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ABSTRACT 

 

The aimed this research was to determine the effect of maltodextrin and sucrose concentration on 
chemical properties (moisture content, ash content, and sucrose content), physical (solubility) and organoleptic 
(color, flavor, and taste). The design used in this research was Randomized Blocks Factorial Design (RBFD) with 
two factors and repeated three times. The first factor was the concentration of maltodextrin with two levels, 
2.5% (M1) and 5% (M2) and the second factor was sucrose concentration with three levels, 15% (S1), 25% 
(S2), and 35% (S3). Data was analyzed using Co-Stat software with 5% significance differences. The 
treatments that were significantly different was then analyzed using Honestly Significance Difference (HSD). The 
results showed that the addition of maltodextrin treatment only gave significant effect on the solubility of instant 
drink, while the addition of sucrose was able to give significant result to all parameters. However, for all 
organoleptic parameters (color, flavor, and taste), both hedonic and scoring tests showed insignificant results. 
Treatment of 2,5% addition of maltodextrin and 25% sucrose (M1S2) was the best condition in terms of the 
required SNI standard with water content 4.77%, ash content of 1.31%, sucrose 85.53%, solubility 35.18 s, and 
organoleptics which include color analysis with acceptance level that quite accepted by panelist (baby brown), 
analysis of taste with acceptance level from dislike until the tasted is quite accepted by panelist (doesn’t tasted 
like pineapple until has a slight pineapple taste), as well as flavor analysis with acceptance level from dislike 
until the flavor is quite accepted by panelist (doesn’t have the scent of pineapple fruit until has a slight 
pineapple flavor).  
 

Keywords: instant drink, maltodextrin,  pineapple’s rind,  sucrose. 
 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi maltodekstrin dan sukrosa terhadap 

sifat kimia (kadar air, kadar abu, dan kadar sukrosa), fisik (daya larut) dan organoleptik (warna, aroma, dan 

rasa) minuman instan kulit buah nanas. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Faktorial 
(RAKF) dengan dua faktor dengan tiga kali ulangan. Faktor I yaitu konsentrasi maltodekstrin dengan dua aras 

yaitu 2,5% (M1) dan 5% (M2) dan faktor II yaitu konsentrasi sukrosa dengan tiga aras yaitu 15% (S1), 25% 
(S2), dan 35% (S3). Data hasil pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% 

menggunakan software Co-Stat. Perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur 

(BNJ) dengan taraf nyata yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 
maltodekstrin hanya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya larut minuman instan, sedangkan 

penambahan sukrosa mampu memberikan hasil yang signifikan terhadap semua parameter. Namun, untuk hasil 
uji organoleptik (warna, rasa, dan aroma), baik pengujian hedonik maupun skoring menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan. Perlakuan penambahan maltodekstrin 2,5% dan sukrosa 25% (M1S2) merupakan perlakuan 

terbaik ditinjau dari standar SNI yang dipersyaratkan dengan kadar air 4,77%, kadar abu 1,31%, kadar sukrosa 
85,53%, daya larut 35,18 s, dan organoleptik yang meliputi analisa warna dengan tingkat kesukaan agak suka 

(coklat muda), analisa rasa dengan tingkat kesukaan tidak suka hingga agak suka (tidak berasa nanas hingga 
agak berasa nanas), serta analisa aroma dengan tingkat kesukaan tidak suka hingga agak suka (tidak beraroma 

nanas hingga agak beraroma nanas). 

 

Kata Kunci: minuman instan, maltodekstrin, kulit nanas, sukrosa. 
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PENDAHULUAN 

 

Buah nanas (Ananas comosus L. Merr) 

merupakan tanaman yang berasal dari daerah Brazil 

yang merupakan tanaman buah yang selalu tersedia 

sepanjang tahun (Sugeng dkk., 2008). Buah nanas 

dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti 

manisan, dodol, selai dan sirup. Namun, dari 

pengolahan tersebut akan diperoleh kulit nanas 

sebagai hasil buangan atau limbah. Menurut 

Poerwanto (2005) dalam Nastiti dkk. (2013), terdapat 

143 ribu ton limbah nanas kering yang dihasilkan 

dalam setahun dan dimana menurut Noto (2010) 

dalam Nastiti dkk. (2013) 5% dari jumlah total limbah 

nanas tersebut  terdiri dari kulit buah nanas.  

