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RINGKASAN 

 
Kebutuhan menkonsumsi minyak goreng yang terus meningkat, serta  

harga yang semakin mahal berimbaas pada kebiasaan masyarakat dalam 
menggunakan minyak goreng bekas (minyak jelantah) sebagai jalan alternatif 
untuk mengurangi penggunaan minyak goreng. Minyak jelantah adalah minyak 
goreng yang digunakan berulang kali dan telah mengalami perubahan fisik, 
kimiawi dengan kadar peroksida yang tinggi yang tergolong radikal bebas bersifat 
toksik. 

Radikal bebas dapat mengakibatkan kerusakan sel yang dapat diteliti 
melalui pengukuran produk akhirnya peroksidasi lipid, yaitu kadar malonaldehyde 
(MDA). Peroksida lipid yang terbentuk dapat menyebabkan disfungsi membran 
sel dan membran organel sel serta membentuk senyawa reaktif aldehid yang 
merusak hepatosit sel hepar. Terbentuknya radikal bebas pemicu stress oksidatif 
dapat dicegah dengan asupan antioksidan. Jelly drink kulit buah naga merah dan 
rosella dipilih sebagai minuman fungsional yang tidak hanya berfungsi sebagai 
penunda lapar, tapi juga mengandung antioksidan dan pewarna alami. 
 Penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama menentukan 
formulasi terbaik jelly drink kulit buah naga merah dan rosella menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua  faktor. Faktor I = Formulasi Sari 
Kulit Buah Naga dan Rosella dan faktor II = penambahan karagenan : 
glukomanan. Masing- masing diulang sebanyak 3 kali sehingga didapat 18 
satuan percobaan. Tahap kedua yakni pengujian aktivitas antioksidan jelly drink 
terhadap gambaran histopatologi hati dan kadar Malondialdehide (MDA) darah 
tikus wistar jantan yang di induksi minyak jelantah secara invivo menggunakan 
metode pre post control group design.  Pemilihan perlakuan terbaik dianalisa 
dengan metode zelleny. Data yang diperoleh di analisa dengan menggunakan 
Analysis of variant (ANOVA). Selanjutnya dilakukan uji lanjut BNT dengan selang 
kepercayaan 5 % serta uji lanjut DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). 
 Hasil penelitian menunjukan pembuatan minuman fungsional jelly drink 
kulit buah naga merah dan rosella dengan formulasi sari kulit buah naga 
merah:sari rosella (50%:50%) dan penambahan karagenan:konjak glukomanan 
(60%:40%) menunjukkan kadar antioksidan tertinggi sebesar 85,95%, nilai IC50 
sebesar 196,266 ppm dan total antosianin sebesar 68,967 ppm. Demikian juga 
dengan hasil organoleptik menujukkan nilai yang paling baik dari segi rasa, 
tekstur dan aroma serta dari penentuan perlakuan terbaik Metode Zeleny juga 
memberikan nilai yang paling rendah sebesar 0,035. 

Hasil penelitian secara in vivo menunjukkan perlakuan pemberian 
minuman fungsional jelly drink kulit buah naga merah dan rosella memberikan 
pengaruh nyata (α=0,05) terhadap penurunan kadar MDA dan perbaikan 
gambaran histopatologi sel hepar. Hasil uji kadar MDA menunjukkan bahwa 
penurunan paling besar pada pengaruh perlakuan jelly drink kulit buah naga 
merah dan rosella dosis II (7,2ml/200g BB) sebesar 42,428%. serta perbaikan 
kerusakan sel yang ditunjukan adanya tipe open face nucleus pada sel hati. 

 
Kata Kunci : Hati, Kulit buah naga merah, Malonaldehyde, Rosella, Stres 

Oksidatif 
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SUMMARY 
 

Consumption of cooking oil rises continuously, and the price increases 
more expensive. Re-using of cooking oil (Jelantah) is an alternative way to 
reduce oil consumption. Jelantah has physical and chemical changes due to a 
high peroxide levels, which is classified as free radicals toxic. 

Free radicals can cause damage to cells that can be observed through 
the measurement of lipid peroxidation end product, namely the levels of 
malonaldehyde (MDA). Formed lipid peroxides can cause dysfunction of cell 
membranes and cell organelles membranes as well to form reactive aldehyde 
compounds which damage liver cells hepatocytes. Oxidative stress caused by 
free radicals, can be prevented with the intake of antioxidants. Jelly drink 
containing peels of red dragon fruit and rosella was chosen as a functional 
beverage that contains antioxidants and can postpone hungry.  

This research consists of two stages. The first stage determines the best 
formulation of jelly drink peels of red dragon fruit and rosella using a randomized 
block design with two factors. Factor I is Formulation of filtrate peels of red 
dragon fruit and rosella, Factor II is addition of carrageenan : glucomannan. Each 
formula repeated 3 times so that got 18 experimental units.  The second stage is 
in vivo test of antioxidant activity of jelly drink in the liver histopathological 
changes and levels of malonaldehyde (MDA) using Pre and Post Test with 
Control Group experiment design and object selection for grouping and giving the 
treatments was Nested Design with 2 factors. Selection of the best treatment is 
done using Zeleny method. Analysis of diversity were tested by ANOVA, if there 
was a significant difference in the treatments then the test was continued with 
DMRT or BNT 5%.  

The results showed a functional beverage of jelly drink peel of red dragon 
fruit and rosella with formulation of red dragon fruit skin : roselle ( 50 % : 50 % ) 
and the addition of carrageenan : Konjac glucomannan ( 60 % : 40 % ) showed 
the highest antioxidant levels of 85,95 % , IC50 value of 196.266 ppm and 68.967 
ppm of total anthocyanins. Likewise, the organoleptic results showed the best 
value based on taste, texture and aroma as well as the method of determining 
the best treatment Zeleny also gives the lowest value of 0.035 . 

Results of in vivo studies showed that treatment of jelly drink functional 
beverages peels of  red dragon fruit and rosella gave significant effect ( α = 0.05 ) 
towards decreased levels of MDA and liver histopathological. The higest 
descreasing MDA levels for 2 weeks is given by the treatment of jelly drink peels 
of red dragon fruit and rosella Doses II ( 7.2 ml/200g BB ) up to 42.428%. In the 
other hand, based on histopathological, it showed that the treatment of jelly drink 
Doses II can repair liver cell damage. Indicated by open face nucleus of liver cell. 
 
 
Keywords : Liver, Peels of red dragon fruit , Malonaldehyde , Rosella , Oxidative    

Stress 
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I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok dan dikonsumsi 

oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia.  Ketua Gabungan Industri Minyak 

Nabati Indonesia menyatakan pada tahun 2010 konsumsi minyak goreng 

nasional sebesar 3,2 juta ton dan tahun 2014 ini diperkirakan akan meningkat 

sekitar 3,3 juta ton. Ironisnya, meskipun Indonesia merupakan negara penghasil 

dan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia, rata-rata harga minyak goreng 

juga semakin mengalami peningkatan sebesar 1,62% pada Desember 2013 

(Wahyuniarti, 2013). Akibat tingginya harga minyak goreng dan adanya desakan 

ekonomi, banyak masyarakat yang semakin terbiasa dalam mengkonsumsi 

minyak goreng bekas (minyak goreng jelantah). 

