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ABSTRACT
Aloe vera is a plant with various health benefits because it contains antioxidant compounds. Aloe vera powder has low solubility and reduced antioxidant activity during the drying process of aloe vera gel into powder. The purpose of this study was to produce aloe vera powder using a variety of drying methods and the addition of gum arabic as a filler. The analysis of chemical properties including the antioxidant activity of the DPPH method, total phenol content, and water content. Physical properties tests include density, porosity, and solubility. The panelists' level of preference test for aloe vera powder included color, aroma, taste, texture, and overall. The experimental design done was a completely randomized design and a test of differences between treatments with Duncan's Multiple Range Test (DMRT). The results of the ANOVA test showed that there was a significant difference between the variation of the addition of gum arabic and the drying method on the panelists' preference for color, aroma, taste, texture, and overall aloe vera powder produced. The best aloe vera powder is the most preferred which is added with 5% gum arabic and oven-dried with chemical properties, namely antioxidant activity RSA 31.20±1.61%, total phenol content 105.06±0.28 g EAG/g bk, and water content 9.82±0.54%. The physical properties are bulk density 0.59±0.09 g/cm3, true density 0.68±0.09 g/cm3, porosity 13.38±0.35%, and solubility 28.95±0.05%.
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PENDAHULUAN
Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman asli dari Afrika yang tumbuh di tempat yang gersang atau minim air. Tanaman lidah buaya memiliki ciri-ciri berwarna hijau, daun yang besar, berduri dan tumbuh bertumpuk melingkar. Daun lidah buaya memiliki tekstur permukaan halus dan lunak ketika ditekan yang disebabkan oleh kandungan gel (egene). Gel pada daun lidah buaya mengandung mineral, antara lain kalsium, magnesium, kalium, sodium, besi, zinc, dan kromium. Beberapa vitamin dan mineral tersebut dapat berfungsi sebagai pembentuk antioksidan alami, seperti fenol, flavonoid, vitamin C, vitamin E, vitamin A, dan magnesium (Melliawati, 2018). Ukuran daun lidah buaya memiliki panjang 20-90 cm dengan lebar 5-13 cm dan baik diolah ketika sudah berumur lebih dari 3 tahun. Menurut Hu dkk (2003) kandungan flavonoid, polisakarida dan aktivitas antioksidan lidah buaya mencapai optimal ketika umur panen lebih dari 3 tahun. 
Pemanfaatan lidah buaya sebagai sumber antioksidan perlu ditingkatkan karena senyawa antioksidan keberadaannya diperlukan oleh tubuh untuk mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas memiliki dampak negatif karena sifatnya yang dapat mengikat elektron dari molekul sel sehingga dapat merusak komponen sel yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan sel (Yulianti, 2018). 
Bubuk lidah buaya diperoleh dengan cara mengisolasi gel lidah buaya kemudian dihancurkan menjadi jus lalu dikeringkan. Pembuatan bubuk lidah buaya yang diambil dari komponen gel lidah buaya didasari oleh fakta bahwa stabilitas struktural dan kekuatan mekanik dalam bentuk gel atau jus mentah sulit dijaga dan masih menjadi tantangan bagi industri. Hal ini karena adanya kandungan air yang tinggi, degradasi enzimatik, dan beban mikroba, mesikupun demikian komponen gel lidah buaya mentah telah diteliti secara ekstensif dan metode pengolahannya sudah ada dan telah banyak digunakan (Kiran dan Rao, 2016).
Menurut Wariyah dan Riyanto (2015), kelarutan bubuk lidah buaya sangat rendah dan apabila didiamkan selalu mengendap. Mikroenkapsulasi didefinisikan sebagai kemasan bahan padat, cair, dan gas dalam kapsul tertutup dengan ukuran antara nanometer dan milimeter (Wariyah dan Riyanto, 2016). Penambahan bahan pengisi dalam pembuatan bubuk atau instan lidah buaya diperlukan, namun menurut Kiran dan Rao (2016) pengurangan bahan tambahan pembentuk gel eksternal perlu dilakukan untuk mempertahankan sifat asli dari gel atau bubuk lidah buaya. Salah satu bahan pengisi yang bisa digunakan dalam pembuatan bubuk lidah buaya yaitu gum arab. Menurut Umi Khasanah dkk (2015) gum arab dapat menghasilkan emulsi yang stabil dan dapat melindungi senyawa volatil dari penguapan dan oksidasi.
Bubuk atau instan dapat dibuat melalui pengeringan menggunakan spray dryer, menurut Srihari dan Lingganingrum (2015) proses pembuatan produk bubuk dapat dilakukan dengan menggunakan spray dryer dan menghasilkan produk bubuk yang kering namun tetap memiliki mutu yang baik. Menurut Wariyah dan Riyanto (2018) aktivitas antioksidasi lidah buaya cukup tinggi meskipun telah dijadikan bubuk atau instan namun aktivitas antioksidasi masih lebih tinggi jika dalam bentuk segar atau gel. Aktivitas antioksidan berkurang karena proses pengeringan, menurut Coklar dkk (2018) oven dryer menyebabkan perubahan signifikan pada senyawa fenolik, aktivitas antioksidan dan warna. Pengeringan dengan cabinet dryer mempengaruhi kadar total fenol bahan, menurut Nafisah dan Widyaningsih (2018) kadar total fenol pada seduhan teh cascara dengan metode pengeringan cabinet drying lebih rendah dibandingkan dengan pengeringan sinar matahari.
Penelitian dilakukan karena permasalahan kelarutan bubuk lidah buaya yang rendah dan aktivitas antioksidan yang berkurang selama proses pengeringan gel lidah buaya menjadi bubuk, sehingga diperlukan produk bubuk lidah buaya dengan bahan pengisi yang dapat meningkatkan kelarutannya dan variasi metode pengeringan untuk mendapatkan gel lidah buaya dengan aktivitas antioksidan dan rendemen bubuk lidah buaya yang tinggi. Penambahan gum arab diharapkan dapat meningkatkan kelarutan dan melindungi flavour bubuk lidah buaya.

