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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi, Taksonomi dan Kandungan Kimia Secang (Caesalpinia Sappan 

L.)   

 

Kayu secang merupakan tumbuhan yang umumnya tumbuh di tempat terbuka 

sampai ketinggian 1000 m di atas permukaan laut seperti di daerah pegunungan 

yang berbatu tetapi tidak terlalu dingin. Tingginya 5-10 m. Batangnya berkayu, 

bulat dan berwarna hijau kecoklatan. Batang dan percabangan terdapat duri-duri 

tempel yang bentuknya bengkok dan letaknya tersebar. Daun secang merupakan 

daun majemuk menyirip ganda dengan panjang 25-40 cm, jumlah anak daunya 10-

20 pasang yang letaknya behadapan. Bunga secang adalah bunga majemuk 

berbentuk malai, bunganya keluar dari ujung tangkai dengan panjang 10-40 cm, 

mahkota bungan berbentuk tabung berwarna kuning. Buah secang adalah buah 

polong, panjang 8-10 cm, lebar 3-4 cm, ujung seperti paruh berisi 3-4 biji, jika 

masak berwarna hitam. Bijinya bulat memanjang dengan panjang 15-18 mm dan 

lebar 8-11 mm, tebalnya 5-7 mm, warnanya kuning kecoklatan. Akar secang adalah 

akar tunggang berwarna coklat kotor (Hariana, 2006). Gambar kayu secang dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

Kedudukan taksonomi tanaman secang sebagai berikut (Tjitropoepomo, 

2005) : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Resales 

Suku  : Cesalpiniaceae 

Marga  : Caesalpinia 

  Jenis  : Caesalpinia sappan L 

 

 



8 
 

 
 

 

 

Gambar 1. Kayu Secang (Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Ekstrak kayu secang (Caesalpinia sappan L.) hasil penapisan mengandung 

lima senyawa aktif yang terkait dengan flavonoid baik sebagai antioksidan primer 

maupun antioksidan sekunder (Safitri, 2002). Telah diketahui ternyata flavonoid 

yang terdapat dalam ekstrak kayu secang memiliki sejumlah kemampuan yaitu 

dapat meredam atau menghambat pembentukan radikal bebas hidroksil, anion 

superoksida, radikal peroksil, radikal alkoksil, singlet oksigen, hidrogen peroksida 

(Miller, 2002). 

Menurut Hariana (2006) kandungan kimia kayu secang adalah salah satunya 

adalah Brazilin. Brazilin adalah golongan senyawa yang memberi warna merah 

pada secang dengan struktur C6H14O5 dalam bentuk kristal. Brazilin diduga 

mempunyai efek anti-inflamasi dan anti bakteri (Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli). 

Menurut Indriani (2003) Brazilin (C16H14O5) adalah kristal berwarna kuning 

yang merupakan pigmen warna pada secang. Asam tidak berpengaruh terhadap 

larutan brazilin, tetapi alkali dapat membuatnya bertambah merah. Eter dan alkohol 

menimbulkan warna kuning pucat terhadap larutan brazilin. Brazilin akan cepat 
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membentuk warna merah ini disebabkan oleh terbentuknya brazilein. Brazilin jika 

teroksidasi akan menghasilkan senyawa brazilein yang berwarna merah kecoklatan 

dan dapat larut dalam air. Rumus struktur untuk brazilein dan brazilin dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur molekul brazilein dan brazilin (Indriani, 2003)  

Dikatakan oleh Holimesti (2009), bahwa eter dan alkohol akan menimbulkan 

warna kuning pucat terhadap larutan brazilin. Sedangkan apabila terkena sinar 

matahari maka brazilin akan dengan cepat membentuk warna merah. Terjadinya 

warna merah ini disebabkan oleh terbentuknya brazilein (C16H12O5). Brazilin 

termasuk ke dalam flavonoid sebagai isoflavonoid.  

