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PRAKATA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Terong Belanda merupakan salah satu tanaman yang memiliki khasiat untuk 

berbagai macam penyakit. Penurunan kadar kolesterol darah disebabkan oleh 

senyawa-senyawa aktif yang berperan di dalam terong belanda seperti antosianin, 

isoflavon, senyawa karotenoid, serat dan vitamin C. Kandungan antosianin dalam 

terong belanda dapat menghilangkan penyumbatan pembuluh darah 

(ateroskloresis) sehingga mencegah penyakit jantung dan stroke, menormalkan 

tekanan darah serta dapat menurunkan kadar kolestrol dan mengikat zat-zat racun 

dalam tubuh (Syariah dkk, 2011). Ditinjau dari aspek fungsionalnya ternyata 

antosianin dalam buah terong belanda mempunyai khasiat yang sangat unggul 

sebagai  sumber antioksidan  alami.  . Antosianin dalam terung belanda  memiliki 

aktivitas antioksidan sebesar IC 50 antara 196.8531 µ g / mL -.240.0811 µ g / mL 

(Armin,dkk,  2010).  Berdasarkan  Lister,  et  all,  (2005)  kandungan  antosianin 

adalah 82,4 mg GAE/100g FW. 

Nutrasetikal yang dikenal juga sebagai phytochemical, medical foods, 

functional  food,  pharmafoods  diartikan  sebagai bahan alam dalam keadaan 

murni atau pekat, atau senyawa kimia bioaktif yang mempunyai efek 

meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit atau mengobati penyakit. Granul 

ekstrak terong belanda merupakan salah satu sediaan nutrasetikal karena 

memiliki kadar vitamin C 296,57 ppm kandungan antosianin 125,99   mg/L, dan β 

karoten  sebesar 15,28 mg/100g   dan serat pangan 12,58% (Miranti dan Andini, 

2014).  

Granul ekstrak terong belanda yang dihasilkan mempunyai waktu alir 

dengan kategori kohesif sehingga tidak memenuhi syarat (Wiguna, 2014). Hal ini  

disebabkan karena ekstrak terong belanda mempunyai sifat higroskopis sehingga 
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mengakibatkan granul mudah menggumpal dan memiliki waktu alir yang tidak 

memenuhi syarat. Salah satu cara untuk mencegah penggumpalan granul adalah 

dengan penambahan anti kempal seperti magnesium karbonat (MgCO3).   
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1. Terong Belanda 

 

Buah Terong Belanda termasuk dalam suku Solanaceae, spesies 

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. Di dalam buah ini terdapat daging 

buah yang tebal berwarna kekuningan dibungkus oleh selaput tipis yang 

mudah dikelupas. Lapisan luar daging buah banyak mengandung air, 

sedikit kasar dan sedikit mengandung rasa manis (Kumalaningsih, 2006).  

 

 

                             Gambar 1. Buah Terung Belanda  

 

Kandungan beta karoten dalam buah terong belanda 0,0710 mg tiap 100 g 

bahan ( Musfiroh, dkk,2013). Berdasarkan Lister, et all, (2005) kandungan pro 

vitamin A tersebut pada terong belanda memenuhi  kebutuhan harian (RDI) 

vitamin A sebesar 13,15% 

Terong belanda  mengandung vitamin C sebesar 17 mg/100 mg    bahan. 

Berdasarkan Lister, et all, (2005) kandungan vitamin C pada terong belanda 

memenuhi 27,44% RDI. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh ataupun mengobati sariawan, dan berfungsi pula sebagai antioksidan 

Kandungan serat pada terong belanda sekitar 2% dan berdasarkan Lister, et 

all, (2005) diketahui kandungan serat 3,6 g/100g bahan yang bermanfaat untuk 

mencegah kanker dan sembelit. Terong belanda juga merupakan salah satu tanaman 

yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat untuk menurunkan kadar 

kolesterol darah. Berdasarkan penelitian Syariah, dkk, (2011) diketahui bahwa 
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pemberian jus terong belanda sebanyak 3,5 g/100 g bb tikus putih mampu 

menurunkan kadar kolesterol, sedangkan berdasarkan penelitian Idris, 2011 

diketahui bahwa sari buah menurunkan kolesterol total darah pada tikus putih 

jantan pada konsentrasi 250mg/mL. 

 
Kandungan zat besi (Fe) pada terong belanda sekitar 0,32 mg/100 g bahan 

(Lister, et all, 2005). Adanya Fe dan vitamin C dalam terong belanda 

mengakibatkan pemberian konsentrasi jus 40-60% dapat meningkatkan konsentrasi 

hemoglobin mencit anemia (Sianturi dkk, 2013), sehingga berguna untuk mencegah 

anemia. 

Antosianin merupakan pigmen dalam terong belanda. Antosianin tergolong 

pigmen yang disebut flavonoid yang pada umumnya larut dalam air (Jackman dan 

Smith, 1996 dalam Hendry dan Houghton, 1996). Antosianin yang larut dalam air, 

secara kimiawi dapat dikelompokkan dalam golongan flavonoid dan fenolik..  

Antosianin dapat berfungsi sebagai antioksidan. Antosianin yang termasuk kedalam 

golongan flavonoid yang merupakan salah satu jenis antioksidan. Ditinjau dari 

aspek fungsionalnya ternyata antosianin dalam buah terong belanda mempunyai 

khasiat yang sangat unggul sebagai  sumber antioksidan  alami yang bermanfaat 

untuk meluruhkan zat radikal. Antosianin dalam terong belanda memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar IC 50 antara 196.8531 µ g/mL -.240.0811 µ g/mL (Armin,dkk, 

2010).  Berdasarkan Lister, et all (2005), kandungan antosianin adalah 82,4 mg 

GAE/100g FW. 

 

2.2. Nutrasetikal Granul instan Terong Belanda 

Nutrasetikal yang dikenal juga sebagai phytochemical, medical foods, 

functional  food,  pharmafoods  dan  nutritional  supplement,  diartikan  sebagai 

bahan alam dalam keadaan murni atau pekat, atau senyawa kimia bioaktif yang 

mempunyai efek meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit atau mengobati 

penyakit. Pada saat ini telah   beredar berbagai macam bahan pangan yang 

mempunyai fungsi fisiologis tertentu di dalam tubuh, contohnya sebagai 

antioksidan,  menurunkan  kadar  gula  darah,  meningkatkan  daya  ingat,  beta 

karoten untuk mencegah serangan jantung, glukosamin untuk menangani 
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osteoartritis dan lain-lain ( Schimid dan Labuza, 2000). Sediaan nutrasetikal granul 

memiliki kelebihan dibandingkan bentuk sediaan suplemen lainnya , yaitu dalam 

hal kepraktisan dan kemudahan dalam penggunaannya. Bentuk granul biasanya 

lebih stabil secara fisik dan kimia daripada serbuk saja. Granul biasanya lebih tahan 

terhadap pengaruh udara. Selama granula lebih mudah dibasahi (wetted) oleh 

pelarut daripada beberapa macam serbuk yang cenderung akan mengambang di atas 

permukaan pelarut, sehingga granul lebih disukai untuk dijadikan larutan. 

Granulasi merupakan proses pengubahan campuran serbuk menjadi granul yang 

lebih bebas mengalir dibandingkan dengan serbuk awalnya (Ansel, 1989). 

Granul instan terong belanda dapat dikatakan merupakan sediaan 

nutrasetikal karena memiliki kadar   serat pangan 12,58% , kadar vitamin C 

296,57 ppm, kandungan antosianin 125,99   mg/L, β karoten  sebesar 15,28 

mg/100g  dan kadar Fe 0,694 ppm (Miranti dan Andini, 2014).   