Artikel harus menjelaskan permasahalan terkini (phenomenon gap), kesenjangan research (research gap) sebelumnya, bahkan jika ada gap theory (jika ada), tujuan, dan kontribusi. Isi dari setiap bagian dapat diberikan untuk memahami dengan mudah tentang isi artikel. Teori selayaknya menggunakan kebaruan informasi tidak lebih 10 tahun kebelakang. (11 ; 1 spasi)

METODE PENELITIAN

Alat
Alat yang digunakan dalam pembuatan bubuk lidah buaya yaitu pisau, blender (Philips), baskom, oven (Memmert DIN 40050 IP 20), cabinet dryer, loyang, tampah, timbangan digital, telenan, sendok dan Disposable plastic container 500 mL. Alat yang digunkan untk analisis dan pengujian yaitu uv-vis spektrofotometer  (shimadzu uv mini 1240), timbangan analitik (Ohaus), vortex (Thermo scientific), mikropipet (Socorex), gelas ukur 10 dan 100 mL, tabung reaksi, labu ukur 10, 25, 100 dan 100 mL, gelas beaker 50, 100 dan 250 mL (Pyrex), propipet 5 dan 10 mL.

Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan bubuk lidah buaya yaitu gel lidah buaya (Aloe vera var. Chinensis) berkuran 30-40 cm, berwarna hijau dan berat 100-200 g. diperoleh dari Superindo Yogyakarta dan gum arab dari laboratorium. Bahan yang digunakan untuk analisisi aktivitas antioksidan DPPH dan total fenol yaitu DPPH (2,2 difenil-1-pikilhidrazil), methanol, Na2CO3, folin-Ciocalteu (Merck Germany nomor katalog 1.06.009.2500) dan aquadest. Bahan-bahan ini didapat dari Laboratorium Kimia Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Prosedur penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap dimulai dari pembuatan produk bubuk instan lidah buaya. Proses pembuatan bubuk lidah buaya megacu pada Wariyah dan Riyanto (2016) dengan modifikasi. Lidah buaya yang digunakan dalm pembuatan bubuk lidah buaya ini yaitu Aloe barbadensis var. Chinensis. Tahap pembuatan bubuk lidah buaya dimulai dari sortasi lidah buaya, pengupasan untuk memisahkan kulit dengan gel, pemotongan gel dengan ukurn ± 1x1 cm untuk memudahkan proses penghancuran gel, penghancuran dengan blender hingga menjadi bubur lidah buaya. Berat bubur ditimbang kemudian 5 dan 10% dari berat bubur merupakan berat gum arab yang ditambahkan saat penghancuran. Pengeringan suhu 50oC dengan ketebalan bubur ± 3 mm, lembaran kering dihaluskan dengan mortar dan alu. Analisis yang dilakukan pada tahap awal pembuatan bubuk lidah buaya meliputi analisis aktivitas antioksidan metode DPPH, kadar total fenol dan kadar air.

Pengujian dan analisis
Analisis kimia bubuk instan lidah buaya ini diatarnya yaitu analisis aktivitas antioksidan metode DPPH, kadar fenol total (Galaz dkk., 2017) dan kadar air metode thermogravimetri (AOAC, 1990). Uji fisik produk bubuk instan lidah buaya diantaranya yaitu, densitas kamba, porositas (Turkiewicz dkk., 2020) dan solubilitas (Jordan-Suarez dkk., 2020). Prinsip uji kesukaan menggunakan metode hedonic test (Kramer dan Twigg, 1970) untuk menentukan tingkat kesukaan konsumen terhadap bubuk instan lidah buaya. Pengujian tingkat kesukaan diantaranya yaitu warna, aroma, tekstur, rasa dan kesukaan keseluruhan. Panelis merupakan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Penilaian Inderawi. Skala yang digunakan yaitu 1 sangat tidak disukai, 2 tidak disukai, 3 agak disukai, 4 disukai dan 5 sangat disukai.