Secara ekonomi kulit nanas masih bermanfaat 

untuk diolah menjadi pupuk. Berdasarkan kandungan 

nutriennya, ternyata kulit buah nanas mengandung 

karbohidrat dan gula yang cukup tinggi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hatam dkk. (2013) 

mengungkapkan bahwa kulit nanas yang diekstraksi 

dengan metode soxhlet memiliki kemampuan sebagai 

penangkal radikal bebas sebesar 91,3%. Kulit nanas 

mengandung vitamin C, karotenoid dan flavonoid 

(Erukainure et al., 2011). Sejumlah derivat tanaman 

mengandung fitokimia fenolik seperti asam fenolik, 

flavonoid, tanin, lignin dan non fenolik seperti 

karotenoid dan vitamin C yang memiliki kemampuan 

sebagai antioksidan dan antikarsinogenik (Shahidi dan 

Naczk, 1995). 

Jika dilihat dari pemanfaatan kulit buah nanas 

yang kurang atau sebatas hanya menjadi pupuk dan 

pakan ternak, apabila ditinjau dari kandungan 

nutrisinya yang juga mengandung antioksidan, maka 

perlu dilakukannya pengolahan produk pangan 

berbahan dasar kulit buah nanas, dimana salah satu 

produk yang dapat diolah menggunakan kulit buah 

nanas yaitu minuman instan. Pembuatan minuman 

instan dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pemisahan 

dimana terjadi alih massa dari fase cair menjadi kristal 

padat murni. Mekanisme kristalisasi terjadi saat 

sukrosa yang dipanaskan akan mencair dan 

bercampur dengan bahan lain. Saat air menguap 

sukrosa kembali menjadi butiran-butiran padat 

(Ayustaningwarno, dkk., 2014). 

Pengolahan minuman instan dengan metode 

kristalisasi dilakukan dengan penambahan sukrosa 

dan maltodekstrin. Penambahan sukrosa berfungsi 

sebagai agen pengkristal. Penambahan maltodekstrin 

bertujuan untuk melapisi komponen flavor, 

meningkatkan jumlah total padatan, memperbesar 

volume, mempercepat proses pengeringan, mencegah 

kerusakan bahan akibat panas serta meningkatkan 

daya kelarutan dan sifat organoleptik minuman serbuk 

(Oktaviana, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan 

Fitriyani (2012) dalam pembuatan minuman instan 

dari rumput laut, dilakukan penambahan sukrosa 

sebanyak 25% hingga 75% dari ekstrak rumput laut 

dihasilkan minuman instan rumput laut terbaik yaitu 

pada penambahan sukrosa sebanyak 25% ditinjau 

dari kadar air dan kadar abu yang dihasilkan. Dimana 

kadar air yang dihasilkan yaitu sebesar 1,77% dengan 

kadar abu 20% dibandingkan dengan penambahan 

sukrosa 50% dan 75% yang menghasilkan kadar air 

lebih tinggi yaitu sebesar 2,01% dan 1,79% serta 

menghasilkan kadar abu lebih rendah yaitu sebesar 

19% dan 18%.  

Menurut Ramadina (2013) untuk mengetahui 

pengaruh jumlah gula terhadap karakteristik indrawi 

minuman instan serbuk sari daun sirsak, dengan 

menambahkan gula sebanyak 25% sampai 31% dari 

ekstrak sari daun sirsak sehingga diperoleh mutu 

minuman instan serbuk sari daun sirsak terbaik yaitu 

dengan penambahan gula sebanyak 28% ditinjau dari 

hasil analisa organoleptik yang meliputi uji hedonik 
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dan skoring terhadap tekstur, aroma, warna, dan rasa 

yang dihasilkan. 

Konsentrasi sukrosa dan maltodekstrin yang 

ditambahkan ke dalam pengolahan minuman instan 

berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Paramita 

dkk., (2014) mengenai pengaruh konsentrasi 

maltodekstrin dan suhu pengeringan terhadap 

karakteristik bubuk minuman sinom menemukan 

bahwa penambahan maltodekstrin terbaik yaitu 

sebanyak 25 gram atau 2,5% dari ekstrak minuman 

sinom jika ditinjau dari karakteristik kimia dan 

organoleptiknya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Yuliawaty dan Wahono (2015) mengenai pengaruh 

lama pengeringan dan konsentrasi maltodekstrin 

terhadap karakteristik fisik kimia dan organoleptik 

minuman  instan daun mengkudu (Morinda citrifolia 

L.) menyebutkan bahwa konsentrasi maltodekstrin 5%  

mampu menghasilkan minuman instan daun 

mengkudu dengan karakteristik terbaik ditinjau dari 

nilai karakteristik kimia dan organoleptik. Penambahan 

maltodekstrin 5% dapat menghasilkan minuman 

instan daun mengkudu dengan kadar air 2,88% serta 

mampu menghasilkan aktifitas antioksidan yang lebih 

tinggi yaitu sekitar 40% jika dibandingkan dengan 

penambahan maltodekstrin 10% dan 15% yang 

menghasilkan penurunan aktifitas antioksidan hingga 

menjadi 29,95%.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah 

dilakukan penelitian terhadap pengaruh konsentrasi  

maltodekstrin dan sukrosa terhadap sifat kimia dan 

organoleptik  minuman instan kulit buah nanas 

(Ananas Comosus) dengan metode kristalisasi. 