Betakaroten mempunyai peranan yang sangat penting sebagai antioksidan 

karena paling tahan terhadap serangan radikal bebas. Beta karoten merupakan 

salah satu jenis karotenoid yang banyak terdapat pada buah-buahan. Senyawa ini 

akan dikonversikan menjadi vitamin A (retinol) di dalam tubuh sehingga sering 

juga disebut sebagai provitamin A (Kumalaningsih,  2006).   

Serat pangan  merupakan bagian bahan pangan yang memiliki efek yang 

baik pada sistem metabolisme tubuh, serta mengurangi resiko beberapa penyakit 

kronis, diantaranya jantung koroner, apendikitis, divertikulosis,penurun kolesterol  

dan kanker kolon. Serat yang memiliki efek fisiologis tersebut adalah serat pangan 

atau dietary fiber.  

 Antosianin yang termasuk kedalam golongan flavonoid yang merupakan 

salah satu jenis antioksidan. Ditinjau dari aspek fungsionalnya ternyata antosianin 

dalam buah terong belanda mempunyai khasiat yang sangat unggul sebagai  

sumber antioksidan  alami yang bermanfaat untuk meluruhkan zat radikal.  

Adanya Fe dan vitamin C dalam terung belanda dapat meningkatkan 

konsentrasi hemoglobin mencit anemia (Sianturi dkk, 2013). 

 2.3. Granul Instan Terong Belanda 

Granul adalah gumpalan-gumpalan dari partikel yang lebih kecil (serbuk), 
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umumnya berbentuk tidak merata atau berbentuk kebulat-bulatan dan menjadi 

seperti partikel tunggal yang lebih besar dengan maksud untuk meningkatkan 

kemampuan mengalir. Menurut Hadisoewignyo dan Fudholi (2013), keuntungan 

sediaan bentuk granul: (1) mengalir lebih baik dibandingkan dengan serbuk, (2) 

meningkatkan kompresibilitas, (3) memiliki luas permukaan yang lebih kecil dari 

pada serbuk, sehingga lebih mudah dibuat bentuk larutannya, (5) memiliki ukuran 

partikel yang lebih seragam. Tujuan pembuatan granul yaitu: memperbaiki aliran 

serbuk dan menghindari terbentuknya material yang keras dari serbuk, terutama 

pada serbuk yang higroskopis (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). Menurut 

Voight (1995) beberapa syarat yang harus dimiliki granul diantaranya adalah 

Mempunyai bentuk dan warna yang homogen, memiliki distribusi butiran yang 

sempit dan tidak lebih dari 10 %  mengandung komponen berbentuk  serbuk,  

memiliki  daya  alir  yang  baik,  mudah  larut dalam  air.  

 Pembuatan granul instan terong Belanda mengalami modifikasi karena 

dengan cara granulasi basah tidak dapat dihasikan granul yang baik. Hal tersebut 

disebabkan ekstrak terong belanda yang bersifat higroskopis.. Granul yang 

mengandung bahan yang bersifat higroskopis dapat diatasi dengan menambahkan 

silika gel. Selain menggunakan silika gel dapat juga ditambhkan eksipien lain 

kedalam sediaan seperti adsorben. (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013).  

2.4. Bahan Tambahan 

2.4..1 Laktosa 

 Laktosa adalah bahan baku yang paling banyak digunakan dalam formulasi 

tablet. Laktosa mempunyai stabilitas yang baik bila dikombinaskian dengan zat 

aktif, baik digunakan dalam bentuk hidrat atau anhidrat. Bentuk hidrat umumnya 

diugnakan dalam granulasi kering (Anwar, 2012). 

 Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat atau 

mengandung satu molekul air, serbuk atau masa hablur, keras, putih atau putih 

kerm. Tidak berbau dan rasa sedikit manis. Stabil diudara,tetapi mudah menyerap 

bau. Mudah (dan pelan-pelan) larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air 

mendidih; sangat sukar larut dalam etanol; tidak larut daam klorofom dan dalam 

eter. Digunakan sebagai filler (pengisi) (Depkes RI, 1995). Laktosa juga 
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memberikan rasa yang dapat diterima dimulut, tidak higroskopis, mudah 

dikeringkan pada saat pembuatan dengan metode granulasi basah, memiliki 

kompresibiltas yang baik, tidak reaktif, memiliki nilai titik leleh (202
0
C) sehingga 

tidak akan menjadi lunak pada saat terkena kompresi, sifat alir yang cukup baik dan 

harga relatif murah (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

2.4.2.Sukralosa 

Sukralosa  adalah triklorodisakarida dengan rumus kimia C12H19C1308 

merupakan senyawa berbentuk kristal berwarna putih tidak berbau, mudah larut 

dalam air, methanol dan alcohol, sedikit larut dalam etil asetat, serta berasa manis.  

Sukralosa memiliki tingkat kemanisan 600 kali dengan tanpa nilai kalori 

dibandingkan dengan gula dan sesungguhnya mempunyai rasa yang sama dengan 

gula (Winarno, 2008). Sukralosa tidak dapat dicerna, dan tidak menambah kalori 

pada makanan. Sukralosa memiliki stabilitas yang baik pada hampir seluruh jenis 

kondisi, termasuk panas. 

Acceptable Daily Intake (ADI) atau Asupan Harian Diijinkan yang 

ditetapkan oleh Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) 

untuk sukralosa adalah 15 mg/kg berat badan untuk anak-anak dan orang dewasa. 

Sukralosa teruji tidak menyebabkan karies gigi, perubahan genetik, cacat bawaan, 

dan kanker. Selanjutnya sukralosa tidak pula berpengaruh terhadap perubahan 

genetik, metabolisme karbohidrat, reproduksi pria dan wanita serta terhadap sistem 

kekebalan. Oleh karena itu, maka sukralosa sangat bermanfaat sebagai pengganti 

gula bagi penderita diabetes baik tipe I maupun II (BPOM, 2010). 

 

2.4.3.Anti kempal Magnesium Karbonat 

 Anti kempal adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah 

menggempalnya pangan berupa serbuk juga mencegah menggempalnya pangan 

yang berupa tepung. 

 Anti kempal merupakan senyawa yang dapat menyerap air tanpa menjadi 

basah. Bahan tersebut ditambahkan kedalam produk berupa granula atau bubuk 

yang mempunyai sifat higroskopis. Secara umum anti kempal dapat berfungsi 
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karena mudah menyerap air dengan melapisi partikel-partikel bubuk yang 

menyebebkan penolakan penyerapan air. 

Karakteristik anti kempal 

1. Berupa senyawa yang dapat menyerap air tanpa menjadi basah. 

2. Harus mudah dicurahkan. 

3. Berupa bahan anorganik alami yang tidak dapat dalam keadaan bentuk 

kristal penuh. 

 Magnesium karbonat atau  magnesium karbonat basa hidrat, mengandung 

setara tidak kurang dari 40.0% dan tidak lebih dari 45.0% MgCO3. Serbuk putih; 

tidak berbau. Praktis tidak larut dalam air; larut dalam asam encer disertai 

terjadinya gelembung-gelembung gas yang kuat (Depkes RI, 1995). 