Menurut Moon dkk (1992), berdasarkan aktivitas antioksidannya, brazilin 

mempunyai efek melindungi tubuh dari keracunan akibat radikal kimia. 

Selanjutnya Lim dkk (1997), membuktikan bahwa indeks antioksidatif dari ekstrak 

kayu secang lebih tinggi daripada antioksidan komersial (BHT atau BHA). Peneliti 

lain mengungkapkan bahwa brazilin diduga mempunyai efek anti-inflamasi 

(Winarti dan Nurdjanah, 2005). Brazilein memiliki sifat fisik dan kimia yang khas 

yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Sifat fisik dan kimia brazilein  

Parameter sifat fisik dan kimia  Karakteristik 

Kelarutan a. sedikit larut dalam air dingin 

b. mudah larut dalam air panas 

c. larut dalam alkohol dan eter 

d. larut dalam larutan alkali hidroksi 

Titik leleh 150°C 

Rapat optik ± 120°C 

Suhu peruraian >130°C 

Bau Aromatik 

pH 4,5-5,5 

Warna Kuning - merah 

 Sumber : Holinesti, 2009 

Menurut Rana dkk. (2005) flavonoid merupakan senyawa fenolik alam 

(seringkali dalam formasi polifenol) yang memiliki sifat antioksidan dan berpotensi 

sebagai penghambat pertumbuhan sel kanker . Beberapa jenis flavonoid, misalnya 

genistein dan quersetin, mampu menghambat aktivitas protein kinase dengan 

menduduki ATP binding site protein kinase sehingga menurunkan aktivitas 

kinasenya (Murkies dkk., 1998).  

Secara tradisional, pemanfaatan tanaman secang oleh masyarakat sudah 

cukup luas. Bagian tanaman secang yang sering digunakan adalah kayu dalam 

potongan-potongan atau serutan kayu. Tetapi selain itu, bagian lain dari tanaman 

secang yang dimanfaatkan adalah kayu, daun, buah, dan biji. Sampai abad ke-19, 
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di Kalimantan kayu secang digunakan sebagai pewarna merah coklat untuk 

makanan. Kayu pewarna tersebut dapat dipanen setelah berumur 6-8 tahun 

(Lemmens, 1992). Daun secang dimanfaatkan dalam pemeraman buah pisang dan 

mangga, untuk proses pematangan. Daun secang juga digunakan sebagai obat 

“Sapraenemia”, infus dingin dari daun dapat mengobati kejang (Watt, 1962).   

B.  Pengertian dan Proses  Pembuatan  Minuman Serbuk 

Menurut Permana (2008), minuman serbuk instan dapat diartikan sebagai 

produk pangan berbentuk butir-butiran (serbuk) yang dalam penggunaannya mudah 

larut dalam air dingin atau air panas. Minuman serbuk instan yang sudah beredar di 

pasaran adalah minuman serbuk jahe instan. Jahe merupakan bahan alam yang 

dapat digolongkan ke dalam tanaman obat. Menurut Sembiring (2008), tanaman 

obat dapat dibuat menjadi serbuk, sirup, permen, ekstrak kental, ekstrak kering, dan 

minuman instan. Salah satu keunggulan sediaan yang telah diolah adalah memiliki 

umur simpan yang tahan lama daripada bentuk segar (Sembiring, 2008). 

Menurut Oktaviany (2002), proses pembuatan minuman instan secara umum 

terdiri dari dua tahapan, yaitu proses ekstraksi dan proses pengeringan atau 

penguapan. Ekstraksi dilakukan sebagai tahap awal dalam pembuatan minuman 

instan untuk mendapatkan sari atau bahan aktif yang diinginkan sedangkan 

pengeringan merupakan proses selanjutnya yang bertujuan untuk menghilangkan 

kadar air dalam bahan. 

Pengeringan diartikan sebagai proses penggunaan energi panas pada kondisi 

terkontrol untuk memindahkan mayoritas kandungan air bahan dengan penguapan. 