 

METODOLOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: kulit buah nanas dari buah 

nanas madu yang diperoleh di Pasar Ampenan, 

sukrosa (gula pasir merek Gulaku), maltodekstrin, 

natrium bikarbonat (soda kue merek Cap Betet), 

aquades, HCl 30%, NaOH, Larutan Luff Schoorl, batu 

didih, KI 20%, H2SO4, dan Na-thiosulfat 0,1 N. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: pisau, baskom, sendok kayu, sendok 

makan, juicer, wajan, spatula kayu, kompor, gelas, pH 

meter, timbangan analitik, termometer, gelas beaker, 

saringan (60 mesh), gelas, botol timbang, oven 

pengering, desikator, timbangan analitik, tisu, kurs 

porcelain, tanur, bulb pipet, erlenmeyer, penangas air, 

dan alat titrasi. 

 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental yang dilaksanakan di 

laboratorium.  

 

Proses Pengolahan Minuman Instan Kulit Buah 
Nanas: 

 

1. Disiapkan buah nanas yang sudah matang, yang 

ditandai adanya warna kuning pada bagian 

bawah buah. 

2. Disortasi kulit nanas yang rusak agar tidak ikut 

dalam proses pengolahan. 

3. Dicuci kulit nanas yang telah disortas dengan 

menggunakan air bersih yang mengalir untuk 

menghilangkan kotoran. 

4. Diblanching kulit nanas dengan cara direbus 

selama 5 menit pada suhu 80ºC untuk 

menginaktifkan enzim. 

5. Diangin-anginkan selama 10 menit sehingga 

mempermudah proses berikutnya. 

6. Dilakukan proses pengecilan ukuran 

(pengambilan ekstrak kulit buah nanas) dengan 

menggunakan juicer untuk mempermudah 

proses ekstrak kulit buah nanas.  
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7. Dinetralkan ekstrak kulit buah nanas dengan 

menambahkan natrium bikarbonat sebanyak 5 

gram tiap 0,5 Liter ekstrak kulit buah nanas. 

8. Dilakukan proses pencampuran bahan bahan 

sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan. 

9. Dipanaskan pada suhu 70-80ºC selama 40 menit 

dengan menggunakan wajan dan dilakukan 

pengadukan secara terus-menerus. 

10. Dilakukan pengecilan ukuran dengan 

menggunakan blender untuk menghancurkan 

padatan berukuran besar yang dihasilkan. 

11. Disaring dengan menggunakan saringan 60 mesh 

untuk menyeragamkan ukuran. Apabila masih 

terdapat padatan yang berukuran besar, maka 

akan dilakukan proses pengecilan ukuran kembali 

dan disaring hingga terbentuklah minuman instan 

kulit buah nanas. 

 Parameter yang dianalisa meliputi sifat kimia 

(kadar air, kadar abu, kadar sukrosa) (sudarmadji, 

dkk., 1984), sifat fisik (daya larut) (Widiatmoko dan 

Hartomo, 1993 dalam Permata, 2016), dan 

organoleptik baik hedonik maupun skoring (warna, 

aroma, dan rasa) (Rahayu, 1998). 

 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 

dua faktor, yaitu: 

a. Faktor penambahan maltodekstrin (M) yang 

terdiri dari 2 aras, yaitu: 

M1 = Maltodekstrin 2,5 % 

M2 = Maltodekstrin 5 % 

b. Faktor penambahan sukrosa (S) yang terdiri dari 

3 aras, yaitu : 

S1 = Penggunaan Sukrosa 15 %  

S2 = Penggunaan Sukrosa 25 % 

S3 = Penggunaan Sukrosa 35 % 

Masing-masing aras kedua faktor 

dikombinasikan sehingga diperoleh 6 kombinasi 

perlakuan yaitu : M1S1, M1S2, M1S3, M2S1, M2S2, 

M2S3. Masing-masing kombinasi  diulang sebanyak 3 

kali sehingga diperoleh 18 sampel. Data hasil 

pengamatan dianalisis keragaman (Analysis of 

Variance) pada taraf signifikansi 5%  menggunakan 

software Co-Stat. Apabila terdapat perbedaan nyata, 

maka dilakukan uji lanjut menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% (Hanafiah, 2012). 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sifat Kimia 

1. Kadar Air 

Kadar air merupakan parameter utama dalam 

menentukan kualitas dari produk kering seperti 

minuman instan kulit buah nanas. Kadar air yang 

rendah dapat mencegah pertumbuhan 

mikroorganisme perusak seperti bakteri dan jamur 

yang dapat merusak produk. (Fiana, dkk., 2016). 