 Aplikasi MgCO3 pada formulasi farmasetikal atau teknologi, yaitu sebagai 

eksipien, magnesium karbonat terutama digunakan sebagai eksipien pada tablet 

langsung pada konsentrasi sampai 45% w/w. MgCO3 mempunyai efek yang bagus 

pada disolusi dan stabilitas. MgCO3 juga digunakan untuk menyerap air (adsorben) 

(American Pharmaceutical Association, 1986). Konsentrasi yang digunakan sebagai 

anticaking yaitu 1,5 % dan untuk batas penggunaan yaitu 10.000 mg/Kg  (Codex, 

1999). MgCO3 juga tidak bersifat toksik bahkan pada dosis yang besar, mempunyai 

sifat adsorben dan antasid (Cahyadi, 2006). 

  Berdasarkan penelitian (Yulianti, 2010) magnesium karbonat sebagai 

adsorben memiliki daya serap air yang baik pada konsentrasi 1,0%. 

2.5 Uji Stabilitas  

Stabilitas produk farmasi yaitu kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam 

batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan, sifat dan 

karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Tiap bahan di dalam 

bentuk suatu sediaan, baik yang berkhasiat terapi aktif atau inaktif dapat 

mempengaruhi stabilitas. Faktor lingkungan seperti suhu, radiasi, cahaya, udara 

(terutama oksigen, karbon dioksida dan uap air) dan kelembaban juga dapat 

mempengaruhi stabilitas. Demikian jga faktor seperti ukuran partikel, pH, sifat air, 

dan pelarut yang digunakan, sifat wadah dab adanya bahan kimia lain yang berasal 

dari kontaminasi atau dari pencampuran produk berbeda yang disengaja dapat 
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mempengruhi stabilitas (Depkes RI, 1995). Ketidakstabilan formulasi dapat dideteksi 

dalam beberapa hal dengan suatu perubahan dalam penampilan fisik, warna, bau, 

rasa, dan tekstur dari formula tersebut. Evaluasi granul meliputi uji organoleptis, uji 

aliran granul, uji sudut diam, uji kadar air, uji kelarutan dan kadar antosianin. 

 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1. Tujuan penelitian 

Mengetahui pengaruh penambahan anti kempal magnesium karbonat 

(MgCO3) terhadap karakteristik granul instan ekstrak buah terong belanda 

selama penyimpanan 

 

3.2. Manfaat  penelitian  

  Untuk mengaplikasikan pemakaian magnesium karbonat sebagai bahan 

tambahan yang dapat mencegah terjadinya penggumpalan granul selama 

penyimpanan  

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Alat dan Bahan 

4.1.1 Alat 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain alat gelas di 

laboratorium, alat untuk mengukus, tanur, krus, Flowtester,  erlenmeyer, desikator, 

moisture balance, juicer, stopwatch, Spektrofotometer UV-Vis, Mekanic Stirrer, hot 

plate, oven, kain batis, ayakan mesh 30, 12 dan 8, freeze dryer, timbangan analitis. 

 

4.1.2 Bahan 

Bahan baku yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buah terong 

belanda, sukralosa, laktosa, maltodekstrin, magnesium karbonat, serbuk 

magnesium, feri klorida 1%, asam sulfat pekat dan 10%, asam asetat, metanol, asam 
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asetat anhidrat, amoniak, kloroform, etanol, asam klorida,  pereaksi dragendroff, 

pereaksi mayer, pereaksi wagner, akuades, dan alkohol 70%. 

 

4.2 Metode Penelitian 

4.2.1 Determinasi Tanaman 

 Buah terong belanda yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

toko di Bogor. Determinasi tanaman dilakukan Herbarium Bidang Botani Pusat 

Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan Raya 

Jakarta-Bogor Km.46, Cibinong 16911. 

 

4.2.2 Pembuatan Ekstrak Kering Buah Terong Belanda 

Sebanyak 10.000 gram sampel buah terong belanda buah dikumpulkan, 

kemudian dipisahkan dari tangkai dan pengotor lainnya, dicuci dengan air mengalir 

hingga bersih,  dikupas kulitnya kemudian dikukus pada suhu 70 ± 2 ºC selama 5 

menit. Kemudian dipotong kecil- kecil, dan dimasukkan ke dalam juicer. Sari buah 

yang diperoleh kemudian dikeringkan menggunakan freeze dryer dengan 

penambahan maltodekstrin sebesar 10% dari sari buah, sehingga diperoleh ekstrak 

kering.  

 

4.2.3 Pengujian Mutu Serbuk Ekstrak 

  Pengujian mutu simplisia meliputi penetapan kadar abu dan penentuan 

kadar air. 

a. Penetapan Kadar Abu (DepKes RI, 1979) 

Ditimbang 2-3 gram sampel, dimasukkan ke dalam krus platina atau krus 

silikat yang telah dipijarkan dan ditara, diratakan. Dipijarkan perlahan-lahan 

hingga arang habis, didinginkan lalu ditimbang. Jika dengan cara ini arang 

tidak dapat dihilangkan, ditambahkan air panas, disaring dalam krus yang 

sama. Dimasukkan filtrat ke dalam krus, diuapkan, dipijarkan hingga bobot 

tetap, ditimbang. Dihitung kadar abu terhadap bahan yang telah dikeringkan 

di udara. Dilakukan pengulangan 3 kali (triplo) caranya yaitu dengan 

memasukkan krus ke dalam tanur secara bersamaan  (DepKes RI, 1979). 
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Cara perhitungannya: 

% Abu Total = 
𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭  𝐚𝐛𝐮 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡

𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭  𝐚𝐰𝐚𝐥 𝐞𝐤𝐬𝐭𝐫𝐚𝐤 𝐤𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠
 x 100 % 

 

b. Penetapan Kadar Air 

Penentuan kadar air dilakukan dengan menggunakan moisture balance. 

Sampel dimasukkan sebanyak 1 gram ke dalam alat yang telah disiapkan, 

pada suhu 105
0
C selama 10 menit. Kemudian kadar yang tertera pada 

moisture balance dicatat. Dilakukan pengulangan 3 kali (triplo). 

c. Perhitungan Rendemen Simplisia 

Perhitungan rendemen simplisia yaitu dengan membandingkan antara bobot 

awal dengan bobot akhir yang diperoleh. 

Cara Menghitung : 

Rendemen Ekstrak Kering = 
𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭   𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡

𝐁𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐥 𝐞𝐤𝐬𝐭𝐫𝐚𝐤 𝐤𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠
 x 100% 

 

4.2.4  Analisis Fitokimia 

4.2.4.1 Uji Flavonoid  

Sebanyak 200 mg sampel ditambahkan dengan 5 ml etanol dan dipanaskan 

selama 5 menit di dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambah beberapa tetes asam 

klorida pekat, kemudian  ditambahkan 0,2 g bubuk magnesium. Hasil positif 

ditunjukkan dengan timbulnya warna merah tua (magenta) dalam waktu 3 menit 

(Sangi, dkk., 2008). 

 

4.2.4.2. Uji Tanin 

Sebanyak 20 mg sampel ditambah etanol sampai sempel terendam 

semuanya. Kemudian sebanyak 1 mL larutan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, 

kemudian ditambahkan 2-3 tetes larutan FeCl3 1%. Hasil positif ditunjukkan 

dengan timbulnya warna hijau kebiruan  (Sangi, dkk., 2008). 
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4.2.4.3  Uji Saponin 

Sebanyak 2 g sampel ditambahkan akuades sampai sampel terendam, 

dididihkan selama 2-3 menit lalu didinginkan kemudian dikocok kuat-kuat. Hasil 

positif ditunjukkan dengan terbentuknya buih yang stabil (Sangi, dkk., 2008). 