Minyak jelantah adalah minyak goreng yang digunakan berulang kali dan 

telah mengalami perubahan fisik yaitu perubahan warna dari bening menjadi 

gelap dan berbau tengik, serta secara kimiawi mengalami perubahan reaksi 

hidrolis, oksidasi termal dan polimerasi termal (Lee et al., 2002). Minyak jelantah 

memiliki bilangan peroksida yang tinggi. Peroksida merupakan radikal bebas 

yang bersifat toksik bagi tubuh khususnya pada organ hati. Apabila senyawa 

radikal bebas ini terakumulasi secara terus menerus akan mengakibatkan 

terjadinya kondisi stres oksidatif (Koch, 2007). 

Serangan radikal bebas dapat mengakibatkan kerusakan sel atau 

jaringan. Hal ini dapat diteliti melalui pengukuran produk akhirnya peroksidasi 

lipid, yaitu kadar malondialdehyde (MDA). MDA merupakan produk oksidasi 

asam lemak tidak jenuh dan yang bersifat toksik terhadap sel. Pengukuran kadar 

MDA merupakan pengukuran aktivitas radikal bebas secara tidak langsung 

sebagai indikator stres oksidatif. Selain itu, menurut Nurhidayati (2007), 

peroksida lipid yang terbentuk dapat menyebabkan disfungsi membran sel dan 

membran organel sel serta membentuk senyawa reaktif aldehid yang merusak 

hepatosit sel hepar. 

Terbentuknya radikal bebas pemicu stress oksidatif dapat dicegah 

dengan asupan antioksidan (Su et al., 2004). Antioksidan dapat menetralkan 

radikal bebas dengan cara menyumbangkan satu atom hidrogen dari gugus OH 
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kepada lipid peroksida yang bersifat radikal sehingga menjadi radikal bebas yang 

kurang reaktif dan tidak merusak sehingga kadar malondialdehyde sebagai 

pertanda kadar radikal bebas dalam darah mengalami penurunan 

 Salah satu sumber antioksidan alami yaitu kulit buah naga merah dan 

rosella. Menurut Nurliyana et al. (2010) dalam 1 mg/ml kulit buah naga dapat 

menghambat sebanyak 83.48 ± 1.02% radikal bebas. Sedangkan menurut 

Norhaidzan (2010) yang menyatakan bahwa kadar antioksidan dalam kelopak 

bunga rosella sebanyak 91,8 %.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan suatu produk fungsional 

yang dapat berfungsi sebagai antioksidan alami sehingga dapat menurunkan 

kadar MDA dalam darah. Jelly drink kulit buah naga merah dan rosella dipilih 

sebagai minuman fungsional yang tidak hanya berfungsi sebagai penunda lapar, 

tapi juga mengandung antioksidan dan pewarna alami.  

 Formulasi terbaik dari Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Rosella 

serta penambahan bahan pengental berupa karagenan, glukomanan dan gula 

stevia selanjutnya akan diuji secara in vivo untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap tikus wistar jantan yang diinduksi minyak jelantah.  

  

1.2  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dikaji pada 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana kandungan kimia, fisik dan organoleptik jelly drink kulit 

buah naga merah dan rosella? 

2. Bagaimana potensi senyawa antioksidan jelly drink kulit buah naga 

merah dan rosella terhadap kadar MDA serum darah serta gambaran 

histopatologi organ hati tikus wistar jantan yang diinduksi minyak 

jelantah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.  Mengetahui kandungan kimia, fisik  dan organoleptik jelly drink kulit 

buah naga merah dan rosella.  



 
 

3 
 

2. Mengetahui efek antioksidan jelly drink melalui  kadar MDA serum 

darah serta gambaran histopatologi organ hati tikus wistar jantan yang 

diinduksi minyak jelantah.  

 

1.4  Manfaat Penelitian  

 

1. Memanfaatkan limbah kulit buah naga dan rosella sebagai pangan 

fungsional berupa jelly drink. 

2. Memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh pemberian  jelly 

drink kulit buah naga merah dan rosella terhadap kadar MDA serum 

darah serta gambaran histopatologi organ hati tikus wistar yang 

diinduksi minyak goreng jelantah. 

 

1.5 Hipotesis 

 

Diduga kandungan antioksidan pada Jelly drink kulit buah naga merah 

memberikan pengaruh terhadap kadar MDA serum darah serta gambaran 

histopatologi organ hati tikus wistar jantan yang dinduksi minyak jelntah.   
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Jelly Drink  

  

Minuman jelly merupakan salah satu produk cairan yang berbentuk gel 

yang mudah disedot, kenyal, bisa dikonsumsi sebagai penunda rasa lapar. Gel 

dapat terbentuk melalui mekanisme pembentukan junction zone oleh hidrokoloid 

(seperti karagenan) bersama dengan gula. Minuman ini memiliki tingkat 

kekentalan diantara sari buah dan jelly (Zega, 2010). Jelly drink dapat 

bermanfaat untuk memperlancar pencernaan karena produk ini memiliki 

kandungan serat sehingga dapat juga di kategorikan sebagai minuman 

fungsional. Menurut Widjanarko, 2011 menyatakan bahwa agar usus besar 

bekerja normal, diperlukan konsumsi serat pangan sekitar 25 - 30 gram/hari.  

Namun, mengkonsumsi jelly drink saja belum cukup memberikan supply serat 

pangan pada tubuh. Tubuh tetap memerlukan serat pangan lain dari pangan 

nabati seperti sayuran, buah, umbi dan biji-bijian. 

  Jelly drink dapat dibuat dengan menambahkan gelling agent seperti jelly 

powder, yaitu bahan pangan yang berbentuk tepung, terdiri dari hidrokoloid yang 

dapat membentuk gel. Jelly powder yang dapat digunakan dalam proses 

pembuatan jelly drink dapat berupa gum dan konjak. Jelly drink dapat 

digolongkan ke dalam minuman ringan. Minuman ringan merupakan minuman 

penyegar yang umumnya mengandung atau tidak mengandung karbonat, 

pemanis, asam atau flavor (Zega, 2010).  

 

2.2  Bahan 

2.2.1 Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) 

 

 Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) adalah salah satu buah yang 

banyak dinikmati oleh masyarakat luas dimana kulit dari buah naga merah sendiri 

berjumlah 30-35%  dari buahnya dan sering kali hanya dibuang sebagai sampah,  

padahal limbah kulit buah naga merah dapat dimanfaatkan secara optimal 

karena kulit buah naga merah mengandung senyawa yang memiliki aktivitas 

antioksidan yaitu antosianin. Menurut Citramukti (2008) antosianin merupakan 

suatu zat warna yang berperan sebagai pewarna alami dan senyawa yang 
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memiliki aktivitas antioksidan. Sedangkan menurut Wu (2006), aktivitas 

antioksidan yang terdapat pada kulit buah naga merah lebih tinggi dari pada 

aktivitas antioksidan yang terdapat pada daging buahnya. 

 

 

Gambar 2.1 Buah Naga Merah dan Kulit Buah Naga Merah (Adirajada, 2013) 

  

 Warna merah yang ada  pada kulit buah naga merah merupakan 

kontribusi dari pigmen yang dikenal dengan nama betalain. Betalain merupakan 

pigmen yang mengandung nitrogen dan terdiri dari betasianin yang memberi 

warna merah-violet dan betasantin yang memberikan warna kuning. Senyawa-

senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan, sehingga bermanfaat sebagai 

antioksidan alami (Jamilah, 2011) 

 Manfaat kulit buah naga sendiri adalah sebagai penghambat terjadinya 

proses oksidasi oleh antioksidan. Menurut Lim (2007), Penghambatan proses 

oksidasi  tersebut disebabkan karena adanya zat antioksidan yang dapat 

mencegah terjadinya inisiasi, memutus rantai propagasi, mengurangi 

pembentukan radikal bebas dengan mengikat ion logam, dan mengurangi 

hidrogen peroksida.  

