsentrasi penambahan 

maltodekstrin maka kadar air yang 

dihasilkan semakin meningkat.  

Berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) kadar air serbuk tomat 

instan maksimal 3%, sementara kadar air 

pada penelitian ini berkisar antara 4,31%-

6,06%. Hal ini disebabkan karena adanya 

pengaruh konsentrasi maltodekstrin 

sehingga menyebabkan  kadar air produk 

cenderung meningkat, karena 

maltodekstrin bersifat higroskopis 

(mempunyai kemampuan menyerap 
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air). Adanya proporsi penambahan 

maltodektrin yang tinggi menyebabkan 

jumlah gugus hidroksilnyapun semakin 

banyak sehingga dapat mengikat air dari 

lingkungan lebih banyak (Yuliawaty dan 

Susanto, 2015). Dengan demikian, 

banyaknya proporsi maltodekstrin 

mengakibatkan penyerapan kembali uap 

air semakin bertambah. 

Gambar 2. menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasi (R2) yang 

diperoleh adalah 0,973, artinya 97% kadar 

air serbuk instan tomat dipengaruhi oleh 

konsentrasi penambahan maltodekstrin. 

Nilai koefisien korelasi (R) yang diperoleh 

adalah 0,986. Hal ini menunjukkan korelasi 

antara penggunaan maltodekstrin 

terhadap kadar air sangat kuat. 

 

3. Efisiensi Enkapsulasi 

Efisiensi enkapsulasi merupakan 

salah satu parameter yang dapat 

digunakan untuk menentukan keberhasilan 

enkapsulasi. Parameter ini menunjukkan 

persentase senyawa aktif yang berhasil 

dilindungi dalam kapsul (Ali, 2014). 

          Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

terhadap efisiensi enkapsulasi tertinggi 

serbuk tomat instan terdapat pada 

perlakuan (M5) dengan penambahan 

maltodekstrin 50% dan perlakuan 

terendah terdapat pada perlakuan (M0) 

dengan konsentrasi maltodekstrin 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Konsentrasi Penambahan 

Maltodekstrin Terhadap    

Efisiensi Enkapsulasi Serbuk Tomat 

Instan. 

 Gambar 3. menunjukkan bahwa bahwa 

garis pada grafik membentuk kurva 

dengan nilai y = 4.459x2 + 7.341x + 

76.06. Nilai 4.459x menunjukkan pola 

regresi linier, nilai positif menunjukkan 

hubungan positif bahwa semakin banyak 

konsentrasi maltodekstrin yang 

ditambahkan menyebabkan peningkatan 

efisiensi enkapsulasi serbuk instan tomat. 

Sedangkan nilai 4.459x2 menunjukkan pola 

regresi kuadratik, nilai positif menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi 

maltodekstrin melebihi konsentrasi 

minimum yang digunakan akan 

menyebabkan semakin meningkatnya 

enkapsulasi pada serbuk instan tomat. 

Titik optimum didapat bila nilai y = 0. 

Maka dari persamaan tersebut akan 

didapatkan nilai minimum x = -0,8231% 

dan nilai minimum y = 73,03%. Artinya 

nilai nimimum enkapsulasiberada pada titik 

73,03 dimana titik tersebut berada 

perlakuan m0. 

Perlakuan yang mengandung 

konsentrasi maltodekstrin minimum (x) 

adalah pada perlakuan M0. Konsentrasi 

maltodekstrin pada perlakuan M0 adalah 

0%, Sementara itu, efisiensi enkapsulasi 

minimum (y) adalah 73,03%. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsentrasi 

maltodekstrin sebesar -0,8274% 

merupakan titik minimum yang akan 

menghasilkan efisiensi enkapsulasi 

minimum sebesar 73,03% Nilai -0,8231% 

merupakan titik minimum yang 

menunjukkan semakin tingginya 

konsentrasi penambahan maltodekstrin 

maka efisiensi enkapsulasi yang dihasilkan 

semakin meningkat melebihi perlakuan 

yang digunakan. Diduga bahwa semakin 

banyak penambahan maltodekstrin maka 

dapat mempertahankan efisiensi 

enkapsulasi. Karena sifat ketahanan 

oksidasi yang tinggi, kemampuan 

membentuk body dan melindungi serta 
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mengontrol pelepasan bahan aktif (Palupi 

dkk, 2014). 