Proses pengeringan pada dasarnya adalah terjadinya penguapan air ke lingkungan 
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karena perbedaan tekanan uap air antara lingkungan dengan bahan yang 

dikeringkan. Semakin tinggi perbedaan tekanan antara bahan dengan udara 

pengering, semakin cepat proses penguapan (Fellows, 2000). 

Pengeringan merupakan metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan 

sebagian air dari suatu bahan makanan dengan cara menguapkan air tersebut dengan 

bantuan energi panas. Tujuan utama pengeringan bahan makanan adalah untuk 

memperpanjang umur simpan dengan mengurangi aϖ-nya sehingga 

mikroorganisme tidak tumbuh (Muchtadi, 1989). 

Keuntungan proses pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dan volume 

bahan menjadi lebih ringan sehingga memudahkan dan menghemat ruang 

pengangkutan dan pengemasan (Rankell dkk., 1987), namun makanan yang 

dikeringkan mempunyai nilai gizi yang rendah dibandingkan dengan bahan 

segarnya. Selama pengeringan juga dapat terjadi perubahan warna, tekstur, aroma, 

dan lain-lainnya, meskipun perubahan-perubahan tersebut dapat dibatasi seminimal 

mungkin dengan jalan memberikan perlakuan pendahuluan terhadap bahan pangan 

yang dikeringkan (Winarno dkk., 1980). 

Metode pengeringan yang paling umum digunakan dalam proses pembuatan 

bubuk instan adalah dengan pengering semprot (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

Menurut Potter (1980), pengering semprot sering digunakan untuk bahan-bahan 

makanan yang berbentuk cairan, puree, atau pasta dengan viskositas rendah. 

Penggunaan pengering semprot ini terutama untuk produk-produk yang sensitif 

panas. Beberapa peneliti seperti Srihari dkk., (2010) telah menggunakan pengering 

semprot untuk membuat santan kelapa bubuk dengan penambahan maltodekstrin. 
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Teknik pengeringan dengan spray drying juga dilakukan oleh Thamrin dkk., (2009) 

mengenai pembuatan ekstrak pigmen bunga kana merah. Keuntungan dari cara ini 

ialah waktu pengeringannya sangat singkat kurang lebih 10 menit dan jika 

dikerjakan dengan semestinya sebagian besar cita rasa, warna dan nilai gizi bahan 

pangan dapat dipertahankan (Desrosier, 1988).  

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas produk serbuk minuman kayu 

secang adalah suhu pada proses pengeringan. Pembuatan minuman serbuk instan 

daun sirih merah akan dilakukan dengan metode pengeringan menggunakan oven 

sehingga optimasi suhu pemanasan menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk 

menciptakan minuman serbuk instan yang berkualitas baik dan disukai panelis. 

Penelitian ini akan mengolah  menjadi minuman serbuk instan dengan penambahan 

variasi maltodekstrin sebagai bahan pengisi. 

Menurut Permana (2008), kendala penggunaan pengeringan semprot adalah 

harga dan biaya operasionalnya sangat tinggi sehingga untuk skala usah menengah 

dan kecil tidak layak secara ekonomis, oleh karena itu dalam penelitian ini 

dilakukan modifikasi dalam pembuatan serbuk minuman instan yang proses 

pengeringanya dilakukan dengan menggunakan oven bersuhu 80°C karena suhu 

output spray drying berkisar 70-90°C. Suhu pemanasan yang dipilih lebih rendah 

dari suhu pemanasan dengan alat spray drying, diharapkan dengan pemilihan suhu 

pemanasan yang lebih rendah minuman serbuk yang dibuat memiliki sifat fisik 

(warna dan tekstur) dan sifat kimia (kandungan asam organik dan zat aktif) yang 

lebih baik. 
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Menurut Standar Nasional Indonesia 01-4320-1996, minuman serbuk 

tradisional memiliki syarat mutu yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

     Tabel 2. Syarat Mutu Minuman Serbuk Tradisional  

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1.  