 

Tabel 2.1 Karakteristik Kulit Buah Naga Merah  

Komposisi kimia Jumlah 

Betasianin (mg/100 gr) 6.8 ± 0.3 
Antioksidan( % inhibisi) 10.2 ± 0.2 
Fenol (GAE/100 gr) 19.8 ± 1.2 
Flavonoid (katechin/100 g) 9.0 ± 1.4 
Kadar air ( %) 4.9 
Protein (%) 3.2 
Lemak (%) 0.7 
Abu (%) 19.3 
Karbohidrat (%) 72.1 

Sumber : Saneto (2012) 
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2.2.2 Bunga Rosella (H.sabdariffa L.) 

 

 

Gambar 2.2 Bunga Rosella (Hassfat, 2013) 

 

Bahan aktif dari kelopak bunga rosela adalah grossypeptin, antosianin, 

gluside hibiscin dan flavonoid. Menurut DEPKES RI. kelopak bunga rosela 

mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin B1, B2, niacin, riboflavin, betakaroten, 

zat besi, asam amino, polisakarida, omega 3, kalsium. Rasa asam dari kelopak 

bunga rosella disebabkan kandungan vitamin C, asam sitrat dan asam glikolik 

(Maryani dan Kristiana, 2008). 

Hasil studi kimia pada kelopak bunga kering H.sabdariffa L. ditemukan 

alumunium, chromium, copper, besi (Arellano et al., 2004), polifenol (Liu et al., 

2002; Lin et al., 2003), anthocyanidins (Lazze et al., 2003; Ojokoh et al., 2006), 

asam polisakarida heterogen dan komponen fenol termasuk gossypetine-3-

glycoside, flavonoid (Amin dan Hamza, 2005). 

Rosela dilaporkan memiliki efek antiseptik, aphrodisiak, astringent, 

diuretik, emolien, sedatif, dan tonik (Okasha et al., 2008).Karakteristik fisiokimia 

kelopak bunga rosela memiliki kadar vitamin C yang tinggi dengan kandungan 

gula yang rendah, juga mengandung asam suksinat dan asam oksalat yang 

merupakan dua asam organik yang dominan.  

Kandungan theaflavins dan cathecins membantu mengontrol kadar 

kolesterol dalam darah, dengan cara membatasi penyerapan kolesterol dan 

meningkatkan pembuangan kolesterol LDL dari hati. Sedangkan vitamin C dapat 

berfungsi untuk menetralisir lemak dalam tubuh, sehingga cukup bermanfaat 

untuk body slimming, body firming. Selain itu, kandungan vitamin C yang tinggi 

secara farmakologis berfungsi dalam membantu penyerapan semua vitamin dan 

mineral. Vitamin dan mineral membantu metabolisme tubuh. Vitamin A dan 

vitamin C mempunyai  fungsi menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh serta 

mencegah penuaan dini dan munculnya katarak. Vitamin C sebagai salah satu 

antioksidan eksternal. Kandungan kalsium yang tinggi sangat membantu 
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pertumbuhan serta kekuatan tulang dan gigi. Vitamin A, vitamin C dan kalsium 

berguna untuk kesehatan mata, kulit dan tulang sedangkan serat untuk 

memperbaiki sistem pencernaan (Arellano et al., 2004). Flavonoid dalam kelopak 

bermanfaat untuk mencegah kanker, terutama yang dikarenakan radikal bebas, 

seperti kanker lambung dan leukimia. Selain itu flavonoid juga mempunyai efek 

protektif terhadap penyakit-penyakit kardiovaskular termasuk hipertensi 

(Kusmardiyana et al., 2007). Senyawa flavonoid dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme, karena mampu membentuk senyawa kompleks 

dengan protein melalui ikatan hidrogen. Polifenol atau fenol bekerja sebagai 

antibakteri dengan cara mendenaturasi protein sel dan merusak membran 

plasma (Arellano et al., 2004). 

 

Tabel 2.2 Nilai Gizi Dalam 100 gram Bunga Rosella 

Zat Kandungan Gizi 

Air 
Protein 
Lemak 
Serat 

Karbohidrat 
Kalsium 
Fosforus 

Betakaroten 
Vitamin C 

Asid Askorbik 
Kalori 

9,2 g 
1,145 g 
2,61 g 
12,0 g 
8,88 g 

1,296 mg 
273 mg 

0,023 mg 
11,2 mg 
6,7 mg 
35,2 kal 

 

2.2.3 Karagenan 

Karagenan merupakan polisakarida yang diekstraksi dari rumput laut 

merah dari jenis Chondrus, Euchema, Gigartina, Hypnea, Iradea dan 

Phyllophora. Karagenan dibedakan dengan agar berdasarkan kandungan 

sulfatnya (Hall, 2009). Jumlah dan posisi sulfat membedakan macam-macam 

polisakarida Rhodophyceae, polisakarida tersebut harus mengandung 20% sulfat 

berdasarkan berat kering untuk diklasifikasikan sebagai karagenan (FAO, 2007).  

Kelarutan karagenan dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya tipe karagenan, temperatur, pH, kehadiran jenis ion tandingan dan 

zat-zat terlarut lainnya. Gugus hidroksil dan sulfat pada karagenan bersifat 

hidrofilik sedangkan gugus 3,6-anhidro-D-galaktosa lebih hidrofobik. Lambda 

karagenan mudah larut pada semua kondisi karena tidak memiliki unit 3,6-

anhidro-D-galaktosa dan mengandung gugus sulfat yang tinggi. Karagenan jenis 

iota bersifat lebih hidrofilik karena adanya gugus 2-sulfat yang dapat menetralkan 
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3,6-anhidro-D-galaktosa yang bersifat kurang hidrofilik. Karagenan jenis kappa 

kurang hidrofilik karena lebih banyak memiliki gugus 3,6-anhidro-D-galaktosa 

(Imeson 2010).  

Karakteristik daya larut karagenan juga dipengaruhi oleh bentuk garam 

dari gugus ester sulfatnya. Jenis sodium umumnya lebih mudah larut, sementara 

jenis potasium lebih sukar larut. Karagenan memiliki kemampuan membentuk gel 

pada saat larutan panas menjadi dingin. Proses pembentukan gel bersifat 

thermoreversible, artinya gel dapat mencair pada saat pemanasan dan 

membentuk gel kembali pada saat pendinginan (Gliksman 1983; Imeson 2000). 

Karagenan dalam larutan memiliki stabilitas maksimum pada pH 9 dan 

akan terhidrolisis pada pH dibawah 3,5. Kondisi proses produksi karagenan 

dapat dipertahankan pada pH 6 atau lebih. Hidrolisis asam akan terjadi jika 

karagenan berada dalam bentuk larutan, hidrolisis akan meningkat sesuai 

dengan peningkatan suhu. Larutan karagenan akan menurun viskositasnya jika 

pHnya diturunkan dibawah 4,3 (Imeson, 2000). Kappa dan iota karagenan dapat 

digunakan sebagai pembentuk gel pada pH rendah, tetapi tidak mudah 

terhidrolisis sehingga tidak dapat digunakan dalam pengolahan pangan. 