Menurut Yuliawaty dan Susanto 

(2015), adanya perbedaan proporsi 

konsentrasi maltodekstrin yang tinggi 

menyebabkan jumlah gugus hidroksilnya 

semakin banyak sehingga dapat mengikat 

air dari lingkungan lebih banyak, dengan 

demikian banyaknya proposi maltodekstrin 

maka readsorpsi uap air semakin 

bertambah. Hal ini disebabkan oleh gugus 

dari maltodekstrin yang bersifat hidrofilik 

pada permukaan produk serbuk instan 

sehingga kemampuan mengikat air dari 

udara akan cepat karena adanya lapisan 

dari maltodekstrin. 

Gambar 3. menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasi (R2) yang 

diperoleh adalah 0,931, artinya 93% 

efisiensi enkapsulasi serbuk instan tomat 

dipengaruhi oleh konsentrasi penambahan 

maltodekstrin. Nilai koefisien korelasi (R) 

yang diperoleh adalah 0,964. Hal ini 

menunjukkan korelasi antara penggunaan 

maltodekstrin terhadap efisiensi 

enkapsulasi sangat kuat.  

 

4. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan campuran 

dari komponen anorganik atau  mineral 

yang terdapat pada suatu  bahan pangan 

(Winarno, 2002). Abu tersusun oleh 

berbagai jenis mineral dengan komposisi 

yang beragam tergantung pada jenis dan 

sumber dalam pangan (Andarwulan, dkk. 

2011). 

Hasil pengamatan dan analisis 

hasil keragaman pada Tabel 8 dan Tabel 9 

dapat dilihat bahwa dengan semakin tinggi 

konsentrasi maltodekstrin memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap kadar abu serbuk tomat instan, 

sehingga tidak dilakukan uji lanjut. Adapun 

grafik pengaruh konsentrasi maltodekstrin  

terhadap kadar abu serbuk instan tomat 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Maltodektrin Terhadap Kadar Abu 

Serbuk Tomat Instan. 

 

Menurut Sediaoetama (2010) 

dalam Idora (2017) kadar abu 

menggambarkan banyaknya mineral yang 

tidak terbakar menjadi zat yang dapat 

menguap. Kadar abu yaitu sisa yang 

tertinggal bila suatu sampel bahan 

makanan dibakar sempurna.  Kadar abu 

serbuk instan tomat pada penelitian ini 

berkisar antara 1,5017% - 3,7096%, 

penelitian ini belum memenuhi persyaratan 

mutu serbuk tomat instan yaitu kadar abu 

maksimal 1,5%. 

 

5. Warna (Nilai L* dan oHUE) 

         Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

yang menghasilkan serbuk instan tomat 

dengan tingkat kecerahan tertinggi Nilai L* 

adalah perlakuan m4 dengan konsentrasi 

penambahan maltodekstrin sebanyak 40%, 

sedangkan kecerahan terendah terhadap 

nilai Nilai L* terdapat pada perlakuan m0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Maltodektrin Terhadap Nilai L* 

Serbuk Tomat Instan. 
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Gambar 5. menunjukkan bahwa 

garis pada grafik membentuk kurva 

dengan nilai y = - 1,023x2 + 8,912x + 

45,78. Nilai +8,912x menunjukkan pola 

regresi linier, nilai positif menunjukkan 

bahwa semakin banyak konsentrasi 

maltodekstrin yang ditambahkan 

menyebabkan peningkatan nilai L*. Nilai -

1,023x2 menunjukkan pola regresi 

kuadratik, nilai negatif menunjukkan 

bahwa jika penambahan maltodekstrin 

konsentrasinya dikuadratkan maka akan 

menyebabkan penurunan nilai L*. Titik 

minimum didapat bila nilai y = 0. Maka 

dari persamaan tersebut akan didapatkan 

nilai minimum x = 4,3558 dan nilai 

minimum y = 65,18. Artinya nilai 

minimum warna L* berada pada titik 

65,1895. Nilai koefisien determinasi (R2) 

yang diperoleh adalah 0,911, artinya 

9,11% nilai L* serbuk instan tomat 

dipengaruhi oleh penggunaan 

maltodekstrin. Nilai koefisien korelasi (R) 

yang diperoleh adalah 0,954.Hal ini 

menunjukkan korelasi antara penggunaan 

maltodekstrin dan nilai L* sangat kuat. 