Keadaan : 

1.1 Warna 

1.2 Bau 

 

1.3 Rasa 

 

 

 

 

Normal 

Normal, khas rempah-

rempah 

Normal, khas rempah-

rempah 

2. Air, b/b % Maksimal 3,0 

3.  Abu, b/b % Maksimal 1,5 

4.  

Jumlah gula (dihitung 

sebagai sakarosa), b/b 

 

% Maksimal 85,0 

5.  

Bahan tambahan 

 makanan : 

5.1 pemanis buatan : 

- Sakarin 

- Siklamat 

5.2. pewarna tambahan 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Tidak boleh ada 

Tidak boleh ada 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

 

6.  

Cemaran logam : 

6.1. Timbal (Pb)  

6.2. Tembaga (Cu)  

6.3. Seng (Zn)  

6.4. Timah (Sn) 

6.5. Arsen (As) 

 

 

 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

 

 

Maksimal 0,2  

Maksimal 2,0  

Maksimal 50  

Maksimal 40,0 

Maksimal 0,1 

7.  

Cemaran mikroba :  

7.1. Angka lempeng   

Total  

7.2. Coliform 

 

 

Koloni/g 

 

APM/g 

 

3 x 103 

 

< 3 

  Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1996). 

C.     Karakteristik dan Fungsi Maltodekstrin 
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Pada proses pembuatan minuman serbuk diperlukan bahan pengisi. Bahan 

pengisi yang sering digunakan pada pembuatan minuman serbuk adalah 

maltodesktrin. 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 instan kayu secang 

(Oktaviana, 2012). 

Kendala pada proses pembuatan minuman serbuk instan kayu secang 

menggunakan oven adalah pembentukan butiran-butiran serbuk sehingga perlu 

ditambahkan bahan pengisi (filler). Menurut Thamrin dkk (2009), salah satu bahan 

pengisi yang baik adalah maltodekstrin karena mampu membentuk body 

maltodekstrin (C6H12O5)nH2O memiliki berat molekul rata-rata kurang lebih 1800 

untuk DE ( Dextrose Equivalent ) 10. Berat molekul ini jauh lebih kecil dari pati 

alami yang memiliki berat molekul sekitar 2 juta ( Jacson dan Lee, 1991) 

 Menurut Hui (1992), maltodekstrin dapat digunakan pada makanan karena 

memiliki sifat tertentu. Sifat-sifat yang dimiliki maltodekstrin mengalami proses 

dispersi yang cepat , memiliki daya larut yang tinggi, mampu membentuk film, 

memiliki sifat higroskopis yang rendah, mampu membentuk body (lembaran), sifat 

browning rendah, mampu menghambat kristalisasi dan memilik daya ikat yang kuat 

(Hui, 1992). Penambahan maltodekstrin pada bahan makanan tidak akan 

meningkatkan kemanisan karena kalorinya yang rendah yaitu 1kkal/gram (Hui, 

1992). Struktur kimia maltodekstrin dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur Kimia Maltodekstrin (Sumber: Carreto dkk, 2009) 

Maltodekstrin dibuat pada suhu 95 ± 30°C karena suhu gelatinisasi sudah 

terlewati, sehingga hidrolisis dapat lebih mudah terjadi. Pada proses hidrolisis 

rantai amilosa dan amilo-pektin akan diputus oleh enzim α-amilase yang 

menghasilkan gula pereduksi bebas yang kemudian dinyatakan sebagai DE 

(dextrose equivalent) pada pembuatan malto-dekstrin (Zobel, 1992).  

Maltodekstrin digunakan sebagai campuran bahan pangan dan merupakan 

pembentuk produk yang baik untuk produk yang sulit kering, maltodekstrin 

biasanya dijual dalam bentuk tepung pada berwarna putih (Kuntz, 1998). 