Pengaruh penambahan sukrosa pada berbagai 

konsentrasi terhadap kadar air minuman instan kulit 

nanas dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Pengaruh Penambahan Sukrosa pada 

Berbagai Konsentrasi terhadap Kadar Air 

Minuman Instan Kulit Nanas (Angka-
angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang 

berbeda pada grafik  menunjukkan 
adanya perbedaan nyata pada taraf nyata 

5%.). 
 

Penambahan maltodekstrin tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai kadar air 

minuman instan kulit buah nanas sehingga tidak 

a

b

c

0

2

4

6

8

15% 25% 35%

K
a

d
a

r 
A

ir
 (

%
)

Konsentrasi Sukrosa



 

5 
 

dilakuan uji lanjut terhadap faktor penambahan 

maltodekstrin. Diduga hal tersebut diakibatkan 

perbedaan konsentrasi maltodekstrin yang digunakan 

belum cukup untuk menghasilkan kadar air minuman 

instan yang berbeda secara signifikan.  

Berdasarkan Gambar 1 penambahan sukrosa 

dengan berbagai konsentrasi memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kadar air minuman instan 

kulit buah nanas sehingga perlu diadakannya uji 

lanjut. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kadar sukrosa yang diberikan, maka kadar air 

minuman instan kulit buah nanas semakin rendah. 

Menurut Sukardi, dkk (2009) menyatakan bahwa gula 

memiliki sifat yang sangat higroskopis sehingga di 

dalam proses pengeringan akan menyebabkan proses 

pengeluaran air  berlangsung lebih cepat 

dibandingkan dengan perlakuan yang menggunakan 

konsentrasi gula yang lebih rendah. Potter (1995), 

menyatakan bahwa makin tinggi total padatan bahan 

yang dikeringkan, maka kecepatan penguapan makin 

tinggi, dengan demikian proses menuju tingkat lewat 

jenuh semakin cepat  pula dan menyebabkan proses 

terbentuknya kristal semakin cepat. Sehingga pada 

saat proses pembentukan kristal terjadi, air yang 

diuapkan akan semakin tinggi yang menyebabkan 

kadar air di dalam minuman instan kulit buah nanas 

akan semakin rendah. 

Semakin rendah sukrosa yang ditambahkan 

akan menyebabkan kadar air dalam bahan pangan 

akan membentuk ikatan yang menyebabkan 

terbentuknya gumpalan dan mengakibatkan butuh 

waktu yang lebih lama untuk memecah ikatan antar 

partikel, yang menyebabkan kadar air minuman instan 

dengan penambahan sukrosa yang lebih rendah akan 

meningkatkan nilai kadar air minuman instan kulit 

buah nanas (Fennema, 1985 dalam Kania dkk., 2015). 

Kadar air minuman instan kulit buah nanas 

berkisar antara 3,237% hingga 6,787%, dimana 

sebagian besar telah memenuhi syarat mutu kadar air 

minuman bubuk berdasarkan SNI 01-4320-1996. 

Menurut SNI kadar air yang dipersyaratkan berkisar 

antara 3-5%. Penambahan maltodekstrin 2,5% dan 

sukrosa 15% (M1S1) serta maltodekstrin 5% dan 

sukrosa 15% (M2S1) belum memenuhi standar 

tersebut karena masing masing memiliki nilai kadar air 

yang lebih tinggi dari standar SNI 01-4320-1996 yaitu 

6,79% dan 6,14%. 

 

2. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan campuran dari 

komponen anorganik atau mineral  yang terdapat 

pada suatu bahan pangan (Winarno, 2002 dalam 

Alfonsius, 2015). Data pengaruh penambahan sukrosa 

pada berbagai konsentrasi terhadap kadar abu 

minuman instan kulit nanas dapat dilihat pada Gambar 

2.  