Rancangan percobaan
Rancangan percobaan yang dilakukan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan menggunakan dua faktor perlakukan yaitu perlakukan pertama variasi jenis alat pengering dan faktor kedua variasi konsentrasi gum arab yang ditambahakan, sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan. Hal ini sesuai Rahmawati dan Erina (2020) bahwa rancangan acak lengkap merupakan pola pengacakan lengkap yang terdiri satu faktor dengan minimal dua taraf atau perlakuan. Perbedaan antar perlakuan ditentukan dengan uji F dan beda nyata antar sampel dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Duncan, 1955) yang dianalisis dengan program SPSS 20.




HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sifat kimia gel lidah buaya
Analisis dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap sifat kimi gel lidah buaya setelah dikeringkan menjadi bubuk lidah buaya. Sifat kimia gel lidah buaya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sifat kimia gel lidah buaya
Komposisi kimia
Jumlah
Kadar air (%)
99,12±0,12
RSA DPPH (%)
3,8±0,14
Total fenol (mg EAG/g bk)
5,6±0,39

Kadar air gel lidah buaya yaitu 99,12±0,12% menurut Hendrawati (2015) gel lidah buaya memiliki kadar air sebesar 99,51%, sedangkan menurut Wariyah dan Riyanto (2018) kadar air pada gel lidah buaya adalah 98,68±0,03%. Hal ini sesuai dengan pendapat Ariyani dkk (2018) gel lidah buaya merupakan material jernih, semi solid, dan tidak memiliki rasa yang mengandung 96% air dan 4% padatan dan terletak bagian dalam daun lidah buaya.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan didapatkan nilai aktivitas antioksidan metode DPPH dengan RSA sebesar 3,8±0,14%, menurut penelitian yang dilakukan Wariyah dkk (2014) RSA gel lidah buaya segar yaitu 27,71% sedangkan menurut Wariyah dan Riyanto (2016) RSA gel lidah buaya yaitu 12,09%. Perbedaan nilai RSA bisa disebabkan oleh perbedaan umur panen pada sampel lidah buaya yang digunakan, menurut Hu dkk (2003) umur panen lidah buaya 3 tahun memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berumur 2 dan 4 tahun. 
Kadar total fenol gel lidah buaya pada penelitian ini yaitu 5,6±0,39 mg EAG/g bk. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alseini (2014) gel lidah buaya mengandung senyawa fenolik sebesar 5.477,53 mg EAG/100 g yang setara dengan 54,8 mg EAG/g. Perbedaan kadar total fenol pada penelitian ini dengan penelitian Alseini (2014) diduga karena perbedaan metode analisis, pada penelitian ini dilakukan inkubasi selama 1 jam, sedangkan pada penelitian Alseini (2014) inkubasi dilakukan selama 15 menit. Semakin lama inkubasi maka semakin lama kandungan fenol berinteraksi dengan oksigen yang berada di sekitar ruang inkubasi. Menurut Irianti dkk (2021) sumber radikal bebas diantarnya yaitu oksigen, radiasi dan sinar UV.

Sifat kimia bubuk lidah buaya
Kadar air
Kadar air bubuk lidah buaya ditunjukkan dalam bentuk presentase yang disajikan pada Tabel 2. 
Tabel 2. Kadar air bubuk lidah buaya
Penambahan Gum arab (%)
Kadar air (%)

Oven drying*
Cabinet drying**
0
13,62±1,13b
9,38±1,16a
5
9,82±0,54a
8,14±0,13a
10
8,02±0,81a
8,33±0,04a
*huruf yang berbeda dibelakang angka menunjukkan berbeda nyata pada α = 0,05.
**tidak signifikan

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 2, bahwa kadar air bubuk lidah buaya yang dihasilkan tidak berbeda nyata pada perlakuan penambahan gum arab dan metode pengeringan. Penambahan gum arab tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air bubuk yang dihasilkan karena kemampuan gum arab dalam mengikat air rendah, hal ini menyebabkan jumlah air yang menguap saat pengeringan tidak jauh berbeda dengan bubuk yang tidak ditambahkan gum arab. Menurut Torio dkk (2006) kemampuan gum arab dalam mengikat air yaitu 7,49%, jauh lebih rendah dibandingkan guar gum sebesar 100% dan gum ghatti 44,90%. 
Pengeringan metode oven drying tidak memberikan pengaruh nyata pada kadar air bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab yaitu 8,02±0,81 dan 9,82±0,54%, namun bubuk yang tidak ditambahkan gum arab kadar airnya berbeda nyata dengan nilai mencapai 13,62±1,13%. Menurut Wariyah dan Riyanto (2016) kadar air bubuk lidah buaya yang dikeringan dengan oven dryer bersuhu 70oC adalah 14,07% wb. Pada pengeringan metode cabinet drying kadar air tidak berbeda nyata dengan nilai 9,38±1,16; 8,14±0,13 dan 8,33±0,04%. Hal ini berbeda dengan bubuk lidah buaya yang dikeringkan dengan metode lain, menurut Suriati (2018) kadar air bubuk lidah buaya yang ditambahkan dengan gum arab dan dikeringkan dengan metode freeze drying yaitu 5,18% dan yang tidak ditambahkan gum arab memiliki kadar air 11,69%.