Gambar 5. menunjukkan bahwa 

perlakuan yang menghasilkan serbuk 

instan tomat dengan tingkat kecerahan 

tertinggi (Nilai L* = 65,42) adalah 

perlakuan m4 dengan konsentrasi 

penambahan maltodekstrin sebanyak 40%, 

sedangkan kecerahan terendah (Nilai L* = 

52,79) terdapat pada perlakuan m0. Akan 

tetapi walaupun terjadi peningkatan Nilai 

L* apabila konsentrasi maltodekstrin yang 

ditambahkan melewati titik minimum maka 

akan terjadi penurunan Nilai L* (62,33). 

Berdasarkan hasil tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi maltodekstrin yang 

ditambahkan pada serbuk tomat instan, 

maka tingkat kecerahannya menurun. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Blancard 

(1995) maltodekstrin yang berwarna dasar 

putih saat ditambahkan ke dalam ekstrak 

kayu sekang dalam jumlah yang semakin 

banyak akan mempengaruhi tingkat 

kecerahan produk. 

Kualitas bahan baku yang bagus 

akan mempengaruhi produk yang 

dihasilkan. Selain kualitas bahan baku 

sebagai faktor utama juga dipengaruhi 

oleh proses pengolahan. Apabila produk 

pengolahan baik maka akan menghasilkan 

produk yang bagus, jika terjadi kesalahan 

pada proses pengolahan akan terjadi 

penurunan kualitas produk, sehingga 

proses pemasakan atau pengolahan dapat 

menurunkan tingkat kecerahan suatu 

produk. 

Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

serbuk tomat instan dengan oHUE tertinggi 

(67,91) adalah perlakuan m1 dengan 

konsentrasi maltodekstrin 10%, sedangkan 

nilai oHUE terendah (58,89) berada pada 

perlakuan 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  6. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Maltodektrin Terhadap Nilai 
oHue Serbuk Tomat Instan. 

 

Gambar 6. menunjukkan bahwa 

garis pada grafik membentuk kurva 

dengan nilai y = -1,176x2 + 7,242x + 

54,65. Nilai + 7,242x menunjukkan pola 

regresi linier, nilai positif menunjukkan 

bahwa semakin banyak konsentrasi 

maltodekstrin yang ditambahkan 

menyebabkan kenaikan oHUE. Nilai - 

1,176x2 menunjukkan pola regresi 

kuadratik, nilai negatif menunjukkan 

bahwa jika penambahan maltodekstrin 

konsentrasinya dikuadratkan maka akan 
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menyebabkan peningkatan oHUE. Akan 

tetapi walaupun terjadi peningkatan oHUE 

apabila konsentrasi maltodekstrin yang 

ditambahkan melewati titik minimum maka 

akan terjadi penurunan oHUE. Titik 

minimum didapat bila nilai y = 0. Maka 

dari persamaan tersebut akan didapatkan 

nilai minimum x = 3,0791 dan nilai 

minimum y = 67,91. Artinya nilai 

minimum warna oHUEberada pada titik 

67,91. Nilai koefisien determinasi (R2) yang 

diperoleh adalah 0,769, artinya 7,69% 
oHUE serbuk instan tomat dipengaruhi oleh 

penggunaan maltodekstrin. Nilai koefisien 

korelasi (R) yang diperoleh adalah 

0,876.Hal ini menunjukkan korelasi antara 

penggunaan maltodekstrin dan oHUE 

sangat kuat. 