 

4.2.4.4 Uji  Steroid dan Triterpenoid 

Sebanyak  500-100 mg sampel ditambahkan asam asetat anhidrat sampai 

sampel terendam, dibiarkan selama kira-kira 15 menit, 6 tetes larutan dipindahkan 

ke dalam tabung reaksi dan ditambah 2-3 tetes asam sulfat pekat. Adanya 

triterpenoid ditunjukan dengan terjadinya warna merah jingga atau ungu, sedangkan 

adanya steroid ditunjukkan dengan adanya warna biru (Sangi, dkk., 2008).  

 

4.2.4.5 Uji Alkaloid 

Sebanyak 1 g sampel ditambah 2,5 mL amoniak dan 2,5 mL kloroform. 

Larutan disaring ke dalam tabung reaksi, dan filtrat ditambahkan asam sulfat 2N 

sebanyak 10 tetes. Filtrat dikocok dengan teratur kemudian dibiarkan beberapa 

lama sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas dipindahkan ke dalam tiga tabung 

reaksi, kemudian larutan dianalisis dengan pereaksi Mayer, Dragendorff dan 

Wagner. Terbentuknya endapan menunjukkan adanya kandungan alkaloid. 

Reaksi dengan pereaksi Mayer akan terbentuk endapan putih, dengan pereaksi 

Dragendorff terbentuk endapan merah jingga dan dengan pereaksi Wagner 

terbentuk endapan coklat (Sangi, dkk., 2008).  

 

4.2.5 Pembuatan Granul Instan Ekstrak Terong Belanda 

 Formula granul instan terbaik berdasarkan Wiguna (2014) terdiri dari 

ekstrak terong belanda 56%, Sukralosa 0,13%, dan ditambahkan laktosa sebagai 

pengisi sampai 100%..  

 Berdasarkan hasil penelitian Wiguna (2014) hasil evaluasi granul ekstrak 

terong belanda bersifat kohesif, granul mengalami penggumpalan, sedangkan untuk 

sudut diam semua formula memenuhi syarat yaitu kurang dari 40
0
 sehingga untuk 

memperbaiki karakteristik granul akan dilakukan reformulasi. 
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Berdasarkan formula diatas sejumlah massa granul seperti ekstrak terong 

belanda, sukralosa, magnesium karbonat, dan laktosa ditimbang, lalu diayak 

menggunakan ayakan mesh 30. Bahan yang berkonsentrasi rendah dicampurkan 

terlebih dahulu seperti sukralosa dan magnesium karbonat dimasukan ke dalam 

mortar lalu diaduk sampai homogen. Campuran sukralosa dan magnesim karbonat 

dimasukkan ke dalam wadah yang lain, lalu ditambahkan laktosa sedikit demi 

sedikit lalu diaduk hingga merata ( campuran A). Ekstrak terong  belanda dan 

campuran A dimasukkan ke dalam wadah lain sedikit demi sedikit dengan 

perbandingan yang sama, lalu diaduk hingga terbentuk massa yang kompak 

menggunakan alkohol 70% dengan cara disemprotkan pada masing-masing 

formula. Massa yang basah kemudian diayak menggunakan ayakan mesh 12 hingga 

terbentuk granul. Setelah itu granul dikeringkan di dalam oven yang telah dialasi 

kain batis pada suhu 40-50 
0
C selama ± 2 jam hingga terbentuk granul kering. 

Granul kering diayak menggunakan ayakan mesh 8.  

 

Tabel 1. Formula Minuman Instan Granul Ekstrak Terong Belanda 

Bahan 
Formula 1 

( % ) 

Formula 2 

( % ) 

Formula 3 

( % ) 

Ekstrak Kering Terong Belanda 56 56 56 

Sukralosa 0.13 0,13 0,13 

Magnesium Karbonat - 1 1.5 

Laktosa add 100 add 100  add 100 

Keterangan : 

Dibuat 9 batch = 90 sachet dengan berat 1 sachet = 25 g 

 

4.2.6     Pemeriksaan Organoleptik  

 Pemeriksaan meliputi warna, rasa, kehalusan (tekstur) dan bau granul 

ekstrak terong belanda sebelum dikemas dan selama penyimpanan. 
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4.2.7 Evaluasi Granul Instan 

4.2.7.1 Uji Aliran Granul 

Uji aliran granul dilakukan dengan melewatkan 50 g granul ke dalam alat 

Flowtester sampai masa granul melewati corong, kemudian dicatat waktunya. 

Pengukuran diulang sebanyak 2 kali. Penghitungan daya aliran granul dilakukan 

menggunakan rumus:  

f =
M

T
 

Keterangan: f = Daya aliran (g/detik) 

  T = Waktu (detik) 

  M = Massa Granul (g) 

Tabel 2.Tipe Aliran berdasarkan Daya Alir 

Harga Daya Alir (f) Keterangan 

>10 Bebas mengalir 

4 – 10 Mudah mengalir 

1,4 – 4 Kohesif 

<1,4 Sangat kohesif 

Sumber: Aulton, 1988 

 

4.2.7.2 Uji Sudut Diam  

Penentuan sudut diam dilakukan dengan memasukkan sejumlah massa 

granul kedalam corong. Massa yang jatuh akan membentuk kerucut, lalu diukur 

tinggi dan diameter kerucut. Percobaan ini  diulang sebanyak 2 kali. Tipe aliran 

berdasarkan sudut istirahat dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Tipe Aliran berdasarkan Sudut Diam 

Sudut Istirahat (α) Keterangan 

< 25
0
 Sangat Mudah Mengalir 

25
0
<α<40

0
 Mudah Mengalir 

>40
0
 Sukar Mengalir 

Sumber: Aulton,1988  
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Rumus yang digunakan untuk menentukan sudut diam. 

Tan
-1

 α =   h 

   r       

                                     h 

     r             α 

 

4.2.7.3 Uji Kelarutan 

 Sebanyak 25 g granul dimasukkan ke dalam air 200 mL, kemudian 

dihitung dengan stopwatch, sampai keseluruhan granul instan larut dan catat waktu 

yang tertera dalam stopwatch. Percobaan ini  diulang sebanyak 2 kali. 

 

4.2.8 Uji Kadar Air 

Pemeriksaan kadar air granul dilakukan dengan menggunakan moisture 

balance. Setiap formula dimasukkan 1 g granul ke dalam alat yang telah disiapkan, 

pada suhu 105 
0
C selama 10 menit. Kemudian catat kadar yang tertera pada 

moisture balance. Pengukuran diulang sebanyak 2 kali 

 

4.2.9 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur granul instan 

sebelum dan sesudah penyimpanan pada suhu 28°C (suhu kamar) dan 45°C (suhu 

dipercepat) selama 8 minggu. 

 

4.2.10 Uji Stabilitas  

Uji stabilitas dilakukan pada ketiga formula. Evaluasi dilakukan pada 2 

suhu yang berbeda, yaitu 28°C (suhu kamar) dan 45°C (suhu dipercepat) selama 8 

minggu (0, 2, 4, 6 dan 8). Evaluasi kestabilan granul ekstrak terong belanda 

dilakukan pada kualitas granul berdasarkan parameter organoleptik, uji aliran 

granul, uji sudut istirahat, kelarutan, kadar air dan antosianin. Percobaan ini  

diulang sebanyak 2 kali. Waktu pengujian dilakukan seperti pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. Waktu pengujian granul ekstrak terong belanda 

Suhu Pengujian  Minggu ke- 

0 2 4 6 8 

Kamar (25°-30°C) **** ** ** ** **** 

Dipercepat (40º-45°C) **** ** ** ** **** 

Keterangan :  

**** pemeriksaan organoleptik , uji aliran granul, uji sudut diam,kelarutan,kadar 

air 

** pemeriksaan organoleptik,  kadar air. 

 

4.2.11 Analisis Kimia Granul Instan Terong Belanda  

Analisis dilakukan pada granul instan perlakuan terbaik setelah penyimpanan 

minggu ke-8, untuk mengetahui masih adanya komponen aktif (vitamin C, beta 

karoten dan antosianin) pada terong belanda. Kadar serat pangan hanya diuji pada 

granul sebelum  penyimpanan karena serat pangan tidak akan mengalami 

perubahan selama penyimpanan.   