Menurut Schenk dan Hebbeda (2002), Maltodekstrin tidak memiliki rasa 

manis sehingga sangat cocok dijadikan filler dalam berbagai sistem makanan tanpa 

mengganggu rasa dan aroma makanan tersebut bila makanan yang mengandung 

maltodekstrin ditambah flavor.  

Maltodekstrin merupakan oligosakarida yang dihasilkan dari hidrolisis pati 

yang diatur oleh enzin-enzim tertentu atau hidrolisis oleh asam, berwarna putih 

sampai bening. Maltodekstrin memiliki nilai DE (dextrose equivalency) yang 

tinggi, sehingga kelarutan maltodekstrin akan sangat baik dan lebih meningkat, DE 

yang rendah berhubungan dengan meningkatnya viskositas dan kadar air (Kuntz, 

1998).  
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Menurut Finotelli dan Rocha-Leao (2010) Maltodekstrin merupakan bahan 

enkapsulat yang dapat melindungi komponen nutrisi termasuk aktivitas antioksidan 

dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap senyawa yang tersalut . Dinding kapsulat 

seperti maltodekstrin dapat berfungsi melindungi komponen yang sensitif seperti 

komponen antioksidan, rasa, vitamin, warna, dan komponen nutrisi lainnya 

(Ramadhia dkk., 2012). 

Menurut Barbosa dkk (2005) struktur molekul maltodektrin berbentuk spiral 

sehingga molekul-molekul akan terperangkap di dalam struktur spiral helix dengan 

demikian penambahan maltodekstrin akan dapat menekan kehilangan komponen 

volatile selama proses pengolahan. 

Menurut Senobroto dkk., (2011)  maltodekstrin sebagai bahan enkapsulat 

dapat menahan lepasnya antioksidan selama belum mengalami proses hidrasi oleh 

air. Pada saat proses hidrasi berlangsung, air akan melarutkan lapisan enkapsulat 

untuk memudahkan proses pelarutan  dalam air sehingga dapat melepaskan 

antioksidan dan larut dalam air. Pada saat inilah antioksidan akan muncul sesuai 

dengan karakteristik produk alaminya. Proses pengolahan dengan menggunakan 

maltodekstrin juga dapat melindungi senyawa penting seperti komponen 

antioksidan akibat suhu ekstrim, karena maltodekstrin memiliki kemampuan 

membentuk body dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap senyawa yang tersalut. 

D.     Definisi dan Jenis-Jenis Pemanis Sebagai Bahan Tambahan Pangan 

Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan 

untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan 

kesehatan. Pemanis berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma 
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memperbaiki sifat-sifat fisik dan kimia, sebagai pengawet, mengembangkan jenis 

minuman dan makanan dengan jumlah kalori yang terkontrol (Eriawan dan Iman 

dalam Cahyadi, 2008).  

Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No. 772/Menkes/Per/IX/88No.1168/Menkes/PER/X/1999 secara umum adalah 

bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan 

merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi 

yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada 

pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan 

penyimpanan.  

Menurut Cahyadi (2008), sukrosa adalah bahan pemanis pertama yang 

digunakan secara komersial karena pengusahaannya paling ekonomis. Hidrolisis 

sukrosa menghasilkan D-glukosa dan D-fruktosa yang sama banyak (deMan, 1997). 

Oleh sebab itu, penggunaan sukrosa sebagai pemanis harus diminimalkan atau 

dihindari untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah bagi penderita diabetes 

mellitus (Dalimartha, 2007). 

Pada penelitian ini tidak menggunakan pemanis berupa sukrosa melainkan 

sorbitol. Menurut Cahyadi (2008), sorbitol memiliki tingkat kemanisan hanya 0,5 

kali gula tebu (sukrosa) namun aman untuk dikonsumsi manusia terutama penderita 

diabetes mellitus karena berkalori rendah. Selain sebagai pemberi cita rasa 

diharapkan sorbitol dapat mempengaruhi kualitas serbuk kayu secang sebagai 

minuman instan dan disukai panelis. Berdasarkan rekomendasi The Joint 

FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) sorbitol merupakan 
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bahan tambahan pangan yang aman untuk dikonsumsi manusia. CAC (Codex 

Alimentarius Commission) mengatur maksimum penggunaan sorbitol pada 

berbagai produk pangan berkisar antara 500 sampai dengan 200.000 mg/kg produk, 

dan sebagian digolongkan sebagai Good Manufacturing Practices (GMP). 