Penurunan pH menyebabkan terjadinya hidrolisis dari ikatan glikosidik yang 

mengakibatkan kehilangan viskositas. Hidrolisis dipengaruhi oleh pH, temperatur 

dan waktu. 

 

2.2.4 Konjak Glukomanan 

 

Polisakarida seperti karagenan dapat membentuk gel pada kondisi 

tertentu. Tetapi jika dicampurkan dengan konjak yang tidak memiliki kemampuan 

membentuk gel maka akan terjadiinteraksi yang sinergis. Sinergisme tersebut 

akan menghasilkan gel dengan tekstur yang lebih elastis (BeMiller dan Whistler, 

1996; Imeson, 2000; Takigami, 2000; dan Penroj et al., 2005).  Menurut 

Widjanarko (2008), adanya konjak glukomannan dalam gel kappa karagenan 

dapat memperbaiki sifat –sifat gel kappa karagenan yaitu pada tekstur dan 

sineresis. Kekuatan gel akan makin menurun dengan proporsi glukomannan 

yang makin meningkat. Sifat elastis gel akan makin meningkat dengan makin 

banyak penggunaan glukomannan. Sedangkan untuk tingkat sineresis gel akan 

makin berkurang dengan makin banyaknya proporsi glukomannan yang 

digunakan.  
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 Konjak glukomannan banyak terdapat pada jenis tanaman 

Amorphophallus . Sama halnya dengan karagenan, konjak glukomannan juga 

merupakan hidrokoloid yang diperoleh dari hasil ekstraksi umbi tanaman konjak. 

Penyebaran tanaman konjak lebih banyak di daerah Asia seperti Timur Tengah, 

Jepang, dan Asia Tenggara. Beberapa spesies Amorphophallus yang tumbuh di 

daerah tersebut yaitu  Amorphophallus konjak K Koch, A. rivierii, A. bulbifier, dan 

A. oncophyllus (Takigami, 2000).  

Konjak glukomannan merupakan senyawa yang banyak terkandung 

dalam tepung konjak yakni mencapai 70 - 90%. Bahan baku pembuatan  tepung 

konjak adalah umbi dari tanaman konjak. Tepung konjak dapat digunakan 

sebagai bahan pengental, bahan pembentuk gel, dan pengikat air (Thomas, 

1997).  Konjak glukomannan adalah heteropolisakarida yang terdiri atas β-D-

glukosa (G) dan β-D-manosa (M) dengan rasio perbandingan G dan M yaitu 

1:1,6 (Penroj et al., 2005). Struktur kimia dari konjak glukomannan disajikan pada 

Gambar 5. Konjak glukomannan memilik i gugus asetil dalam jumlah kecil dan 

deasetilasi terjadi ketika konjak glukomannan direaksikan dengan alkali. 

Konsentrasi kritis terendah konjak glukomannan yang dibutuhkan untuk 

membentuk gel adalah 0,5% (Takigami, 2000).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur kimia konjak glukomannan (Johnson, 2002) 

 

 

2.2.5 Gula Stevia 

 

Stevia merupakan pemanis alami yang berasal dari tanaman Stevia 

rebudiana Bertoni yang merupakan tumbuhan perdu asli dari Paraguay dan telah 

digunakan oleh beberapa Negara antara lain Amerika Selatan dan Jepang 

sebagai pemanis alami pengganti gula. Daun stevia mengandung pemanis alami 

non kalori. Dalam bentuk daun kering, daun ini memiliki rasa manis 15-30 kali 

gula biasa, sedangkan dalam bentuk ekstrak, pemanisnya bisa mencapai 300 

kali lipat gula biasa. Sejak tahun 1970, stevia digunakan di Jepang. Ekstrak 

stevia menjadi sangat populer dan sekarang digunakan sebagai pemanis secara 
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komersial dengan pasar di atas 50%. Stevia digunakan sebagai pemanis mulai 

dari saus kedelai, sayur–sayuran hingga minuman ringan. Sebagai pemanis 

tanpa kalori, tanpa penambahan bahan kimia dan tanpa menimbulkan efek 

samping yang serius, stevia cepat populer si seluruh dunia (Mariana, 2011). 

 

 

Gambar 2.4 Stevioside (Edhisambada,2011) 

 

Stevia menawarkan banyak keuntungan bagi kesehatan yang telah 

dibuktikan oleh lebih dari 500 penelitian, diantaranya: Tidak mempengaruhi kadar 

gula darah, aman bagi penderita diabetes, mencegah kerusakan gigi dengan 

menghambat pertumbuhan bakteri di mulut, membantu memperbaiki pencernaan 

dan meredakan sakit perut. Baik untuk mengatur berat badan, untuk membatasi 

makanan manis berkalori tinggi. Stevia juga tidak rusak pada suhu tinggi seperti 

sakarin atau aspartam. Steviosid tahan pada pemanasan hingga 2000C, 

sehingga dapat digunakan pada hampir semua resep makanan (Mariana, 2011). 

 Menurut Tjasadihardja Fujita, produk dari Stevia rebaudiana dapat 

digunakan sebagai makanan berkalori rendah bagi penderita diabetes, orang 

kegemukan dan penderita gigi berlubang. Dari hasil penelitiaan, pemberian zat 

pemanis stevia tanpa pemberian glukosa dibandingkan dengan pemberian 

tolbutamida maka kadar gula darah turun 53,6 %. Dari hasil tersebut dapatlah 

disimpulkan bahwa zat pemanis Stevia Rebaudiana dapat dipakai sebagai zat 

pemanis pada penderita diabetes karena disamping berkalori rendah mempunyai 

sifat hipoglikemik yang berarti, tentu saja mengenai adanya efek samping yang 

negatif perlu diteliti (Djas, 2005). 

 

2.3 Radikal Bebas 

 

Radikal bebas adalah suatu atom, gugus, atau molekul yang memiliki satu 

atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbit paling luar, termasuk atom 

hidrogen, logam-logam transisi, dan molekul oksigen. Adanya elektron tidak 

berpasangan ini, menyebabkan radikal bebas secara kimiawi menjadi sangat 
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aktif. Radikal bebas dapat bermuatan positif (kation), negatif (anion), atau tidak 

bermuatan (Halliwell dan Gutteridge, 2000). 

Sumber radikal bebas bisa berasal dari proses metabolisme dalam tubuh 

(internal) dan dapat berasal dari luar tubuh (eksternal). Dari dalam tubuh 

mencakup superoksida (O2*), hidroksil (*OH), peroksil (ROO*), hidrogen 

peroksida (H2O2), singlet oksigen (1O2), oksida nitrit (NO*), dan peroksinitrit 

(ONOO*). Dari luar tubuh antara lain berasal dari: asap rokok, polusi, radiasi, 

sinar UV, obat, pestisida, limbah industri, dan ozon (Siswono, 2005). Radikal 

bebas pada umumnya dapat mempunyai efek yang sangat menguntungkan, 

seperti membantu destruksi sel-sel mikroorganisme dan kanker. Akan tetapi, 

produksi radikal bebas yang berlebihan dan produksi antioksidan yang tidak 

memadai dapat menyebabkan kerusakan sel-sel jaringan dan enzimenzim. 

Kerusakan jaringan dapat terjadi akibat gangguan oksidatif yang disebabkan oleh 

radikal bebas asam lemak atau dikenal sebagai peroksidasi lipid.  