4.2.11.1 Analisis Kadar Vitamin C (Metode HPLC) 

 Ditimbang dengan seksama sampel homogen 1 g dan dimasukkan ke labu 

ukur 25 ml. Ditambahkan 10 ml meta phosphoric acid 3% kemudian diultrasonik 

15 menit (sampel cair) selama 30 menit, dihimpitkan sampai tanda tera dan  

dihomogenkan. Disaring dengan kertas Whatman no. 42, setelah itu dengan 

membran 0,45 µm, Kemudian disuntikkan ke HPLC.  

Kondisi Kromatografi : 

Kolom  : Oktadesilsilana (C18) 

Laju Alir : 0,7 ml/menit 

  : 254 nm 

Fase Gerak : Metanol HPLC grade (80:20) 

4.2.11.2 Analisis Kadar Antosianin (metode pH-differensial) 

Menimbang  2 g sampel dan menambahkan 8 mL larutan 0,1% HCl dalam 

metanol. Larutan diultrasonik pada suhu 25
o
C selama 1 jam. Setelah itu dilakukan 

penyaringan dengan kertas saring whatman no. 1. Selanjutnya diuapkan dengan 
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rotary evaporator pada suhu 30-35
o
C. Larutan ditambahkan 25 mL  metanol dan 

dihomogenkan serta disentrifus (6000 rpm, 20 menit)  

Sebanyak 1 mL filtrat masing-masing  dimasukkakan  ke dalam 2 tabung 

reaksi. Tabung reaksi pertama ditambah larutan buffer pH 1 sebanyak 8 ml dan 

tabung reaksi kedua ditambahkan larutan buffer pH 4,5 sebanyak 8 ml. Absorbansi 

dari kedua perlakuan pH diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 

520 nm dan 700 nm setelah didiamkan selama 15 menit. 

Nilai absorbansi sampel ekstrak dihitung dengan menggunakan persamaan 

: A = [(A5206-A700)pH1-(A520-A700)pH4,5].Konsentrasi antosianin dihitung 

menggunakan ekstingsi molar sebesar 26900 Lcm
1- 

dan berat molekul 449,2 

Konsentrasi Antosianin (mg⁄L) : 

Dimana :    A   = absorbansi 
      BM = berat molekul (449.2) g/mol (BM cyanidin-3-gluciside) 

       FP   = faktor pengenceran  

       Ƹ     = koefisien ekstingsi molar (29600 L cm
1-

) 

       10
3  

 = konversi g ke mg 

4.2.11.3   Analisis Kadar Karotenoid (Spektrofotometri) 

1. Pembuatan Larutan Induk 𝛽-karoten 1000 ppm  

𝛽-karoten sebanyak 0,0443 gram ditimbang secara teliti dan dimasukkan ke 

dalam gelas kimia 50 mL kemudian dilarutkan dengan THF dan ditambahkan  5 

mL BHT 0,1 % dalam aseton.  Larutan kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 

50 mL dan dihimpitkan dengan THF hingga tanda batas dan dihomogenkan.  

2. Pembuatan Larutan  -karoten 10 ppm  

 Larutan Induk 𝛽-karoten 1000 ppm dipipet sebanyak 0,5 mL lalu 

dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL.  Kemudian larutan ditambahkan 5 mLBHT 

0,1% dalam aseton.  Selanjutnya larutan dihimpitkan dengan THF hingga tanda 

batas dan dihomogenkan 

3. Pembuatan Larutan Standar 𝛽-karoten 0,025 ppm; 0,05 ppm; 0,1 ppm; 0,15  

        ppm; 0,3 ppm   

Larutan 𝛽-karoten 10 ppm dipipet masing-masing secara berturut-turut sebanyak 

0,125 mL; 0,25 mL; 0,5 mL; 0,75 mL dan 1,5 mL lalu dimasukkan ke dalam labu 

(Ax BM x FP x 1000) 

(Ƹ x 1) 
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ukur 50 mL.  Kemudian larutan ditambahkan 5 mL BHT 0,1% dalam aseton. 

Selanjutnya larutan dihimpitkan dengan THF hingga tanda batas dan 

dihomogenkan. 

4. Penentuan Kadar Sampel (Nielsen,1995)  

Sampel ditimbang dengan teliti sebanyak 1 gram, ditambahkan 2 mL BHT 

0,1% dalam aseton dan diekstraksi dengan 5 mL THF menggunakan ultrasonik 

selama 10 menit, kemudian disaring.  Proses ekstraksi diulang hingga warna 

residunya memudar (hampir tidak berwarna).  Filtrat dari hasil penyaringan diukur 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 460 nm 

4.2.11.4   Analisis Kadar Serat Pangan  
 

Serat pangan (serat makanan) adalah bagian dari makanan yang tidak 

dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan, meliputi selulosa, 

hemiselulosa, lignin, pentosan, gum dan senyawa pektik. Analisis serat 

pangan meliputi homogenisasi dan liofilisasi. Prosedur analisisnya antara lain; 

sampel digiling menggunakan petroleum eter pada suhu kamar selama 15 

menit (40 ml petroleum eter per gram sampel).  Lalu  ditimbang  1  g  sampel  

dan  dimasukan  ke  dalam  erlenmeyer. Kemudian  ditambahkan  25 ml 0.1 

M buffer Na2PO4  pH 6 dan diaduk merata. Enzim Termamyl ditambahkan 

0.1 ml dan erlenmeyer ditutup dengan alumunium foil. Lalu diinkubasi  di 

dalam penangas  air pada suhu 1000C selama 15 menit. 

Campuran dibiarkan dingin dan ditambahkan 20 ml air destilata, atur 

pH menjadi 1.5  menggunakan  HCl.  Kemudian  ditambahkan  100  mg  

Pepsin,  erlenmeyer ditutup dan diinkubasi di dalam penangas air bergoyang 

pada suhu 400C selama 60 menit. Setelah itu 20 ml air destilata  

ditambahkan  dan atur pH menjadi 6.8 menggunakan  NaOH.  Sebanyak  100  

mg  Pankreatin  ditambahkan,  erlenmeyer ditutup dan diinkubasi di dalam 

penangas air bergoyang pada suhu 400C selama 60 menit. Lalu pH diatur 

menggunakan HCl. Campuran kemudian disaring menggunakan  crucible  

(porosity  2) yang telah diketahui  beratnya  dan mengandung 0.5 celite 
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kering, lalu dibilas dengan 2x10 ml air destilata. 

 

% serat pangan total    =   D − I − B 
x 100 

                                      W 
 

 
 
 

 

Keterangan: 

W        = berat sampel (g) 

D         = berat setelah pengeringan (g) 

 I          = berat setelah pengabuan (g) 

B         = berat blanko bebas abu (g) 

 

 

  

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1   Determinasi Tanaman 

 Hasil determinasi tanaman yang dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) – Cibinong menyatakan bahwa tanaman yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah Cyphomandra betacea (Cav.) Miers., suku Solanaceae. . 