Aktivitas antioksidan
Aktivtas antioksidan bubuk lidah buaya ditunjukkan dalam bentuk presentase RSA yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Aktivitas antioksidan bubuk lidah buaya
Penambahan Gum arab (%)
Aktivitas antioksidan (%RSA) *

Oven drying
Cabinet drying
0
43,81±0,08d
28,25±0,30bc
5
31,20±1,61c
25,39±1,38ab
10
27,03±1,26bc
23,08±1,34a
*huruf yang berbeda dibelakang angka menunjukkan berbeda nyata pada α = 0,05

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 3 aktivitas penangkapan radikal bebas bubuk lidah buaya yang dihasilkan berbeda nyata pada perlakuan penambahan gum arab dan metode pengeringan. Pada bubuk lidah buaya yang tidak ditambahkan gum arab dan dikeringkan dengan oven dryer RSA DPPH yaitu sebesar 43,81±0,08%. Samakin kecil presentase penambahan gum arab maka RSA DPPH semakin besar, bubuk lidah buaya yang ditambah gum arab 5 % memiliki RSA sebesar 31,20±1,61% dan bubuk yang dttambahkan gum arab 10% nilai RSA sebesar 27,03±1,26%. Hal serupa terjadi pada bubuk lidah buaya yang dikeringkan dengan metode cabinet drying, bubuk lidah buaya yang tidak ditambahkan gum arab memiliki RSA sebesar 28,25±0,30% dan bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% masing-masing memiliki RSA 25,39±1,38 dan 23,08±1,34%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan gum arab pada proses pembuatan bubuk lidah buaya berpengaruh nyata pada aktivitas antioksidan. Menurut Wariyah dan Riyanto (2016) bubuk lidah buaya yang dibuat dengan pengeringan oven drying bersuhu 70oC memiliki nilai RSA DPPH sebesar 43,32%. 
Penambahan gum arab mengurangi aktivitas antioksidan bubuk yang dihasilkan, karena rasio gel lidah buaya semakin berkurang seiring peningkatan rasio penambahan gum arab sehingga kandungan senyawa antioksidan pada bubuk berkurang. Gum arab pada pembuatan serbuk mengurangi aktivitas antioksidan yang terkandung pada serbuk, menurut Awaliyah dkk (2019) pada serbuk bayam yang pembuatannya dikeringkan dengan metode spray drying 120oC dan ditambah gum arab 8, 10 dan 12% menunjukkan bahwa semakin tinggi presentase penambahan gum arab aktivitas antioksidannya semakin rendah.
Metode pengeringan memengaruhi aktivitas antioksidan pada bubuk lidah buaya yang dihasilkan. Sampel bubuk lidah buaya yang tidak ditambahkan gum arab metode pengeringan oven drying RSA berbeda nyata dengan sampel bubuk lidah buaya yang tidak ditambahkan gum arab dengan metode pengeringan cabinet drying. Sampel yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dengan metode oven drying berbeda nyata dengan sampel yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dengan metode pengeringan cabinet drying. Aktivitas antioksidan berkurang karena proses pengeringan, menurut Coklar dkk (2018) oven drying menyebabkan perubahan signifikan pada senyawa fenolik, aktivitas antioksidan dan warna. Di antara dua metode pengeringan yang menunjukkan aktivitas antioksidan lebih tinggi yaitu metode oven drying. Dari semua perlakuan dalam proses pembuatan bubuk lidah buaya dengan dengan aktivitas antioksidan terbaik adalah bubuk lidah buaya tanpa penambahan gum arab yang dikeringkan dengan metode oven drying


Kadar total fenol
Kadar total fenol bubuk lidah buaya ditunjukkan dalam satuan µg EAG/g bk yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kadar total fenol bubuk lidah buaya
Penambahan Gum Arab (%)
Kadar Total Fenol (µg EAG/g bk)