Radikal bebas adalah atom atau senyawa yang kehilangan pasangan 

elektronnya. Elektron yang tidak berpasangan menyebabkan radikal bebas tidak 

stabil dan sangat reaktif, selalu berusaha untuk mencari pasangan baru, 

sehingga mudah bereaksi dengan zat lain (protein,lemak, maupun DNA) dalam 

tubuh (Raharjo dkk., 2005). Elektron dari radikal bebas yang tidak berpasangan 

ini sangat mudah menarik elektron dari molekul lainnya sehingga radikal bebas 

tersebut menjadi lebih reaktif. Oleh karena sangat reaktif, radikal bebas sangat 

mudah menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Bila tidak ada pertahanan 

yang cukup optimal sel-sel sehat tersebut menjadi tidak sehat/ sakit. Lipid 

peroksidase merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam kerusakan 

makanan selama dalam penyimpanan dan peengolahan makanan (Raharjo dkk., 

2005).  

Apabila radikal bebas dalam tubuh jumlahnya berlebih dapat bereaksi 

dengan protein dan lemak menimulkan banyak masalah, sehingga dapat 

merusak struktur dan fungsi membran sel yaitu lapisan yang melindungi sel. Bila 

sel yang membrannya rusak adalah sel-sel pembuluh darah, maka akan mudah 

terjadi pengendapan pada bagian yang rusak itu, termasuk kolesterol sehingga 

timbul atherosklerosis (Raharjo dkk., 2005). Senyawa yang dihasilkan oleh 

polusi, asap rokok, kondisi stress, bahkan oleh sinar matahari akan berinteraksi 

dengan radikal bebas di dalam tubuh. Secara tidak langsung, senyawa radikal 
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tersebut akan merusak sel sehingga menyebabkan timbulnya suatu penyakit 

seperti liver, kanker (Raharjo dkk.,2005). 

Proses autooksidasi lipida melalui tiga tahap reaksi yaitu inisiasi, 

propagasi dan terminasi. Inisiasi melalui dengan terlepasnya atom hidrogen dari 

molekul asam lemak sehingga terbentuk radikal bebas alkil. Inisiasi dikatalis oleh 

adanya cahaya, panas atau ionlogam pada tahap propagai, radikal bebas alkil 

yang terbentuk pada tahap inisiasi bereaksi dengan oksigen atmosfer 

membentuk radikal bebas peroksi yang terbentuk bereaksi dengan atom 

hidrogen yang terlepas dari asam lemak tidak jenuh yang lain membentuk 

hidroperoksida (ROOH) dan radikal bebas yang baru. Radikal bebas alkil yang 

baru akan bereaksi dengan oksigen atmosfir membentuk radikal bebas peroksi. 

Pada tahap terminasi terjadi penggabungan radikal-radikal bebas membentuk 

produk non radikal yang stabil (Shahidi dan Wanasundara, 2002) 

 
2.4 Stres Oksidatif 

  

 Stres oksidatif secara terminologi menunjukkan adanya produksi radikal 

bebas yang berlebihan melebihi kapasitas perlindungan antioksidan. Radikal 

bebas adalah substansi yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak 

berpasangan. Radikal bebas yang berasal dari oksigen diklasifikasikan sebagai 

Reactive Oxigen Species (ROS), termasuk disini radikal superoksida (O2-), 

radikal hidroksil (OH+) dan radikal hidrogen peroksida (H2O2). Enzim yang 

berperan dalam peningkatan produksi ion superoksid termasuk rantai transport 

elektron mitokondria, NAD(P)H Oxidase, dan Xanthin Oxidase, serta e NOS 

(Rush et al., 2005). Di dalam tubuh, ROS secara konstan diproduksi dan 

dieliminasi, selama sel masih memiliki pertahanan endogen melawan zat oksidan 

tersebut. Diduga bahwa kadar yang rendah ROS berperanan dalam fisiologi 

signaling antar sel secara normal, atau penting untuk memelihara homeostasis. 

Sedangkan produksi ROS yang berlebihan atau terjadinya kerusakan 

perlindungan terhadap ROS menimbulkan stress oksidasi, sehingga 

mengakibatkan terjadinya beberapa kelainan patologis (Rush et al., 2005). 

Stres oksidatif menyebabkan kerusakan oksidatif terhadap lemak, protein, 

dan DNA. ROS dapat memicu proses peroksidasi terhadap lipid. Peroksida lipid 

tidak saja bertanggung jawab atas perusakan makanan, tetapi yang lebih penting 

adalah perusakan jaringan tubuh in vivo, sehingga dapat menimbulkan berbagai 

macam penyakit, seperti penyakit kanker, inflamasi, aterosklerosis, dan proses 
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penuaan. Peroksidasi terhadap lipid dalam membran sel akan sangat 

mengganggu fungsi membran, menimbulkan kerusakan yang ireversibel 

terhadap fluiditas dan elastisitas membran, yang dapat menyebabkan ruptur 

membran sel (Szocs, 2004). Untuk mengetahui terjadinya peroksida lipid salah 

satunya adalah dengan mengukur kadar MDA (Suryohudoyo, 2000). 

Radikal bebas dan senyawa oksigen reaktif yang diproduksi dalam jumlah 

yang normal, penting untuk fungsi biologis, seperti sel darah putih yang 

menghasilkan H2O2 untuk membunuh beberapa jenis bakteri dan jamur serta 

pengaturan pertumbuhan sel, namun ia tidak menyerang sasaran spesifik, 

sehingga ia juga akan menyerang asam lemak tidak jenuh ganda dari membran 

sel, organel sel, atau DNA, sehingga dapat menyebabkan kerusakan struktur dan 

fungsi sel (Winarsi, 2007). Namun tubuh diperlengkapi oleh seperangkat sistem 

pertahanan untuk menangkal serangan radikal bebas atau oksidan sehingga 

dapat membatasi kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Sistem 

pertahanan antioksidan ini antara lain adalah enzim Superoxide Dismutase 

(SOD) yang terdapat di mitokondria dan sitosol, Glutathione Peroxidase (GPX), 

Glutathione reductase, dan catalase (Jackson, 2005, Singh, 1992). Selain itu 

terdapat juga sistem pertahanan atau antioksidan yang berupa mikronutrien yaitu 

β-karoten, vitamin C dan vitamin E (Hariyatmi, 2004). Sistem pertahanan ini 

bekerja dengan beberapa cara antara lain berinteraksi langsung dengan radikal 

bebas, oksidan, atau oksigen tunggal, mencegah pembentukan senyawa oksigen 

reaktif, atau mengubah senyawa reaktif menjadi kurang reaktif (Winarsi, 2007). 

Namun dalam keadaan tertentu, produksi radikal bebas atau senyawa oksigen 

reaktif melebihi sistem pertahanan tubuh, kondisi yang disebut sebagai stres 

oksidatif (Agarwal et al., 2005).  

Pada kondisi stres oksidatif, imbangan normal antara produksi radikal 

bebas atau senyawa oksigen reaktif dengan kemampuan antioksidan alami tubuh 

untuk mengeliminasinya mengalami gangguan sehingga menggoyahkan rantai 

reduksi-oksidasi normal, sehingga menyebabkan kerusakan oksidatif jaringan. 