 

5.2. Karakterisasi Ekstrak Kering Buah Terong Belanda 

  Hasil pemeriksaan karakterisasi spesifik menunjukkan bahwa serbuk terong 

belanda memiliki warna merah tua, bau tajam dan memiliki rasa yang asam. 

Tabel 5. Pengujian Serbuk Ekstrak Buah Terong Belanda 

Pengujian Hasil Pemeriksaan (%) 

Rendemen 

Kadar Air 

Kadar Abu 

6,07 % 

5,12 % 

2,17 % 

 

Rendemen Serbuk Ekstrak Buah Terong Belanda buah terong belanda yang 

digunakan sebanyak 13.120 gram kemudian buah terong belanda yang sudah 

dikupas dan dikukus dijuicer untuk mendapatkan sari buahnya, hasil sari buah yang 

diperoleh yaitu 8.150 g, sari buah terong belanda dicampur dengan maltodekstrin 

sebanyak 10% dari bobot sari buah yang diperoleh, kemudian dikeringkan 

menggunakan freeze dryer untuk dijadikan serbuk ekstrak kering. Hasil ekstrak  
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yang didapat sebanyak 1.612 g dengan penambahan maltodekstrin sebanyak 815 g, 

dengan demikian ekstrak murni yang didapat adalah sebanyak 797 g sehingga 

rendemen yang diperoleh dari serbuk ekstrak buah terong belanda sebesar 6,07%. 

Hasil rendemen terhadap ekstrak adalah perbandingan antara bobot ekstrak sari 

buah akhir yang diperoleh setelah proses juicer dengan bobot buah terong belanda 

awal.  

 Kadar air ditentukan untuk mengidentifikasi banyaknya air yang 

terkandung dalam sampel sebagai persen bahan kering. Penentuan kadar air 

berfungsi mengetahui masa simpan serbuk kering sampel dan sebagai salah satu 

syarat bahan baku herbal (Depkes RI, 1995). Kadar air yang rendah <10% baik 

untuk penyimpanan sediaan dalam jangka waktu yang lebih lama, sedangkan kadar 

air yang tinggi merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme  

dan dapat tumbuh baik dengan kadar air diatas 10% (Faradiba, dkk 2013). Kadar air 

rata-rata serbuk ekstrak buah terong belanda diperoleh sebesar 5,12 %. Hasil kadar 

air memenuhi syarat karena, kadar air dalam ekstrak tidak boleh lebih dari 10%.  

 Penentuan kadar abu bertujuan memberikan gambaran kandungan mineral-

mineral logam yang terdapat dalam ekstrak buah terong belanda. Hasil pemeriksaan 

kadar abu serbuk ekstrak buah terong belanda sebesar 2,17% Dilihat dari standar 

mutu, hasil tersebut memenuhi syarat mutu Depkes (1979), yaitu tidak boleh 

melebihi 4,9%. 

 

5.3.Uji Fitokimia Serbuk Ekstrak Buah Terong Belanda 

Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa yang 

terkandung dalam suatu tanaman, dalam penelitian ini uji fitokimia dilakukan pada 

ekstrak. Senyawa-senyawa yang diuji meliputi flavonoid, tanin, saponin, 

terpenoid/steroid dan alkaloid.  

Pada Tabel 6 terlihat bahwa pada  serbuk ekstrak buah terong belanda 

terdapat komponen senyawa flavonoid, saponin, tannin, dan terpenoid sedangkan 

senyawa alkaloid tidak ditemukan dalam buah terong belanda. Hasil tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2014) yang menyatakan bahwa 
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ekstrak terong belanda mengandung komponen senyawa flavonoid, saponin, tanin, 

dan terpenoid. 

 

Tabel 6. Fitokimia Serbuk Ekstrak Terong Belanda 

Parameter Hasil Pengamatan Hasil Identifikasi 

Flavonoid Merah tua + 

Tanin Hijau + 

Saponin Terbentuk Buih + 

Terpenoid Merah jingga + 

Alkaloid Merah tua - 

Keterangan :   (+) = Positif mengandung golongan senyawa 

          ( -) = Negatif tidak mengandung golongan senyawa 

 

 

5.4.  Hasil Uji Organoleptik 

 Granul instan ekstrak buah terong belanda  dibuat dalam 3 formula dengan 

perbedaan pada jumlah magnesium karbonat yang digunakan yaitu sebanyak 

formula 1 (0%), formula 2 (1%), formula 3 (1,5%). Pemeriksaan organoleptik 

granul instan ekstrak terong belanda dilakukan untuk melihat bentuk fisik yang 

meliputi warna, rasa, tekstur dan bau granul ekstrak terong belanda sebelum  

penyimpanan. Hasil pemeriksaan parameter organoleptik granul instan ekstrak 

terong belanda menunjukan bahwa granul memiliki warna merah bata, memiliki 

rasa yang sedikit asam, memiliki bau khas dan memiliki tekstur tidak menggumpal. 

Hasil granul dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

F1         F2                     F3 

Gambar 2. Granul Instan, F1. Formula 1, F2. Formula 2, F3. Formula 3 
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5.5  Hasil Evaluasi Granul  

5.5.1   Uji Aliran Granul Instan   

 Pemeriksaan waktu alir  ini dilakukan terhadap granul yang telah 

dikeringkan pada awal pembuatan dan pada akhir selma penyimpanan. Hal ini 

dilakukan dengan  tujuan untuk mengetahui apakah granul instan tersebut 

memenuhi persyaratan sehingga diharapkan akan menghasilkan granul yang baik. 

Hasil uji aliran granul dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Aliran Granul 

Formula 

Waktu 

(minggu) 
 

 

Keterangan 

    Suhu 28°C Suhu 45°C 

 Formula 1 0 

8 

4,13 

* 

3,74 

* 

Mudah mengalir 

* 

Formula 2 0 

8 

4,16 

* 

4,16 

* 

Mudah mengalir 

* 

Formula 3 0 

8 

3,86 

4,13 

3,86 

4,16 

Kohesif 

Mudah mengalir 

Keterangan :  *   tidak dilakukan pengujian karena sedian menggumpal 

Berdasarkan awal hasil pengujian waktu alir, formula 1,2 dan 3 mudah 

mengalir,sedangkan  swetelah penyimpanan 8 minggu baik pada suhu 28°C dan 

suhu 45°C hanya formula 3 yang memiliki sifat mudah mengalir tetapi untuk 

formula yang lainnya granul tidak dilakukan uji alir dikarenakan granul sudang 

menggumpal. Penambahan magnesium karbonat sebagai antikempal sebesar 1,5% 

pada formula 3 dapat memperbaiki karakteristik granul instan sehingga tidak 

menggumpal. Magnesium sebagai antikempal dapat menyerap air tanpa menjadi 

basah dan mudah menyerap air dengan melapisi partikel-partikel bubuk yang 

menyebabkan penolakan penyerapan air (Cahyadi, 2006). Ekstrak terong belanda 

yang mempunyai sifat higroskopis yang mengakibatkan granul saling menggumpal 

dan memerlukan waktu alir yang cukup lama dapat diperbaiki dengan penambahan 

magnesium karbonat.  