 

Gambar 2. Pengaruh Penambahan Sukrosa pada 
Berbagai Konsentrasi terhadap Kadar Abu 

Minuman Instan Kulit Nanas (Angka-
angka yang diikuti oleh huruf-huruf yang 

berbeda pada grafik  menunjukkan 

adanya perbedaan nyata pada taraf nyata 
5%.). 
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(2012) dalam Putra dkk (2013), hal ini dikarenakan 

maltodekstrin tidak memiliki kandungan mineral 

bahan, sehingga penambahan maltodekstrin yang 
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lebih sedikit justru membuat kandungan mineral total 

padatan produk menjadi lebih banyak dibanding 

penambahan maltodekstrin dalam jumlah yang lebih 

besar. Menurut Alfonsius (2015) sifat dan komponen 

dari maltodekstrin secara umum tidak akan 

mempengaruhi kadar abu produk minuman serbuk 

instan  pada konsentrasi 2 hingga 3 %. Penelitian 

yang dilakukan Putra dkk (2013) dengan penambahan 

maltodekstrin sebanyak 1 hingga 2% juga 

menunjukkan peningkatan maltodekstrin tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kadar abu 

minuman serbuk kulit manggis. 

Berdasarkan Gambar 2 penambahan sukrosa 

pada berbagai konsentrasi memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kadar abu minuman instan 

kulit buah nanas. Hal tersebut terjadi karena sukrosa 

sendiri sebagai bahan yang ditambahkan dalam 

proses pengolahan minuman instan ini memiliki nilai 

kadar abu tersendiri, sehingga dengan adanya 

penambahan sukrosa akan meningkatkan nilai kadar 

abu minuman instan kulit buah nanas. Tercantum di 

dalam penelitian Kumalaningsih dan Suprayogi (2006), 

bahwa sukrosa tersendiri memiliki nilai kadar abu 

sebesar 0,35%, sehingga menyebabkan meningkatnya 

konsentrasi sukrosa mampu meningkatkan kadar abu 

produk. Adapun mineral yang terkandung di dalam 

sukrosa terdiri dari mineral mikro dan mineral makro. 

Mineral mikro mg/L (ppm) dalam bahan kering 

meliputi seng (Zn) 1,2; besi (Fe) 1,2; dan tembaga 

(Cu) 0,60 serta mineral makro mg/L (ppm) dalam 

bahan kering meliputi fosfor (P) 0,70; kalium (K) 25; 

kalsium (Ca) 60; magnesium (Mg) 10; natrium (Na) 

10; klorin (Cl) 100; dan belerang (S) 20 (Alviani, 

2016). 

Kadar abu minuman instan kulit buah nanas 

berkisar antara 1,155% hingga 1,584%, dimana nilai 

kadar abu tersebut sebagian besar telah memenuhi 

standar SNI 01-4320-1996. Menurut SNI kadar abu 

minuman instan yang dipersyaratkan yaitu maksimal 

1,5%. Perlakuan penambahan maltodekstrin 2,5% 

dan sukrosa 35% (M1S3) serta maltodekstrin 5% dan 

sukrosa 35% (M2S3) belum dapat memenuhi standar 

SNI 01-4320-1996 dimana masing masing perlakuan 

memiliki kadar abu sebesar 1,531% (M1S3) dan 

1,584% (M2S3). 

 

3. Kadar Sukrosa 

Perthitungan kadar sukrosa dilakukan untuk 

mengetahui jumlah sukrosa yang terkandung di dalam 

bahan. Pengaruh penambahan sukrosa pada berbagai 

konsentrasi terhadap kadar sukrosa minuman instan 

kulit nanas dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Pengaruh Penambahan Sukrosa pada 

Berbagai Konsentrasi terhadap Kadar 
Sukrosa Minuman Instan Kulit Nanas 

(Angka-angka yang diikuti oleh huruf-

huruf yang berbeda pada grafik  
menunjukkan adanya perbedaan nyata 

pada taraf nyata 5%) 

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa 

penambahan maltodekstrin tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kadar sukrosa 

minuman instan kulit buah nanas, sehingga tidak 

dilakukannya uji lanjut. Penambahan sukrosa pada 

berbagai konsentrasi (15%, 25%, dan 35%) mampu 

meningkatkan kadar sukrosa minuman intsan kulit 

buah nanas secara signifikan. Menurut Thorpe (1974), 

gula pasir mengandung 97,01% sukrosa. Hal 

tersebutlah yang membuat semakin tinggi 

penambahan sukrosa yang digunakan, maka semakin 
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tinggi pula kandungan sukrosa dalam minuman instan 

yang dihasilkan.  