Kerusakan jaringan ini juga tergantung pada beberapa faktor, antara lain: target 

molekuler, tingkat stres yang terjadi, mekanisme yang terlibat, serta waktu dan 

sifat alami dari sistem yang diserang (Winarsi, 2007). 
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2.5  Antioksidan 

  

 Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang 

dapat memberikan elektronnya dengan cuma-cuma kepada molekul radikal 

bebas tanpa terganggu sama sekali dan dapat memutus reaksi berantai dari 

radikal bebas. Pada umumnya antiokasidan mengandung struktur inti sama yang 

mengandung cincin benzene tidak jenuh disertai gugusan hidroksi atau gugus 

amino. Aktivitas antioksidan terdiri dari beberapa mekanisme diantaranya 

mencegah reaksi berantai, mencegah pembentukan peroksida, mencegah 

pengambilan atom hidrogen, mereduksi, dan menangkap radikal (Su et al., 2004; 

Kim, 2005).  

 Antioksidan dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat 

menghambat/memperlambat proses oksidasi. Oksidasi adalah jenis reaksi kimia 

yang melibatkan pengikatan oksigen, pelepasan hidrogen atau pelepasan 

elektron. Proses oksidasi adalah peristiwa alami yang terjadi di alam dan dapat 

terjadi dimana-mana, tak terkecuali di dalam tubuh kita (Halliwell dan Gutteridge, 

2007). Dalam pengertian kimia, antioksidan adalah senyawa-senyawa pemberi 

elektron, tetapi dalam arti biologis pengertian antioksidan lebih luas lagi, yaitu 

semua senyawa yang dapat meredam dampak negatif oksidan, termasuk enzim-

enzim dan proteinprotein pengikat logam (Pangkahila, 2007). 

Sumber-sumber antioksidan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) antioksidan yang sudah ada di dalam tubuh 

manusia yang dikenal dengan enzim antioksidan (SOD, GPx, dan CAT), (2) 

antioksidan sintetis yang banyak digunakan pada produk pangan seperti BHA, 

BHT, PG, dan TBHQ, dan (3) antioksidan alami yang diperoleh dari bagianbagian 

tanaman seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji, dan serbuk sari, 

juga dapat diperoleh dari hewan dan mikroba. Jenis antioksidan yang banyak 

didapatkan dari bahan alami berupa vitamin C dan E, beta karoten, pigmen 

seperti antosianin dan krolofil, flavonoid, dan polifenol (Siswono, 2005 ; 

Ardiansyah, 2007).  

BHA, BHT, PG, dan TBHQ adalah senyawa antioksidan sintetis yang 

sudah dipergunakan secara luas oleh masyarakat dunia, tetapi hasil penelitian 

Amarowicz et al. (2000) menyatakan bahwa penggunaan bahan sintetis ini dapat 

meningkatkan resiko penyakit karsinogenesis. Sementara itu beberapa studi 

epidemiologi menunjukkan adanya peningkatan konsumsi antioksidan alami yang 
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terdapat dalam buah, daun, bunga, rimpang, dan bagian-bagaian lain dari 

tumbuhan untuk menghindari penyakit-penyakit degeneratif (Ghiselli et al., 1998). 

Adanya beberapa mikronutrien pada tumbuhan seperti vitamin A, C, E, asam 

folat, karotenoid, antosianin, dan polifenol memiliki kemampuan menangkap 

radikal bebas sehingga dapat dijadikan pengganti konsumsi antioksidan sintetis 

(Gill et al., 2002). 

 

2.5.1  Analisa Antioksidan DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

 

DPPH adalah radikal bebas yang stabil  dalam larutan berair atau larutan 

metanol serta memiliki serapan yang kuat pada panjang gelombang 515 nm 

dalam bentuk teroksidasi. DPPH mampu menerima elektron atau radikal 

hidrogen dari senyawa lain sehingga membentuk molekul diamagnetik yang 

stabil (lihat Gambar 2) (Hatano et al., 1998). Uji aktifitas antioksidan dilakukan 

pada sampel yang diduga mempunyai aktifitas sebagai antioksidan. Terdapat 

beberapa metode untuk menentukan aktifitas antioksidan, diantaranya DPPH 

(2,2-difenil-1-pikrilhidrazil), Cupric Ion Reducing Antioxidant (CUPRAC) dan 

Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP). Metode DPPH dipilih karena memiliki 

beberapa keunggulan, diantaranya sederhana, cepat, sensitif, dan hanya 

membutuhkan sedikit sampel (Aji, 2009).  

Metode DPPH merupakan metode uji  aktifitas antioksidan yang paling 

banyak dilakukan. Prinsip metode uji antioksidan DPPH didasarkan pada reaksi 

penangkapan hidrogen oleh DPPH dari senyawa antioksidan. DPPH berperan 

sebagai radikal bebas yang diredam oleh antioksidan dari sampel. Selanjutnya 

DPPH akan diubah menjadi DPPH-H (bentuk tereduksi DPPH) oleh senyawa 

antioksidan. DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang stabil dan dapat 

disimpan dalam jangka waktu lama dalam keadaan kering dan kondisi 

penyimpanan yang baik (Juniarti et al.,  2009).  

 

 

Gambar 2.5. Struktur Kimia DPPH (Molyneux, 2004). 
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Metode DPPH dapat memberikan informasi mengenai reaktifitas senyawa 

yang diuji dengan suatu radikal yang stabil. Penangkap radikal bebas 

menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan 

perubahan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil (lihat 

Gambar 3). DPPH hanya dapat mengukur senyawa antioksidan yang terlarut 

dalam pelarut organik khususnya alkohol. DPPH secara luas digunakan untuk 

mengukur dan membandingkan aktifitas antioksidan senyawa-senyawa fenolik, 

dan evaluasi aktifitas antioksidan melalui perubahan serapan yang terjadi. DPPH 

harus secara hati-hati diinterpretasikan setelah direaksikan dengan senyawa 

antioksidan karena dapat didegradasi oleh cahaya, oksigen, pH, dan jenis pelarut 

(Molyneux, 2004).  

Metode DPPH dapat digunakan untuk screening berbagai sampel dalam 

penentuan aktifitas antioksidannya. Pengukuran absorbansi DPPH dapat 

dilakukan pada kisaran panjang gelombang 515-520 nm. Metode DPPH dapat 

digunakan untuk sampel padatan maupun larutan dan tidak spesifik untuk 

komponen antioksidan partikular, tetapi dapat digunakan untuk kapasitas 

antioksidan secara keseluruhan pada suatu sampel (Molyneux, 2004).  

 

2.6 Antosianin 

 

Antosianin merupakan komponen flavonoid yang paling umum terdapat 

pada tumbuhan. Antosianin memiliki lima subkelas, yaitu peralgonidin, cyanidin, 

peonidin, malvidin, dan delphinidin (Rein, 2005). Antosianin merupakan pigmen 

larut air yang menyebabkan warna merah, ungu, dan biru pada tanaman. Warna 

yang berbeda ini dipengaruhi oleh pH dan interaksi antosianin dengan kelas 

flavonoid lain yang tidak berwarna dalam tumbuhan (dikenal dengan co-

pigmentation). Antosianin merupakan derivat dari anthosianidin yang tidak 

beraroma dan hampir tidak berasa. Antosianin terdiri dari dua struktur dasar 

aglikon, satu atau lebih gugusan gula, dan terkadang juga memiliki gugusan asil 

(MacDougall et al,. 2002). Bagian gula pada antosianin, biasanya berupa 

glukosa, rhamnosa, xylosa, galaktosa, arabinosa, dan fruktosa (Ozela, 

Stringheta, and Chauca 2007).  

 Antosianin memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh dan digunakan 

sebagai komponen aktif dari beberapa produk kesehatan (MacDougall et a.,. 