Gambar 6. menunjukkan bahwa 

nilai °HUE memiliki kisaran antara 58,89–

67,91 yang menunjukkan warna kuning 

kemerahan (yellow red). Perlakuan 

konsentrasi maltodekstrin yang 

menghasilkan serbuk tomat instan dengan 
oHUE tertinggi (67,91) adalah perlakuan 

m1 dengan konsentrasi penambahan 

maltodekstrin 10%, sedangkan nilai oHUE 

terendah (58,89) berada pada perlakuan 

m0.Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak 

konsentrasi maltodekstrin yang 

ditambahkan maka oHUE semakin 

meningkat akan tetapi jika melewati 

konsentrasi minimum (x) maka akan 

terjadi penurunan nilai oHUE. Menurunnya 

nilai oHUE serbuk instan tomat dipengaruhi 

oleh semakin banyaknya penambahan 

maltodekstrin, sehingga warna dari serbuk 

instan tomat cenderung kuning 

kemerahan. 

 

6. Warna  

 Warna merupakan salah satu 

atribut mutu yang sangat penting pada 

bahn pangan dan produk pangan. Peranan 

warna sangat nyata karena umumnya 

konsumen akan mendapat kesan pertama, 

baik suka atau tidak suka terhadap suatu 

produk pangan yaitu dari warnanya 

(Andarwulan, 2011). 

Tingkat penerimaan panelis 

terhadap warna secara hedonik tertinggi 

serbuk tomat instan terdapat pada 

perlakuan (M4) dengan penambahan 

maltodekstrin 40% dan perlakuan 

terrendah terdapat pada perlakuan (M0) 

dengan penambahan maltodekstrin 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Maltodekstrin Terhadap 

Parameter   Warna Hedonik 

Serbuk Tomat Instan. 

 

Gambar 7. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan panelis terhadap warna 

serbuk instan tomat berkisar antara 2.40 – 

4.65 (tingkat kesukaan panelis antara tidak 

suka sampai suka). Skor terendah terdapat 

pada perlakuan m0 (tanpa penambahan 

maltodekstrin) sebesar 2.40 sedangkan 

skor tertinggi terdapat pada perlakuan m4 

(40%)  yaitu sebesar 4.65. Hasil ini 

menunjukkan penambahan maltodekstrin  

40% berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi maltodekstrin  0%, 10%, 20%, 

30% dan 50% terhadap warna serbuk 

tomat instan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Suryanto dkk (2011) 

disebabkan oleh  semakin banyak 

konsentrasi  maltodektrin, warna dari 

serbuk tomat instan cenderung pucat, 

sehingga mempengaruhi derajat 

penerimaan panelis, karena semakin 

banyak konsentrasi maltodekstrin yang 

ditambahkan maka tingkat penerimaan 

panelis terhadap warna menurun. 
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7. Rasa  

Rasa merupakan sifat sensori yang 

paling penting pada produk makanan yang 

dihasilkan. Rasa sangat berpengaruh 

dalam menentukan tingkat penerimaan 

konsumen terhadap suatu produk 

makanan, sebab akan mempengaruhi 

keputusan akhir para konsumen untuk 

menerima atau menolak produk tersebut 

(Abubakar dkk., 2011). 

          Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

10%, 20% dan 30% tidak memberikan  

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

rasa serbuk tomat instan, akan tetapi pada 

perlakuan 40% dan 50%  memberi 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

perlakuan 0%, 10%, 20% dan 30%  

terhadap rasa serbuk tomat instan. 

Tingkat penerimaan panelis 

terhadap rasa secara hedonik tertinggi 

serbuk tomat instan terdapat pada 

perlakuan (M5) dengan konsentrasi 

maltodekstrin 50% dan perlakuan 

terendah terdapat pada perlakuan (M0) 

dengan konsentrasi maltodekstrin 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Grafik Pengaruh Konsentrasi 

MaltodektrinTerhadap Parameter 

Rasa Hedonik Serbuk Tomat 

Instan. 

 

Gambar 8. menunjukkan bahwa 

rerata penilaian panelis terhadap rasa yang 

diuji secara hedonik berkisar antara 2.50 

sampai 4.25 dengan kriteria tidak suka 

sampai suka. Hal ini disebabkan pada 

perlakuan m0 menghasilkan serbuk instan 

tomat dengan rasa khas tomat, hal ini 

dikarenakan tingkat kesukaan panelis 

terhadap bahan baku itu sendiri kurang 

disukai. 