Kadar sukrosa minuman instan kulit buah 

nanas berkisar antara 72,77% hingga 88,02%. Hal 

tersebut menyebabkan hanya perlakuan penambahan 

maltodekstrin 2,5% dan sukrosa 15% (M1S1) serta 

maltodekstrin 5% dan sukrosa 15% (M2S1) dengan 

kadar sukrosa masing-masing 72,46% dan 72,77% 

yang memenuhi syarat mutu kadar sukrosa minuman 

bubuk berdasarkan SNI 01-4320-1996. Menurut SNI, 

kadar sukrosa yang dipersyaratkan untuk minuman 

bubuk yaitu maksimal sebanyak 85%. 

 

Sifat Fisik (Daya Larut) 

Perhitungan daya larut dilakukan untuk 

melihat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

melarutkan minuman instan kulit buah nanas. 

Pengaruh penambahan maltodekstrin dan sukrosa 

pada berbagai konsentrasi terhadap daya larut 

minuman instan kulit nanas dapat dilihat pada Gambar 

4. 

 

Gambar 4. Pengaruh Penambahan Maltodekstrin dan 

Sukrosa pada Berbagai Konsentrasi 
terhadap Daya Larut Minuman Instan Kulit 

Nanas (Huruf-huruf yang berbeda pada 

grafik  menunjukkan adanya perbedaan 
nyata pada taraf nyata 5%, huruf kecil 

untuk pengaruh maltodekstrin dan huruf 
kapital untuk pengaruh sukrosa).  

 

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa faktor 

penambahan maltodekstrin dan sukrosa memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap daya larut 

minuman instan kulit buah nanas. Begitu pula 

interaksi keduanya, antara maltodekstrin dan sukrosa 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya 

larut minuman instan yang dihasilkan. Waktu daya 

larut minuman instan kulit buah nanas berkisar antara 

23,957 detik hingga 44,897 detik. 

Berdasarkan Gambar 4 perlakuan konsentrasi 

maltodekstrin mampu mempercepat waktu daya larut 

minuman instan kulit buah nanas. Hal ini disebakan 

karena ketika minuman instan kulit buah nanas 

dilarutkan, gugus hidroksil yang terdapat dalam 

maltodekstrin akan berinteraksi dengan air sehingga 

kelarutan serbuk meningkat. Semakin banyak gugus 

hidroksil bebas pada bahan pengisi maka semakin 

tinggi tingkat kelarutannya. Artinya jika nilai kelarutan 

yang diperoleh semakin tinggi maka menunjukkan 

daya larut minuman instan akan semakin cepat 

sehingga mutu produk yang dihasilkan juga akan 

semakin baik, karena proses penyajiannya akan 

menjadi lebih mudah (Yuliawaty dan Wahono, 2015). 

Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Kania dkk (2016), dimana 

meningkatnya maltodekstrin akan meningkatkan 

kelarutan sehingga mempercepat waktu daya larut 

minuman instan. Penelitian yang dilakukan Ramadhani 

(2016) menyebutkan bahwa penambahan 

maltodekstrin pada konsentrasi 20% mampu 

mempercepat waktu daya larut minuman bubuk kulit 

buah naga dibandingkan dengan penambahan 

maltodekstrin sebanyak 10%. Penambahan 

maltodekstrin 20% menghasilkan waktu daya larut 

minuman kulit buah naga selama 12,11 s sedangkan 

penambahan maltodekstrin 10%  menghasilkan waktu 

daya larut minuman kulit buah naga selama 16,56 s. 

Hal ini disebabkan luasnya permukaan serbuk yang 

meningkat dapat menyebabkan serbuk lebih cepat 

terlarut sempurna ketika langsung kontak dengan air 

yang banyak dalam penyajiannya. Hal tersebut sesuai 
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dengan pernyataan Pradana (2005) dalam Ramadhani 

(2016), bahwa maltodekstrin merupakan bahan 

pengisi yang memiliki tingkat kelarutan tinggi karena 

sifat maltodesktrin yang larut dalam air, dan proses 

dispersi yang cepat. 

Selain itu berdasarkan Gambar 4 

penambahan sukrosa juga memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap minuman instan kulit buah 

nanas. dimana penambahan sukrosa yang semakin 

tinggi dapat menyebabkan kadar air minuman instan 

menurun. Menurut Fennema (1985) dalam Kania dkk. 

(2015), salah satu faktor yang mempengaruhi waktu 

larut adalah kadar air bahan, semakin tinggi kadar air 

dalam minuman serbuk instan maka semakin lama 

waktu yang dibutuhkan untuk larut. Peningkatan 

kadar air dalam bahan pangan akan membentuk 

ikatan yang menyebabkan terbentuknya gumpalan 

dan mengakibatkan butuh waktu yang lebih lama 

untuk memecah ikatan antar partikel. 