2002). Manfaat tersebut, menurut Ozela, Stringheta, and Chauca (2007), 
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termasuk perlindungan terhadap kerusakan hati, penurunan tekanan darah, 

peningkatan kemampuan penglihatan, zat anti peradangan dan antiseptik,  

menghambat mutasi akibat mutagen yang berasal dari makanan yang dimasak, 

dan menekan poliferasi sel kanker. Berbagai aktivitas fisiologis antosianin dapat 

memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah kanker, diabetes, serta 

penyakit kardiovaskular dan syaraf. MacDougall et al., (2002) juga menyebutkan 

antosianin memiliki manfaat anti alergi dan antitrombotic.  

 Ekstraksi antosianin dapat dilakukan dengan beberapa jenis solven, 

seperti air, etanol, metanol, tetapi yang paling efektif adalah dengan 

menggunakan metanol yang diasamkan dengan HCl. Tetapi karena sifat toksik 

dari metanol biasanya dalam system pangan digunakan air atau etanol yang 

diasamkan dengan HCl (Francis, 1982; Yu Gao and Cahoon, 1998). Turker dan 

Erdogdu (2006) menyatakan bahwa suhu dan pH berpengaruh terhadap efisiensi 

ekstraksi antosianin dan koefisien difusinya, semakin rendah pH maka koefisien 

distribusi semakin tinggi, demikian juga semakin tinggi temperaturnya. Tetapi 

antosianin merupakan senyawa fenolik yang labil dan mudah rusak akibat 

pemanasan, sehingga berakibat pada penurunan biaoktivitasannya. Menurut 

Revilla (1998) pengaruh suhu menjadi tidak signifikan dengan penambahan HCl 

pada pelarut yang digunakan untuk ekstraksi, karena pengaruh HCl lebih besar 

daripada pengaruh suhu. Penggunaan HCl 1% dalam ekstraksi antosianin akan 

menyebabkan hidrasi sebagian hingga total antosianin yang terasetilasi sehingga 

akan mempengaruhi absorbsinya dalam tubuh. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Mekanisme antosianin sebagai radical scavenging (Tsuda et al, 2000) 

 

2.7  Sifat Fisik dan Uji Organoleptik 

   

 Mutu produk pangan dapat sangat ditentukan oleh penilaian inderawi dari 

konsumen. Uji organoleptik menggunakan indera manusia sebagai alat utama 

untuk mengukur daya terima suatu produk. Uji ini dapat memberikan indikasi 

kebusukan dan penurunan mutu dari produk (Nurhayati, 2010).   
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 Pada umumnya uji organoleptik atau disebut  juga pengujian secara  

sensory evaluation didasarkan atas indera penglihatan, indera peraba, indera 

pencium, indera perasa dan mungkin indera pendengar (Damayanti et al., 1997). 

Mutu organoleptik adalah sifat produk atau komoditas pangan yang hanya 

dikenali atau diukur dengan proses penginderaan yaitu penglihatan dengan 

mata, pembauan dengan hidung, pencicipan dengan rongga mulut, perabaan 

dengan ujung jari tangan dan pendengaran dengan telinga. Penentuan 

peneriman terhadap produk minuman jeli dapat dilakukan melalui uji hedonik 

atau kesukaan. Uji hedonik meliputi tingkat kesukaan terhadap warna, aroma, 

rasa, tekstur, dan penerimaan umum terhadap minuman jeli (Soekarto, 1990). 

 

2.8  Tikus wistar Jantan 

 

 Tikus putih (R. norvegicus) yang memiliki nama lain Norway rat, termasuk 

ke dalam hewan mamalia yang memiliki ekor panjang. Ciri-ciri galur ini yaitu 

bertubuh panjang dengan kepala lebih sempit. Telinga tikus ini tebal dan pendek 

dengan rambut halus. Mata tikus putih berwarna merah. Ciri yang paling terlihat 

adalah ekornya yang panjang. Bobot badan tikus jantan pada umur dua belas 

minggu mencapai 240 gram sedangkan betinanya mencapai 200 gram. Tikus 

memiliki lama hidup berkisar antara 4-5 tahun dengan berat badan umum tikus 

jantan berkisar antara 267-500 gram dan betina 225-325 gram (Sirois, 2005). 

Tikus dapat mendengar hingga suara ultrasonik dengan rentang pendengaran 70 

dB yaitu 250 Hz-70 kHz dan rentang yang paling sensitif berkisar  antara 8-32 

kHz. Suara ultrasonik ini sangat penting sebagai alat berkomunikasi antara induk 

dengan anaknya. Galur ini memiliki pertumbuhan yang cepat, tempramen yang 

baik dan kemampuan laktasi yang tinggi (Robinson, 1979). Tikus putih (R. 

norvegicus) tersebar luas di beberapa tipe habitat, namun tikus putih lebih sering 

terlihat pada beberapa tempat yang merupakan habitat alami dari tikus putih, 

yaitu area pertanian, hutan alami maupun buatan, pesisir pantai, dan tempat 

tempat yang lembab (Pagad, 2011). 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tikus Wistar Jantan (Afifah, 2010) 
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2.9 Minyak Jelantah 

 

Minyak goreng kelapa sawit dibuat melalui dua fase yang berbeda, yaitu 

fase padat disebut stearin dengan asam lemaknya stearat dan fase cair disebut 

olein dengan asam lemaknya oleat. Dengan penyaringan (pemisahan fase padat 

dari fase cair) sebanyak 2 kali, kandungan asam lemak tak jenuh dalam minyak 

kelapa sawit menjadi lebih tinggi sehingga minyak menjadi lebih mudah rusak 

oleh proses penggorengan deep frying (Sartika, 2009; Lestari, 2010).  

Minyak jelantah adalah minyak limbah yang bisa berasal dari berbagi 

jenis minyak goreng, minyak jelantah ini merupakan minyak bekas yang sudah 

dipakai untuk menggoreng berbagai jenis makanan dan sudah mengalami 

perubahan pada komposisi kimianya (Rukmini, 2007; Lestari, 2010). Sedangkan 

deep frying adalah cara menggoreng yang menggunakan minyak goreng dalam 

jumlah banyak, dengan pemanasan berulang dan pada suhu yang tinggi (Sartika, 

2009) 

Pemanasan yang lama atau berulang-ulang akan mempercepat terjadinya 

destruksi minyak akibat meningkatnya kadar peroksida. Hal tersebut terjadi 

karena pada saat pemanasan akan terjadi proses destruksi berupa degradasi, 

oksidasi dan dehidrasi dari minyak goreng. Proses ini dapat meningkatkan kadar 

peroksida dan pembentukan radikal bebas yang bersifat toksik, sehingga 

membahayakan tubuh Selama proses penggorengan, minyak mengalami reaksi 

degradasi yang disebabkan oleh panas, udara, dan air, sehingga mengakibatkan 

terjadinya oksidasi, hidrolisis, dan polimerisasi. Reaksi oksidasi juga dapat terjadi 

selama masa penyimpanan (Lee et al., 2002). 

Reaksi oksidasi terjadi akibat serangan oksigen terhadap asam lemak tak 

jenuh yang terkandung dalam minyak kelapa sawit. Reaksi antara oksigen 

dengan lemak akan membentuk senyawa peroksida yang selanjutnya akan 

membentuk asam lemak bebas, aldehida dan keton yang menimbulkan bau yang 

tidak enak pada minyak (ketengikan). Oksidasi juga dapat menyebabkan warna 

minyak menjadi gelap, tetapi mekanisme terjadinya komponen yang 

menyebabkan warna gelap ini masih belum sepenuhnya diketahui. Diperkirakan 

bahwa senyawa berwarna pada bahan yang digoreng terlarut dalam minyak dan 

menyebabkan terbentuknya warna gelap (Yustinah, 2009). 