Berdasarkan rekomendasi tersebut penggunaan sorbitol pada produk minuman 

serbuk instan kayu secang ini adalah sebanyak 20 g/100 g produk. 

Menurut deMan (1997), gula alkohol memiliki rasa manis seperti sukrosa 

tetapi hanya diserap secara perlahan-lahan dan oleh sebab itu dapat dipakai sebagai 

pemanis dalam makanan untuk penderita diabetes. Sorbitol merupakan salah satu 

gula alkohol dengan enam atom karbon (Gambar 4) yang diproduksi secara niaga 

yang biasa dipakai untuk makanan penderita diabetes.  

 

Gambar 4. Struktur Sorbitol (deMan, 1997) 

Sorbitol dengan rumus kimia C6H14O6 adalah monosakarida poliol 

(1,2,3,4,5,6-hexanahexol). Sorbitol berupa senyawa yang berbentuk granul atau 

kristal berwarna putih dengan titik leleh berkisar antara 89°-101°C, dan memiliki 

rasa manis. Sorbitol memiliki tingkat kemanisan relatif sama dengan 0,5 kali 
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sampai dengan 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan nilai kalori sebesar 2,6 

kkal/g atau setara dengan 10,87 kJ/g. Sorbitol termasuk ke dalam golongan GRASS 

(Generally Recognized as Safe) artinya zat ini tidak berefek toksik sehingga aman 

dikonsumsi manusia (Cahyadi, 2008).  

E.     Pengertian dan Peran Antioksidan  

Menurut Schuler (1990), antioksidan adalah zat yang mampu memperlambat 

atau mencegah terjadinya proses oksidasi. antioksidan merupakan zat yang anti 

terhadap zat lain yang bekerja sebagai oksidan. Zat lain itu populer disebut radikal 

bebas atau reactive oxygen species (ROS), yaitu suatu molekul oksigen dengan 

atom yang pada orbit terluarnya memiliki elektron yang tidak berpasangan. Karena 

kehilangan pasangannya itu, molekul lalu menjadi tidak stabil, liar, dan radikal. 

Radikal bebas tersebut menurut Karyadi (1997) muncul disebabkan berbagai proses 

kimia kompleks dalam tubuh, berupa hasil sampingan dari proses oksidasi 

(pembakaran) sel yang berlangsung pada waktu bernafas, metabolisme sel, olahraga 

yang berlebihan, peradangan atau ketika tubuh terpapar polusi lingkungan seperti 

asap kendaraan bermotor, asap rokok, bahan pencemar, dan radiasi matahari. 

Menurut Sofia (2007), kerusakan tersebut tentu saja berujung pada timbulnya 

berbagai macam penyakit dalam tubuh seperti peradangan, penuaan dini, pemacuan 

zat karsinogenik yang menyebabkan kanker, peningkatkan kadar LDL (low density 

lipoprotein) yang kemudian menjadi penyebab penimbunan kolesterol pada dinding 

pembuluh darah. Akibatnya timbullah atherosklerosis atau lebih dikenal dengan 

penyakit jantung koroner. Di samping itu juga terjadi penurunan suplai darah atau 
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ischemic karena penyumbatan pembuluh darah serta parkinson menurut patologi 

juga dikarenakan radikal bebas. 

Menurut Sofia (2007), sumber antioksidan dari luar, yaitu vitamin E dan 

vitamin C dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan 

sayuran hijau; beta-karoten dapat diperoleh dari wortel, brokoli, kentang, dan 

tomat; sedangkan senyawa flavonoid menurut Schuler (1990), dapat diperoleh dari 

rempah-rempah dan tanaman obat, seperti teh, kayu manis, ginseng dan lain-lain.   