 

8. Aroma  

Aroma memiliki peran yang sangat 

penting untuk produk makanan.Sebelum 

mengkonsumsi tentu terlebih dahulu 

aroma makanan tercium oleh indera 

penciuman (hidung), apabila aroma produk 

terlalu menyengat atau terkesan hambar 

tentu membuat konsumen tidak tertarik 

untuk mengkonsumsi (Pramitasari, 2010). 

Menurut Wahyuni (2012) bahwa aroma 

merupakan indikator yang memberikan 

hasil penilaian diterima atau tidaknya 

produk tersebut.Namun aroma atau bau 

sendiri sukar untuk diukur, sehingga 

biasanya menimbulkan banyak pendapat 

berlainan dalam menilai kualitas aroma. 

Tingkat penerimaan panelis 

terhadap aroma secara hedonik tertinggi 

serbuk tomat instan terdapat pada 

perlakuan (M5) dengan konsentrasi 

maltodekstrin 50% dan perlakuan 

terrendah terdapat pada perlakuan (M0) 

dengan konsentrasi maltodekstrin 0%. 

          Penambahan konsentrasi 

maltodekstrin 20%, 30% dan 40% tidak 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap aroma serbuk tomat 

instan, akan tetapi penambahan 

maldokstrin 50% memberi pengaruh yang 

berbeda nyata pada perlakuan 0%, 20%, 

30% dan 40%  terhadap aroma serbuk  

tomat instan (hedonik). Grafik pengaruh 

konsentrasi maltodekstrin dapat dilihat 

pada Gambar 9. 
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Gambar 9.  Grafik Pengaruh Konsentrasi 

Maltodektrin TerhadapTerhadap 

Parameter Aroma Hedonik 

Serbuk Tomat Instan. 

 

Gambar 9. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan aroma serbuk instan 

tomat berkisar antara 2.20 sampai 4.20 

(tingkat kesukaan panelis antara tidak 

suka sampai suka). Skor terendah terdapat 

pada perlakuan M0 (tanpa penambahan 

maltodekstrin) sebesar 2.20 sedangkan 

skor tertinggi terdapat pada perlakuan m5 

(penambahan maltodekstri 50%) yaitu 

sebesar 4.20. Hal ini disebabkan bahwa 

dengan penambahan  maltodekstrin pada 

serbuk tomat instan menyebabkan tingkat 

kesukaan panelis pada serbuk tomat instan 

semakin meningkat. Menurut Wahyuni 

(2012) aroma merupakan indikator yang 

memberikan hasil penelitian diterima atau 

tidaknya produk tersebut. Namun aroma 

atau bau sendiri sukar untuk diukur, 

sehingga biasanya menimbulkan banyak 

pendapat berlainan dalam menilai kualitas 

aroma. Hal ini sesuai dengan hasil yang 

diperoleh bahwa aroma tidak berpengaruh 

karena perbedaan pendapat setiap orang 

memiliki indra penciuman yang berbeda 

dan kesukaan yang berbeda pula.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

uraian pembahasan yang terbatas pada 

lingkup penelitian ini maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

 

1. Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

pada serbuk tomat instan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar likopen, kadar air, efisiensi 

enkapsulasi, nilai L dan nilai oHue, 

warna, aroma, dan rasa serbuk tomat 

instan secara hedonik, tetapi 

memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap kadar abu 

serbuk tomat instan.  

2. Berdasarkan hasil persamaan kuadratik 

diperoleh pendugaan nilai optimum 

konsentrasi maltodekstrin terhadap 

kadar likopen, yaitu 93,1% dan efisiensi 

enkapsulasi, yaitu 274,7%. 

3. Perlakuan konsentrasi maltodekstrin 

50% memberikan hasil serbuk tomat 

instan terbaik  berdasarkan mutu 

organoleptik (warna, rasa dan aroma) 

yang disukai panelis. 
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