Oven drying*
Cabinet drying*
0
1105,98±66,4c
635,10±14,38b
5
105,06±0,28a
64,16±1,69a
10
63,39±3,22a
49,84±0,84a
*huruf yang berbeda dibelakang angka menunjukkan berbeda nyata pada α = 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4 kadar total fenol pada bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab dengan dua metode pengeringan oven drying dan cabinet drying hasilnya tidak berbeda nyata. Pada sampel yang dikeringkan dengan metode oven drying dengan penambahan gum arab 5 dan 10% masing-masing memiliki kadat total fenol 105,06±0,28 dan 63,39±3,22  µg EAG/g bk, namun pada bubuk lidah buaya yang tidak ditambahkan gum arab dengan dua metode pengeringan hasilnya berbeda nyata, sehingga penambahan gum arab dan metode pengeringan memengaruhi kadar total fenol bubuk lidah buaya namun besarnya presentase penambahan gum arab tidak memengaruhi kadar total fenol bubuk lidah buaya. 
Kadar total fenol pada gel lidah buaya sebesar 5.985,88±383,27 µg EAG/g bk mengalami penurunan selama proses pengeringan menjadi sebesar 1.105,98±66,4 µg EAG/g bk untuk metode oven drying dan 635,10±14,38 µg EAG/g bk untuk metode cabinet drying. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ardianto dkk (2018) bahwa pengeringan dapat menyebabkan bahan pangan kehilangan kandungan gizi terutama yang sensitif terhadap panas, terjadi perubahan warna, pengerutan dan pengerasan. Menurut Wariyah dan Riyanto (2016) kadar total fenol pada bubuk lidah buaya yang dikeringkan dengan oven dryer bersuhu 70oC yaitu 2,64 µg EAG/g bk. 
Hasil uji statistik menunjukkan pengeringan metode oven drying merupakan metode yang lebih baik dengan kadar total fenol 1.105,98±66,4 µg EAG/g bk dibandingkan dengan metode cabinet drying yang memiliki kadar total fenol 635,10±14,38 µg EAG/g bk dalam menghasilkan bubuk lidah buaya. Perbedaan nyata terlihat pada kadar total fenol pada sampel yang tidak ditambahkan gum arab, namun tidak berbeda nyata pada bubuk lidah buaya yang dibuat dengan penambahan gum arab 5% metode oven drying sebesar 105,06±0,28 µg EAG/g bk, metode cabinet drying 64,16±1,69 µg EAG/g bk dan gum arab 10% metode oven drying sebesar 63,39±3,22 µg EAG/g bk, metode cabinet drying 49,84±0,84 µg EAG/g bk. Peningkatan kadar total fenol berpengaruh pada aktivitas antioksidan yang ditunjukkan dengan kenaikan aktivitas antioksidan yang dianalisis dengan metode DPPH.


Sifat fisik bubuk lidah buaya
Densitas
Densitas bubuk lidah buaya ditunjukkan dalam satuan g/cm3 yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Densitas kamba bubuk lidah buaya
Penambahan Gum Arab (%)
Metode Pengeringan
Densitas (g/cm3) *


Kamba
Nyata
0
Oven drying
0,28±0,03a
0,41±0,04a
5

0,59±0,09b
0,68±0,09b
10

0,60±0,00b
0,67±0,00b
0
Cabinet drying
0,31±0,01a
0,41±0,02a
5

0,69±0,00c
0,80±0,01c
10

0,61±0,01bc
0,69±0,00b
*huruf yang berbeda dibelakang angka pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada α = 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 5, bahwa penambahan gum arab memberikan pengaruh nyata pada densitas kamba dan nyata bubuk lidah buaya karena nilai signifikansi densitas kamba 0,285 > 0,05 dan densitas nyata 0,224 > 0,05. Pada bubuk lidah buaya yang pembuatannya dikeringkan dengan oven dryer yang tidak ditambahkan gum arab dan yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% besarnya densitas kamba berturut-turut sebesar 0,28±0,03; 0,59±0,09 dan 0,60±0,00 g/cm3, sedangkan pada bubuk lidah buaya yang pembuatannya dikeringkan dengan cabinet dryer yang tidak ditambahkan gum arab dan yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% densitas kambanya berturut-turut sebesar 0,31±0,01; 0,69±0,00 dan 0,61±0,01 g/cm3. Hal ini menunjukkan penambahan gum arab memengaruhi densitas kamba namun besarnya rasio penambahan gum arab tidak memengaruhi densitas kamba secara nyata. Nilai densitas kamba dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bentuk, ukuran, bentuk permukaan dan metode pengujian (Lewis, 1987).
Pada bubuk lidah buaya yang pembuatannya dikeringkan dengan oven dryer yang tidak ditambahkan gum arab dan yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% densitasnya nyata berturut-turut sebesar 0,41±0,04; 0,68±0,09 dan 0,67±0,00 g/cm3, sedangkan pada bubuk lidah buaya yang pembuatannya dikeringkan dengan cabinet dryer yang tidak ditambahkan gum arab dan yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% nilai densitas nyata berturut-turut sebesar 0,41±0,02; 0,80±0,01 dan 0,69±0,00 g/cm3. Hal ini menunjukkan penambahan gum arab memengaruhi densitas nyata. Pada penelitian yang dilakukan Hendrawati (2014) densitas bubuk lidah buaya yang dikeringkan dengan suhu 110-140oC yaitu 1,00 g/mL.
Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 5, bahwa metode pengeringan tidak memberikan pengaruh nyata pada densitas kamba dan nyata bubuk lidah buaya. Pada bubuk lidah buaya yang pembuatannya dikeringkan dengan oven dryer yang tidak ditambahkan gum arab densitas kamba dan nyata berturut-turut sebesar 0,28±0,03 dan 0,41±0,04 g/cm3, sedangkan pada bubuk lidah buaya yang pembuatannya dikeringkan dengan cabinet dryer yang tidak ditambahkan gum arab densitasnya kamba dan nyatanya berturut-turut sebesar 0,31±0,01 dan 0,41±0,02 g/cm3. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengeringan tidak memengaruhi densitas kamba dan nyata bubuk lidah buaya. Densitas suatu bahan semakin tinggi nilainya maka semakin kecil ukuran bahan tersebut dan mampu menampung lebih banyak bahan untuk memenuhi ruang atau volume, menurut Fathuroya dkk (2017) densitas adalah ukuran massa benda dari setiap satuan volume. Ukuran bubuk lidah buaya pada penelitian ini dipengaruhi oleh proses penghalusan dan kadar air lembaran kering sebelum menjadi bubuk, semakin tinggi kadar air maka semakin sulit untuk dihaluskan manjadi partikel-pertikel bubuk yang kecil sehingga menghasilkan bubuk dengan partikel lebih besar dan berdampak pada nilai densitas yang kecil. 