 

5.5.2 Uji Sudut Diam 
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 Sudut diam merupakan uji granul yang penting untuk mengetahui sifat alir 

dari granul. Serbuk akan membentuk kerucut, semakin datar kerucut yang 

dihasilkan maka sudut diamnya makin kecil (Voight, 1995). Hasil uji sudut diam 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Sudut Diam Granul 

Formula 

 

Cara 

Waktu 

(minggu) 
Tan

-1
 𝜶 =  

𝒉

𝒓
 

Keterangan 

     Suhu 28°C Suhu 45°C 

 Formula 

1 
1 

 
0 

8 

30,96 º 

* 

30,96 º 

* 

Mudah mengalir 

* 

Formula 

2 
1 

 
0 

8 

31,67 º 

* 

31,67 º 

* 

Mudah mengalir 

* 

Formula 

3 
1 

 
0 

8 

32,44 º 

31,04 º 

32,44 º  

27,80 º 

Mudah mengalir 

Mudah mengalir 

Keterangan :  *   tidak dilakukan pengujian karena sedian menggumpal 

 

Berdasarkan hasil uji sudut diam dari Tabel 8,  formula 1, formula 2 dan 

formula 3 pada suhu kamar dan suhu 45°C nilai sudut diamnya kurang dari 40° 

sehingga ketiga formula ini memenuhi persyaratan. Pada formula 1 dan formula 2 

baik di minggu ke 8 tidak dilakukan uji alir karena kedua formula mengalami 

penggumpalan. Penambahan magnesium karbonat dengan konsentrasi 1,5% 

(Formula 3) dapat mencegah penggumpalan granul karena semakin banyak 

magnesium karbonat yang ditambahkan akan semakin kecil tingkat penggumpalan 

sehingga magnesium karbonat dapat mengikat air yang terdapat dalam granul lebih 

banyak. 

 

5.5.3 Uji Dispersi Granul 

Untuk pengujian dispersi granul dilakukan penambahan air mineral untuk 

medispersikankan granul instan. Hasil pengujian granul instan ekstrak kering buah 

terong belanda dapat dilihat pada Tabel.9. 



23 
 

 

Tabel 9. Dispersi Granul 

Formula Waktu Keterangan 

Formula 1 59 detik Terdispersi 

Formula 2 1 menit 37 detik Terdispersi 

Formula 3 1 menit 51 detik Terdispersi 

 

 

 

 

 

 

 

F1         F2                     F3 

Gambar 3. Penampilan Dispersi Granul Instan, F1 = Formula 1, F2 = Formula 2, 

F3 = Formula 3 

 

Berdasarkan uji dispersi ketiga formula hasilnya kurang dari 2 menit. Hasil 

tersebut sesuai dengan penelitian (Yulianti, 2010) uji dispersi granul yang baik <5 

menit. Pada formula 2 dan formula 3 mengalami sedikit penggumpalan. Hal ini 

karena magnesium karbonat sukar larut dalam air, sehingga diperlukan waktu 

terdispersi yang lebih lama dibandingkan dengan formula 1 karena magnesium 

karbonat tidak larut dalam air dan formula harus terus diaduk sampai terdispersi.  

Hasil uji dispersi dari ketiga formula memberikan penampilan warna yang sama 

yaitu warna merah bata, dan formula keruh (Gambar 3). 

 

4.5 Parameter Organoleptik 

Parameter organoleptik meliputi warna, rasa, bau dan tekstur granul instan 

dari awal sampai penyimpanan minggu ke-8 pada suhu 28°C dan suhu45°C.  

Tekstur granul pada awal penyimpanan untuk semua formula masih baik karena 

tidak menggumpal (Gambar 4).  Penurunan mutu mulai terjadi pada minggu ke-6 

pada suhu 28°C dan 45°C granul untuk granul formula 1 dan formula 2 karena 

sudah mulai menggumpal , sedangkan granul formula 3 belum menggumpal.  Pada 
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Gambar 4 terlihat bahwa granul setelah masa penyimpanan pada suhu 45°C dan 

28°C selama 8 minggu pada formula 1 dan formula 2 terlihat menggumpal 

sedangkan untuk formula 3 granul tidak menggumpal. Hal tersebut karena pada 

formula 3 dengan konsentrasi magnesium karbonat sebesar 1,5% dapat memberikan 

efek yang baik sebagai antikempal maupun sebagai adsorben yang berfungsi untuk 

menyerap air agar kelembaban udara cukup rendah (American Pharmaceutical 

Association, 1986. 

 

 

 

 

  

 

 

F11       F21     F31 

 

 

 

 

 

F12       F22      F32 

 

 

 

 

 

 

 

 

   F13       F23     F33 

 

Gambar 4. Granul Instan, F11 = Formula 1, F21 =  Formula 2, F31 = Formula 3 

(Minggu Awal) F12 = Formula 1, F22 =  Formula 2, F32 = Formula 3 (Minggu 8 
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suhu 28°C), F13 =  Formula 1, F23 = Formula 2, F33 = Formula 3 (Minggu 8 suhu 

45°C). 

 

Warna granul instan pada awalnya adalah berwarna merah bata. Perubahan 

warna menjadi merah kecoklatan terjadi pada minggu ke-8 untuk penyimpanan 

pada suhu 28°C, tetapi pada penyimpanan suhu 45°C sudah terjadi perubahan 

warna menjadi kecoklatan mulai minggu ke-2. Antosianin yang merupakan pigmen 

pada terong belanda akan mengalami degradasi selama ekstraksi, pengolahan dan 

penyimpana. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin diantaranya 

adalah pH, temperatur, cahaya,oksigen  dan enzim. Cahaya dapat mendegradasi 

antosianin membentuk kalkon yang tidak berwana dan bila paparan lebih lama akan 

terbentuk senyawa lain seperti 2,4,6-trihidroksibenzaldehiddan asam benzoat 

tersubtitusi. Pelakuan panas menyebabkan keseimbangan antosianin bergerak ke 

pembentukan basa karbinol dan kalkon. Hidrolisis pertama terjadi pada ikatan 

glikosidik sehingga menghasilkan aglikon yang tidak stabil, dan kemudian cincin 

aglikon terbuka membentuk karbinol dan kalkon. Apabila terdapat oksidator maka 

akan terbentuk senyawa berwana coklat. Rasa dan aroma granul instan tidak 

mengalami perubahan selama penyimpanan sampai minggu ke-8, baik pada suhu 

28°C maupun pada suhu 45°C. Rasa granul instan terong belanda sedikit asam 

dengan aroma khas. 

5.6    Parameter Kadar Air  

Penggunaan parameter kadar air untuk mengetahui keadaan fisik yang 

sebenarnya suatu produk nutrasetikal sangatlah penting. Kadar air merupakan salah 

satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan mutu selama 

penyimpanan. Perubahan mutu secara terus menerus akan menyebabkan produk 

nutrasetikal mudah mengalami kerusakan.  Pemeriksaan kadar air granul dilakukan 

untuk melihat kadar air yan tekandung dalam granul dan kadar air awal untuk 

pengujian stabilitas selama 8 minggu. Kadar air persyaratan sediaan granul pada 

umumnya <5%. Kadar air yang rendah <10% baik untuk penyimpanan sediaan 

dalam jangka waktu yang lebih lama, sedangkan kadar air yang tinggi >10% 

merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur, 
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dimana mikroorganisme dapat tumbuh baik dengan kadar air diatas 10% (Faradiba, 

dkk 2013).  

 Pengukuran kadar air produk nutrasetikal granul instan ekstrak terong belanda 

yang disimpan pada masing-masing suhu dilakukan setiap 2 minggu sekali. 

Tujuannya untuk mengetahui penurunan mutu produk pada saat penyimpanan 

selama 8 minggu untuk masing-masing formula dan suhu penyimpanan. Produk 

yang mengalami kenaikan kadar air tinggi maka akan lebih cepat mengalami 

penurunan mutu.  