  Kadar air yang cukup tinggi di dalam bahan 

menyebabkan bahan tersebut menjadi sulit menyebar 

apabila dilarutkan di dalam air, hal tersebut karena 

bahan cenderung lekat sehingga tidak terbentuk pori-

pori dan akibatnya bahan menjadi tidak mampu untuk 

menyerap air dalam jumlah besar. Selain itu, bahan 

dengan kadar air tinggi mempunyai permukaan yang 

sempit untuk dibasahi karena butirannya lebih besar 

sehingga menjadi saling lekat diantara butiran 

(Gardjito dkk., 2006 dalam Kania, dkk., 2015). 

Berdasarkan uraian teori tersebut, menunjukkan 

bahwa hasil penelitian untuk parameter kelarutan 

telah sesuai dengan teori bahwa kelarutan berbanding 

terbalik dengan kadar air produk yang dihasilkan 

(Kania, dkk., 2015). Semakin cepat  waktu daya larut 

yang diperoleh maka semakin baik mutu produk yang 

dihasilkan karena akan mempermudah proses 

penyajian (Melkhianus dkk., 2013). 

 

 

Organoleptik 

1. Aroma 

Aroma merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan tingkat penerimaan suatu produk oleh 

konsumen. Aroma juga merupakan salah satu penentu 

kualitas makanan agar dapat diterima oleh konsumen 

(Hastuti dkk., 1988). Pengaruh penambahan 

maltodekstrin dan sukrosa pada berbagai konsentrasi 

terhadap aroma minuman instan kulit nanas dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Pengaruh Penambahan Maltodekstrin dan 

Sukrosa pada Berbagai Konsentrasi 

terhadap Aroma Minuman Instan Kulit 

Nanas 

 

Gambar 5 menunjukkan pengaruh 

penambahan maltodekstrin dan sukrosa pada 

konsentrasi yang berbeda tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap aroma minuman instan kulit 

buah nanas yang diuji dengan uji organoleptik baik 

skoring maupun hedonik. Oleh karena itu, tidak perlu 

dilakukan uji lanjut terhadap parameter aroma 

minuman instan kulit buah nanas. Analisa uji skoring 

menunjukkan bahwa penambahan maltodekstrin dan 

sukrosa memberikan nilai 2,2-2,6 yang berarti panelis 

menyatakan minuman instan yang dihasilkan tidak 

beraroma nanas hingga agak beraroma nanas. Uji 

hedonik menunjukkan nilai 2,25-2,6 yang berarti 
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panelis tidak menyukai hingga agak menyukai produk 

minuman instan kulit buah nanas ini. Hal tersebut 

diduga karena aroma sukrosa yang lebih dominan dari 

aroma nanas, selain itu penambahan maltodekstrin 

juga tidak berpengaruh karena maltodekstrin sendiri 

tidak memiliki aroma yang khas. Penelitian yang 

dilakuakn oleh Yuliawaty dan Wahono (2015) 

menunjukkan penambahan maltodekstrin tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

aroma minuman instan yang dihasilkan. 

2. Warna 

Warna dapat menentukan menarik tidaknya 

suatu produk makann (Winarno, 1992). Menurut 

Hastuti dkk. (1988), warna merupakan salah satu 

atribut yang menjadi kesan pertama konsumen dalam 

menilai bahan makanan. Pengaruh penambahan 

maltodekstrin dan sukrosa pada berbagai konsentrasi 

terhadap warna minuman instan kulit nanas dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Pengaruh Penambahan Maltodekstrin dan 
Sukrosa pada Berbagai Konsentrasi 

terhadap Warna Minuman Instan Kulit 
Nanas 

 

 Gambar 6 menunjukkan pengujian hedonik 

ataupun skoring terhadap parameter warna minuman 

instan kulit buah nanas menghasilkan data yang tidak 

signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

penambahan maltodekstrin dan sukrosa dengan 

berbagai konsentrasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat penerimaan panelis ketika 

dilakukan uji warna minuman instan kulit buah nanas. 

Diperoleh nilai 3-3,4 pada pengujian hedonik yang 

berarti rata-rata panelis menyatakan tidak suka 

hingga agak suka dengan warna minuman instan kulit 

buah nanas.  