Porositas
Porositas bubuk lidah buaya ditunjukkan dalam bentuk presentase yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Porositas bubuk lidah buaya
Penambahan Gum Arab (%)
Porositas (%)*

Oven dryer
Cabinet dryer
0
30,50±0,17d
25,49±0,52c
5
13,38±0,35b
13,75±1,25b
10
11,69±0,78ab
10,72±0,81a
*huruf yang berbeda dibelakang angka menunjukkan berbeda nyata pada α = 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 6 penambahan gum arab pada pembuatan bubuk lidah buaya memengaruhi porositas bubuk yang dihasilkan. Pada bubuk lidah buaya yang dikeringkan dengan metode oven drying didapatkan hasil bubuk lidah buaya yang memiliki nilai porositas berbeda nyata yaitu pada bubuk yang tidak ditambahkan gum arab porositasnya 30,50±0,17%, bubuk yang ditambah gum arab 5% porositasnya 13,38±0,35% namun, tidak berbeda nyata dengan bubuk yang ditambah gum arab 10% dengan porositas 11,69±0,78%. Pada bubuk lidah buaya yang dikeringkan dengan metode cabinet drying didapatkan hasil bubuk lidah buaya yang memiliki nilai porositas berbeda nyata yaitu pada bubuk yang tidak ditambahkan gum arab porositasnya 25,49±0,52%, bubuk yang ditambah gum arab 5% porositasnya 13,75±1,25% dan bubuk yang ditambah gum arab 10% dengan porositas 10,72±0,81%.
Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 6 metode pengeringan pada pembuatan bubuk lidah buaya tidak memengaruhi porositas bubuk yang dihasilkan. Hal ini bisa dilihat pada porositas bubuk lidah buaya dari masing-masing perlakuan penambahan gum arab yaitu bubuk yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dengan metode pengeringan oven dan cabinet drying porositasnya tidak berbeda nyata, namun pada bubuk lidah buaya yang tidak ditambahkan gum arab dan dikeringkan dengan metode oven dan cabinet drying memiliki porositas yang berbeda nyata. Besarnya porositas dipengaruhi oleh densitas kamba dan nyata bubuk lidah buaya, menurut Turkiewicz dkk (2020) perhitungan porositas didapatkan dari hasil pengukuran densitas kamba dan nyata yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Hal ini menunjukkan semakin kecil nilai densitas kamba dan nyata maka porositas semakin besar dan sebaliknya.

Solubilitas
Solubilitas bubuk lidah buaya ditunjukkan dalam bentuk presentase yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Solubilitas bubuk lidah buaya
Penambahan Gum Arab (%)
Solubilitas (%)*