F.      Uji Antioksidan dan Uji Kandungan Total Fenolik  

Uji yang dilakukan untuk menguji antioksidan meliputi Uji Kandungan Total 

Fenolik dan Uji Aktivitas Antioksidan.  

1. Uji Kandungan Total Fenolik  

 Analisis Kandungan Total Fenolik dilakukan untuk mengetahui potensi 

kayu secang sebagai penangkal radikal bebas dan penstabil oksigen singlet. 

Komponen kimia yang berperan sebagai antioksida adalah senyawa golongan 

fenolik dan polifenolik (Dungir dkk., 2012). Untuk menentukan besarnya 

kandungan total fenolik kayu secang, digunakan persamaan kurva standar asam 

galat. 

Penggunaan asam galat sebagai standar dikarenakan senyawa ini sangat 

efektif untuk membentuk senyawa kompleks dengan reagen Folin-Ciocalteu, 

sehingga reaksi yang terjadi lebih sensitif dan intensif (Kiay dkk., 2011). 

2. Uji Aktivitas Antioksidan 

 Aktivitas antioksidan merupakan kemampuan antioksidan untuk 

menghambat aktivitas radikal bebas. Aktivitas antioksidan dibuktikan dengan 
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perubahan warna ungu menjadi warna kuning ketika ekstrak ditambahkan larutan 

DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrail) . Kadar aktivitas antioksidannya dapat dihitung 

dengan rumus:  

% Inhibisi =  
 𝑌 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝑌 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑌 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
  x 100 % 

   Keterangan: 

  Y = absorbansi ( Sulistyani dkk., 2011).  

Proses penangkalan radikal bebas ini melalui mekanisme pengambilan atom 

hidrogen dari senyawa antioksidan oleh radikal bebas sehingga radikal bebas 

menangkap satu elektron dari antioksidan. Radikal bebas sintetik yang digunakan 

adalah DPPH, senyawa ini bereaksi dengan senyawa antioksidan melalui 

pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan untuk mendapatkan 

pasangan elektron. Keberadaan sebuah antioksidan dapat menyumbangkan elektron 

kepada DPPH, menghasilkan warna kuning yang merupakan ciri spesifik dari reaksi 

radikal DPPH. Senyawa yang memiliki kemampuan penangkal radikal bebas 

umumnya merupakan pendonor atom hidrogen (H), sehingga atom H tersebut dapat 

ditangkap oleh radikal DPPH untuk berubah menjadi bentuk netralnya (Kiay dkk.., 

2011). 

G.    Pengertian dan Proses Ekstraksi Kayu Secang 

Ektrak kayu secang diperoleh melalui proses ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu 

cara untuk memisahkan campuran beberapa zat menjadi komponen yang terpisah 

berdasarkan perbedaan kelarutannya, dengan melarutkan bahan dalam pelarut 

tertentu. Pada pembuatan ekstrak kayu secang dalam penelitian ini digunakan air 

sebagai pengektrak karena menurut Junita et al. (2001), penggunaan pelarut organik 
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untuk mengekstrak bahan baku dinilai tidak tepat karena hasil ekstraksi akan 

digunakan dalam formulasi minuman. Ekstraksi kayu secang dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan kayu secang dan air 1:25 (b/v) selama 20 menit setelah 

air mendidih yang bertujuan agar komponen aktif dalam bahan dapat terekstrak 

secara maksimal dalam air (Girsang, 2003), yang berarti 1 gram serutan kayu 

secang diekstrak dalam 25 ml air mendidih. 

 H. Hipotesis  

1. Penambahan maltodekstrin dapat mempengaruhi kualitas minuman serbuk 

kayu secang.  

2. Penambahan variasi maltodesktrin 25 g akan menghasilkan minuman serbuk 

instan yang paling baik. 

 

 