Pengaruh penambahan maltodekstrin dan 

sukrosa dengan berbagai konsentrasi terhadap warna 

minuman instan kulit nanas menunjukkan bahwa 

ketika dilakukan uji skoring terhadap minuman instan 

kulit buah nanas dihasilkan perhitungan yang tidak 

berbeda nyata. Hal tersebut menandakan bahwa 

pengaruh penambahan maltodekstrin dan sukrosa 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

warna dari minuman instan kulit buah nanas. Rata-

rata warna yang dihasilkan berdasarkan perhitungan 

uji skoring yaitu 3-3,45 yang berarti warna yang 

dihasilkan yaitu coklat muda. Hal tersebut diduga 

karena sukrosa yang ditambahkan memberikan warna 

sedikit kecoklatan akibt dari proses pemanasan yang 

dilakukan. Selain itu maltodekstrin yang berwarna 

putih tidak memberikan pengaruh terhadap warna 

minuman instan yang dihasilkan. Sesuai dengan 

penelitian Yuliawaty dan Wahono (2015) 

menunjukkan penambahan maltodekstrin tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap warna 

minuman instan yang dihasilkan. Selain itu pada 

proses pengolahan, suhu tetap dijaga dengan cara 

pengadukan terus-menerus untuk mencegah 

pencoklatan pada padatan yang dihasilkan sehingga 

warna minuman instan tidak terlalu berbeda pada 

setiap perlakuan. 

 

3. Rasa 

Rasa merupakan sensasi yang terbentuk dari 

hasil perpaduan komposisi bahan pada suatu produk 

makanan yang ditangkap oleh indera pengecap 

(Hastuti, dkk., 1988). Pengaruh hubungan antara 

penambahan maltodekstrin dan sukrosa pada 
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berbagai konsentrasi terhadap aroma minuman instan 

kulit buah nanas dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Penambahan 
Maltodekstrin dan Sukrosa pada 

Konsentrasi yang Berbeda terhadap Rasa 
Minuman Instan Kulit Nanas 

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa penambahan 

maltodekstrin dan sukrosa dengan berbagai 

konsentrasi tidak memberikan pengaruh yang nyata 

atau dapat dikatakan tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap analisa rasa minuman instan 

kulit buah nanas baik secara skoring maupun hedonik. 

Hasil perhitungan analisa skoring terhadap rasa 

minuman instan kulit buah nanas menunjukkan nilai 

yang berkisar antara 2,4-2,85 yang berarti panelis 

menyatakan rasa minuman instan kulit buah nanas 

agak berasa nanas. Hasil analisa hedonik 

menunjukkan rata-rata nilai yang diberikan panelis 

yaitu 2.2-2.55 yang bearti tingkat kesukaan panelis 

terhadap rasa minuman instan kulit buah nanas yaitu 

tidak suka sampai agak suka. Hasil analisa parameter 

rasa yang tidak signifikan baik dari uji hedonik 

maupun skoring menandakan tidak perlunya dilakukan 

uji lanjut. Hal tersebut diduga karena maltodekstrin 

tidak memiliki rasa yang dapat mempengaruhi rasa 

dari minuman instan kulit buah nanas. Pengujian 

skoring menunjukkan rasa minuman instan yang 

dihasilkan agak berasa nanas. Hal tersebut diduga 

akibat penambahan sukrosa yang digunakan memiliki 

rasa yang lebih dominan dari rasa nanas. Sehingga 

menghasilkan minuman instan dengan rasa yang lebih 

manis dibandingkan rasa nanas itu sendiri. Selain itu, 

kulit nanas yang digunakan juga memiliki rasa nanas 

yang tidak sekuat bagian daging buah. Yuliawaty dan 

Wahono (2015) juga menunjukkan penambahan 

maltodekstrin sebanyak 5 hingga 15% tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasa 

minuman instan yang dihasilkan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa serta uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup penelitian ini 

maka dapat disimpulkan bahwa penambahan sukrosa 

pada berbagai konsentrasi memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kadar air, kadar abu, kadar 

sukrosa dan daya larut minuman instan kulit buah 

nanas. Penambahan maltodekstrin pada berbagai 

konsentrasi hanya memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap daya larut minuman instan kulit 

buah nanas. Semua parameter organoleptik yang 

ditambahkan maltodekstrin dan sukrosa pada 

berbagai konsentrasi baik warna, rasa dan aroma 

pada pengujian hedonik maupun skoring tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan. Perlakuan 

penambahan maltodekstrin 2,5% dan sukrosa 25% 

(M1S2) merupakan perlakuan terbaik dengan kadar 

air 4,77%, kadar abu 1,31%, kadar sukrosa 85,53%, 

dan daya larut 35,18 s, serta organoleptik yang 

meliputi analisa warna dengan tingkat kesukaan agak 

suka (coklat muda), analisa rasa dengan tingkat 

kesukaan tidak suka hingga agak suka (tidak berasa 

nanas hingga agak berasa nanas), serta analisa aroma 

dengan tingkat kesukaan tidak suka hingga agak suka 

(tidak beraroma nanas hingga agak beraroma nanas). 
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