Oven dryer
Cabinet dryer
0
25,46±1,96ab
23,22±0,67a
5
28,95±0,05ab
23,05±2,35a
10
35,79±1,41c
29,55±2,05b
*huruf yang berbeda dibelakang angka pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada α = 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 7 Penambahan gum arab berpengaruh nyata pada solubilitas bubuk lidah buaya, namun metode pengeringan tidak memengaruhi solubilitas karena nilai signifikansi (P > 0,05) pada tingkat kepercayaan 95%.  Hal ini ditunjukkan dengan notasi huruf di belakang angka pada empat sampel yaitu bubuk yang tidak ditambahakan gum arab dan ditambah gum arab 5% yang dikeringkan dengan metode pengeringan oven dan cabinet drying memiliki nilai berturut-turut 25,46±1,96ab; 28,95±0,05ab; 23,22±0,67a dan 23,05±2,35a%. Menurut Suriati (2020) bubuk lidah buaya yang dikeringkan dengan metode pengeringan freeze drying yang ditambahkan dan tidak ditambahkan gum arab mampu larut dalam pelarut air dan alkohol. Gum arab merupakan salah satu gum alami yang dapat larut hingga konsentrasi 50% (Saati dkk., 2019).
Penambahan gum arab memengaruhi kelarutan bubuk lidah buaya semakin tinggi rasio penambahan maka semakin meningkat kelarutan bubuk yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan tujuan penambahan gum arab yaitu meningkatkan kelarutan produk mikroenkapsulasi. Produk mikroenkapsulasi seharusnya memiliki kelarutan yang tinggi, penambahan gum arab dapat meningkatkan kelarutan tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan Khasanah dkk (2017) pada produk mikroenkapsul oleoresin daun kayu manis yang ditambahkan gum arab memiliki kelarutan sebesar 96,17% sedangkan yang ditambahkan maltodekstrin memiliki kelarutan sebesar 94,44%. Solubilitas bubuk dipengaruhi oleh ukuran dan densitas partikel serta luas permukaannya, semakin tinggi tegangan antarmuka bubuk dan pelarut maka semakin sulit bubuk untuk larut (Lewis, 1987). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah densitas maka solubilitas semakin rendah dan sebaliknya.


Tingkat kesukaan bubuk lidah buaya
Pengujian tingkat kesukaan bubuk lidah buaya dilakukan dengan menggunakan parameter warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan serta menggunakan skala penilaian angka 1 sampai angka 5. Angka 1 menunjukkan sangat tidak suka dan angka 5 menunjukkan sangat suka. Hasil uji kesukaan bubuk lidah buaya disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Tingkat kesukaan bubuk lidah buaya
Penambahan Gum arab (%)
Meteode Pengeringan
Parameter Kesukaan*


Warna
Aroma
Rasa
Tekstur
Keseluruhan
0
Oven drying 
2,76±0,97a
2,80±0,81a
2,44±1,00a
3,00±0,76b
2,72±0,98a
5

3,92±0,86b
3,52±0,65c
3,52±0,82b
3,84±0,62c
3,92±0,64c
10

4,08±0,70b
3,60±0,76c
3,28±1,10b
3,64±0,95c
3,68±0,85bc
0
Cabinet drying 
3,04±1,09a
3,00±1,00ab
2,52±1,08a
2,52±0,87a
2,76±1,01a
5

3,00±0,71a
3,32±0,74bc
3,12±0,88b
3,44±0,87bc
3,24±0,78b
10

3,80±0,81b
3,36±0,81bc
3,20±0,87b
3,48±0,92bc
 3,52±0,82bc
*huruf yang berbeda dibelakang angka pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada α = 0,05.


Warna
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa metode pengeringan tidak memengaruhi tingkat kesukaan panelis terhadap warna bubuk lidah buaya, namun penambahan gum arab memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis pada warna bubuk lidah buaya. Hal ini diduga karena panelis cenderung menyukai bubuk lidah buaya yang tampak putih dan bersih, dengan penambahan gum arab yang berwarna putih maka bubuk lidah buaya yang dihasilkan lebih putih. Pada bubuk lidah buaya yang tidak ditambah gum arab cenderung berwarna kecoklatan hal ini karena senyawa fenolik pada bubuk yang tidak ditambah gum arab lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditambah gum arab, sehingga terjadi reaksi pencoklatan enzimatis. Menurut Sastrahidayat dan Djauhari (2014) pencoklatan enzimatis terjadi pada buah-buahan yang mengandung senyawa fenolik.
Bubuk lidah buaya yang paling disukai dari parameter warna yaitu bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dengan metode pengeringan oven drying serta bubuk yang ditambahkan gum arab 10% dengan metode pengeringan cabinet drying. Bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab tidak memiliki perbedaan warna yang mencolok, hal ini karena karakteristik gum arab yang digunakan sebagai pengental dan penstabil mampu meningkatkan bentuk dan tekstur tanpa merusak flavor, bau dan warna (Saati dkk., 2019).

Aroma
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa metode pengeringan tidak memengaruhi tingkat kesukaan panelis terhadap aroma bubuk lidah buaya, namun penambahan gum arab memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis pada aroma bubuk lidah buaya. Bubuk lidah buaya yang paling disukai dari parameter aroma yaitu bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dengan metode pengeringan oven drying serta bubuk yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dengan metode pengeringan cabinet drying. Hal ini diduga karena penambahan gum arab mampu mengurangi bau yang keluar dari bubuk lidah buaya, menurut Naknean dan Meenune (2010) polisakarida mampu memengaruhi pelepasan aroma melalui pengurangan tekanan uap atau dengan memengaruhi laju perpindahan massa, hal ini sesuai karena gum arab merupakan polisakaridan non pati. Gum arab merupakan polisakarida non pati yang memiliki karbohidrat berupa D-galaktosa, L-arbinosa dan L-raminosa (Jumansyah dkk., 2017). Gum arab yang ditambahkan dalam bahan pangan mampu mengikat aroma pada suatu bahan pangan yang bersifat volatil (Christiana dkk., 2015)