Grafik hubungan antara waktu penyimpanan dan kadar air pada masing-

masing formula dan suhu penyimpanan. Grafik hubungan antara waktu 

penyimpanan dan kenaikan kadar air dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.Kedua 

grafik menunjukkan bahwa pada setiap formula mengalami peningkatan kadar air 

pada suhu 28°C. Hal tersebut karena apabila kelembaban udara penyimpanan tinggi 

maka kadar air akan meningkat dan apabila kelembaban udara penyimpanan rendah 

maka kadar air akan menurun. Kelembaban yang berlebihan akan mempengaruhi 

kualitas produk akhir granul. 

 

 

Gambar 5. Grafik hubungan antara waktu penyimpanan (minggu) terhadap 

kenaikan kadar air (%) pada formula 1, 2 dan 3 pada suhu 28°C,  
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Gambar 6. Grafik hubungan antara waktu penyimpanan (minggu) terhadap 

kenaikan kadar air (%) pada formula 1, 2 dan 3 pada suhu 45°C,  

 

Pada suhu 45°C setiap formula mengalami penurunan kadar air, hal itu 

disebabkan karena pada suhu 45°C dimana kelembapan udara disekitar 

penyimpanan rendah sehingga kadar air granul akan menurun. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kadar air pada sediaan granul.  

  

5.4. Hasil Analisis Kimia Granul Instan Terong Belanda Perlakuan Terbaik 

Analisis Kimia Granul Instan Terong Belanda dilakukan pada formula 3 

(formula terbaik)  meliputi kadar Vitamin C, antosianin, beta Karoten dan Residu 

Alkohol. Pengujian kadar vitamin C, antosianin, beta karoten  yang merupakan 

antioksidan serta serat pangan dimaksudkan untuk mengetahui potensi granul instan 

terong belanda sebagai nutrasetikal.  Uji residu alkohol dimaksudkan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya residu alkohol pada granul yang dihasilkan, karena 

adanya penambahan alkohol pada proses granulasi. Berdasarkan pengujian 

menggunakan kromatografi gas yang dilakukan di SIG diketahui bahwa pada 

granul instan tidak terdeteksi adanya alkohol sehingga aman untuk dikonsumsi. 

 Berdasarkan uji HPLC, didapatkan hasil bahwa kadar vitamin C pada 

granul instan sebesar 0.29 mg/100 g. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan 

daya tahan tubuh ataupun mengobati sariawan, dan berfungsi pula sebagai 

antioksidan. Salah satu fungsi vitamin C adalah sebagai antioksidan. Di dalam 
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tubuh, vitamin C dapat melindungi asam lemak tak jenuh rantai panjang, vitamin E, 

dan vitamin A dari oksidasi. Vitamin C dapat meningkatkan absorbsi besi 

anorganik dengan membentuk suatu   kelat yang dapat larut sehingga dapat 

diabsorbsi. Vitamin C membentuk kelat dengan besi pada pH lambung, sehingga 

meningkatkan absorbsi besi di usus.  

Pengukuran konsentrasi antosianin ini diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dengan metode pH differential. Total antosianin ini 

dihitung dari selisih pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang 520 

nm dan 700 nm yang dilarutkan masing-masing dalam dua macam larutan buffer 

yang memiliki nilai pH yang berbeda. Pada pH 1, antosianin berada dalam bentuk 

kation flavilium yang menunjukan jumlah antosianin dan senyawa-senyawa 

penggangu. Sedangkan pada pH 4,5, antosianin berada dalam bentuk karbinol yang 

menunjukkan jumlah senyawa pengganggu. Selisih dari kedua pengukuran akan 

menunjukan jumlah antosianin (Francis, 1982). Hasil penetapan kadar antosianin 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS granul instan terong belanda 

adalah sebesar 203 ppm. Antosianin merupakan senyawa yang dapat menangkal 

radikal bebas, senyawa yang mengandung gugus fenol seperti pigmen antosianin ini 

dapat mencegah oksidasi sehingga bermanfaat bagi kesehatan manusia.  

Hasil penetapan kadar β-karoten dengan menggunakan HPLC  pada granul 

instan terong belanda adalah sebesar 0,99 ppm. β-karoten merupakan suatu 

antioksidan yang mudah teroksidasi, meskipun dengan adanya penambahan 

maltodektrin diharapkan akan memperkecil adanya interaksi dengan cahaya dan 

udara yang dapat menurunkan kadar β-karoten. Angka Kecukupan Gizi Rata-rata 

yang Dianjurkan  (AKG)  untuk  anak-anak  sekitar  375-500 mcg RE  sehari,  

untuk  pria  dan wanita dewasa sekitar 500-600  mcg RE  sehari, untuk wanita 

hamil terjadi penambahan 300 mcg RE sehari, dan untuk wanita menyusui terjadi 

penambahan 350 mcg RE sehari (Muchtadi,2009). 

Kandungan serat pangan  dalam sediaan granul instan adalah 12,58 

mg/100mg. Serat pangan(dietary fiber) adalah  kelompok polisakarida dan 

polimer2 lain yang memiliki sifat tidak dapat dicerna dan diserap oleh sistem 
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gastro-intestinal bagian atas tubuh manusia (tahan terhadap enzim-enzim 

pencernaan), beberapa komponen  dapat difermentasi oleh mikroflora dalam usus 

besar. Serat pangan memiliki kecenderungan untuk membentuk gel dengan air 

dengan viskositas berbeda, sebagai prebiotik yang dapat difermentasikan oleh 

bakteri-bakteri yang terdapat dalam usus besar manusia (terutama inulin) dan 

memiliki efek kesehatan pada pencernaan, penurunan kadar kolesterol, penurunan 

penyerapan glukosa dari makanan. Kebutuhan serat berkisar antara 20-35 g sehari.  

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

 

Penambahan magnesium karbonat pada sediaan granul instan ekstrak terong 

belanda sebagai antikempal efektif pada formula 3 dengan konsentrasi 1,5%, karena 

selama penyimpanan tidak mengalami penggumpalan.  

Pada saat penyimpanan, kadar air semua formula mengalami perubahan tetapi 

masih memenuhi persyaratan (<5%). Warna granul pada suhu 28°C dari minggu 

awal pengamatan sampai minggu ke-6 masih stabil, terjadi sedikit perubahan warna 

pada minggu ke-8, menjadi merah kecoklatan tetapi formula 3 masih memiliki 

tekstur yang baik (tidak menggumpal). Penyimpana pada suhu 45°C granul instan 

pada minggu ke-2 sampai minggu ke-8 mengalami perubahan warna menjadi 

kecoklatan. 

 

5.2  Saran 

Perlu dilakukan pengaruh jenis kemasan dan proses penyimpanan terhadap 

umur simpan granul instan ekstrak terong belanda. 
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 
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Lampiran 2. Laporan Keuangan 

LAPORAN KEUANGAN 

Rincian Penelitian Jumlah Biaya (Rp) 

Potongan LPP   250000 

Uji Antosianin, Vitamin C dan Beta Karoten  @ 1 sampel 990000 

Uji Serat Pangan dan residu Alkohol @ 1 sampel   750000 

Bahan 

 

  

Buah Terong Belanda 13,716 Kg 353391 

Pengemas Aluminium Foil 1 paket 265000 

Pembuatan ekstrak kering dengan  Alat freeze 

dryer, sewa laboratorium, pembelian bahan 

pembuatan granul dan pereaksi  uji fitokimia 

1 paket 

 

1720000 

Honor  dan Transport Teknisi 

 

350000 

Perbanyakan  proposal 1 paket 118800 

ATK (kertas) 1 rim 38200 

Perbanyakan laporan 1 paket 164700 

Total Pengeluaran Penelitian  5.000.091 
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