Rasa
Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa rasa bubuk lidah buaya dipengaruhi oleh penambahan gum arab namun besarnya konsentrasi penambahan gum arab tidak memengaruhi secara signifikan. Bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% diketahui lebih disukai panelis dari segi rasa baik yang dikeringkan dengan metode oven drying atau cabinet drying. Penambahan gum arab diduga memberikan rasa pada bubuk lidah buaya yang dihasilkan, hal ini karena gum arab mengandung komponen karbohidrat yaitu D-galaktosa yang mampu memberikan rasa manis pada bubuk lidah buaya. Gum arab adalah bahan kimia kompleks yang terdiri dari beberapa grup makromolekul seperti kabrohidrat (97%) yang utamanya adalah D-galaktosa dan L-arabinosa serta sedikit protein (<3%) (Mariod, 2018).

Tekstur
Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa tekstur bubuk lidah buaya dipengaruhi oleh penambahan gum arab namun besarnya konsentrasi penambahan gum arab tidak memengaruhi secara signifikan. Bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% yang dikeringkan dengan oven dryer ataupun cabinet dryer lebih disukai panelis dari segi tekstur. Karakteristik utama gum arab digunakan untuk membentuk tekstur, film, pengikat dan pengemulsi (Jenie, 2018). Tekstur yang paling disukai panelis yaitu bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dengan metode pengeringan oven dan cabinet drying. 
Pada keempat sampel tersebut memiliki densitas yang lebih kecil dan porositas yang besar, hal ini mengindikasikan partikel bubuk yang disukai panelis adalah bubuk yang ukurannya kecil. Solubilitas bubuk yang disukai panelis lebih besar dibandingkan dengan sampel yang tidak disukai panelis, hal ini menunjukkan kesukaan panelis terhadap bubuk yang mudah larut di mulut. Tekstur berkaitan dengan penginderaan pada bahan atau bisa disebut kesan di mulut setelah proses mengunyah dan mengecap seperti bertepung, berpasir, kesang lengket, renyah dan liat, sementara waktu konsumsi yang lebih lama pada bahan pangan padat mampu memengaruhi tingkat penerimaan konsumen (Fitria dan Jurniati, 2021).
Perbedaan nyata pada bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab dari dua metode pengeringan terhadap tekstur bubuk merupakan penilaian subyektif dari panelis, hal ini menujukkan bahwa panelis cenderung menyukai tekstur bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 atau 10%. Menurut Syah (2012) analisis tekstur memberikan hasil yang subyektif dan beragam, tekstur tidak hanya ditentukan ketika sampel berada di mulut namun, faktor lain seperti penampakan dan pengaruh indera pendengaran memberikan persepsi tentang tekstur suatu produk. Jumlah air pada bahan pangan dapat memengaruhi tampilan, tekstur, rasa dan proses pengolahan serta penyimpanan (Sumbono, 2016).

Keseluruhan
Keseluruhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap bubuk lidah buaya yang dikeringkan dengan dua metode pengeringan dan berbagai macam konsentrasi penambahan gum arab secara keseluruhan. Uji kesukaan secara keseluruhan meliputi berbagai parameter atribut mutu yang dapat diuji secara organoleptik menggunakan seluruh indera manusia.
Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa metode pengeringan tidak berbeda nyata pada tingkat kesukaan secara keseluruhan bubuk lidah buaya, namun penambahan gum arab menunjukkan perbedaan nyata pada tingkat kesukaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan bubuk lidah buaya yang disukai oleh panelis yaitu bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dikeringkan dengan oven dryer dan bubuk yang ditambah gum 10% dengan metode pengeringan cabinet drying. Hal ini karena sifat uji kesukaan yaitu subyketif sehingga setiap panelis memiliki kecenderungan terhadap sampel yang berbeda-beda. Menurut Setyaningsih dkk (2010) perbedaan sensasi yang diterima pada rangsangan yang sama karena perbedaan tingkat sensitivitas indera atau kurangnya pengetahuan terhadap atribut mutu tertentu.


KESIMPULAN 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5 dan 10% dengan metode pengeringan oven drying dan cabinet drying menghasilkan bubuk lidah buaya yang paling disukai panelis. Penambahan gum arab dan variasi pengeringan memengaruhi sifat kimia (aktivitas antioksidan, kadar total fenol dan kadar air), sifat fisik (densitas, porositas dan solubilitas) serta tingkat kesukaan (warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan) panelis terhadap bubuk lidah buaya. Bubuk lidah buaya terbaik dilihat dari sifat fisik dan kimia yang paling disukai panelis yaitu bubuk lidah buaya yang ditambahkan gum arab 5% dengan metode pengeringan oven drying. Berdasarkan penelitian hasil peneltian diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui senyawa antioksidan dan manfaatnya bagi tubuh dari variasi metode pengeringan dan penambahan gum arab pada bubuk lidah buaya
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