Ketika lemak masuk ke dalam makanan dapat terjadi modifikasi terhadap 

komposisi makanan. Perubahan yang dihasilkan bergantung pada beragam 
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faktor, seperti komposisi lemak yang digoreng dan yang dikandung dalam 

makanan tersebut, tekstur, ukuran, bentuk makanan dan kondisi penggorengan 

seperti lama durasi dan temperatur. Faktor-faktor terkait mempengaruhi 

perubahan yang terjadi pada nilai nutrisi makanan. Perubahan ini dapat meliputi 

hilangnya nutrisi terutama vitamin dan mineral (Ghidurus et al.,2010). 

 Salah satu dampak berbahaya dari penggunaan minyak jelantah adalah 

meningkatnya radikal bebas, substansi yang mempunyai satu atau lebih elektron 

tidak berpasangan. Radikal bebas yang berlebihan akan menimbulkan stress 

oksidasi yang memicu proses peroksidasi terhadap lipid, sehingga dapat 

menimbulkan penyakit kanker, inflamasi, aterosklerosis, dan mempercepat 

terjadinya proses penuaan (Koch et al., 2007; Jusup dan Raharjo, 2010). Selain 

menyerap minyak, makanan yang digoreng menggunakan minyak jelantah juga 

menyerap produk degradasi seperti radikal bebas, keton, aldehid, polimer yang 

menyebabkan perubahan pada organ misalnya bertambahnya berat organ ginjal 

dan hati serta timbulnya berbagai penyakit seperti kanker, disfungsi endotelial, 

hipertensi dan obesitas (Rukmini, 2007; Castillo‟n et al.,2011). 

Sebuah penelitian tentang pengaruh suhu dan lama proses deep frying 

terhadap pembentukan asam lemak trans menunjukkan bahwa setelah proses 

deep frying yang ke-2 akan terbentuk asam lemak trans baru terbentuk dan 

kadarnya akan semakin meningkat sejalan dengan penggunaan minyak. Akibat 

dari kenaikan asam lemak trans adalah peningkatan kadar low density lipoprotein 

(LDL), trigliserol dan lipoprotein, penurunan high density lipoprotein (HDL), dan 

mempengaruhi metabolisme asam lemak bebas yang akan menyebabkan 

dislipidemia dan arterosklerosis (Sartika, 2009). 

 

2.10  Malondialdehyde (MDA) 

 

Menurut Leibler et al. (1997), MDA merupakan produk enzimatis dan 

nonenzimatis dari pemecahan prostaglandin endoperoksida dan produk akhir 

dari lipid peroksidasi. MDA merupakan molekul reaktif yang memiliki rumus 

molekul C3H4O2 dan dikenal sebagai penanda (marker) peroksidasi lipid. 

Mekanisme kerusakan sel atau jaringan akibat serangan radikal bebas yang 

paling awal diketahui dan terbanyak diteliti adalah peroksidasi lipid. Peroksidasi  

lipid paling banyak terjadi di membran sel, terutama asam lemak tidak jenuh yang 

merupakan komponen penting penyusun membran sel. Pengukuran tingkat 
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peroksidasi lipid diukur dengan mengukur produk akhirnya, yaitu 

malondialdehyde (MDA), yang merupakan produk oksidasi asam lemak tidak 

jenuh dan yang bersifat toksik terhadap sel. Pengukuran kadar MDA merupakan 

pengukuran aktivitas radikal bebas secara tidak langsung sebagai indikator stres 

oksidatif. Pengukuran ini dilakukan dengan tes Thiobarbituric Acid Reactive 

Substances (TBARS test) (Slater, 1984; Powers and Jackson, 2008). Menurut 

pernyataan Tokur et al. (2006), prinsip pengukuran MDA adalah rekasi satu 

molekul MDA dengan dua molekul asam tiobarbiturat (TBA) membentuk 

kompleks senyawa MDA-TBA yang berwarna pink dan kuantitasnya dapat dibaca 

dengan spektrofotometer. 

Beberapa penelitian mengenai MDA dilakukan oleh para ahli seperti yang 

dilakukan oleh Prangdimurti et al. (2006), yang menyatakan bahwa terjadi 

penurunan kadar MDA pada hati tikus Sprague Dawley yang diberi asupan 

ekstrak daun suji. Hasil penelitian Jawi et al. (2008) juga menyatakan terjadinya 

penurunan kadar MDA pada darah dan hati mencit jantan galur Swiss setelah 

diberi asupan ekstrak ubi jalar ungu. Puspawati (2009) menyatakan bahwa 

asupan sorgum dan jewawut yang kaya antioksidan dapat menurunkan kadar 

MDA pada hati tikus Sprague Dawley. Penelitian yang dilakukan oleh Kutlu et al. 

(2009) pada tikus hiperkolesterolemia yang disuplementasi dengan „apricot 

cernel oil‟, memberikan hasil yang signifikan terhadap penurunan MDA pada 

hatinya. 

Alhasan (2009), menerangkan bahwa pemberian minyak jelantah pada 

tikus menyebabkan kenaikan kadar MDA, dimana kadar MDA dapat mencapai 

konsentrasi 0,285 ng/100µL, sedangkan pada keadaan normal konsentrasi MDA 

tikus adalah 0,1 ng/100µL. Hal itu menunjukan bahwa antioksidan yang ada 

dalam tubuh tidak mampu menangkal radikal beas yang disebabkan oleh 

pemberian minyak jelantah. Peningkatan radikal bebas dapat memicu kondisi 

stres dan akan menimbulkan kerusakan sel, bahkan kematian sel. 

Mekanisme pembentukan MDA melalui peroksidasi lipid diawali dengan 

penghilangan atom hidrogen (H) dari molekul lipid tak jenuh rantai panjang oleh 

gugus radikal hidroksil (*OH), sehingga lipid bersifat radikal.Kemudian radikal 

lipid ini bereaksi dengan atom oksigen (O2) membentuk radikal peroksil (*OO), 

yang selanjutnya menghasilkan MDA (dengan ikatan tak jenuh lebih dari tiga) 

(Innoue, 2001). 
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Gambar 2.8 Mekanisme pembentukan MDA (Innoue, 2001) 

 

2.11  Hati 

 

 Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berat rata-rata sekitar 

1500 gram atau 2% berat badan orang dewasa. Hati merupakan organ lunak dan 

lentur dan terletak oleh struktur sekitarnya. Hati memiliki dua lobus utama yaitu 

kanan dan kiri. Lobus kanan dibagi menjadi segmen anterior dan posterior oleh 

fisura segmentalis kanan yang tidak terlihat dari luar. Lobus kiri dibagi menjadi 

segmn medial dan lateral oleh ligamentum falsiformis yang dapat dilihat dari luar, 

dimana setiap lobus m`erupakan badan heksagonal yang terdiri dari lempeng sel 

hati berbentuk kubus (Sylvia dkk, 2006). 

 Fungsi utama hati yaitu membentuk dan mengsekresi empedu. Hati juga 

berperan dalam metabolisme makronutrien protein, lemak, dan karbohidrat, 

sebagai tempat penyimpanan berbagai zat seperti mineral (Cu, Fe) serta vitamin 

yang larut dalam lemak (vitamin A,D,E, dan K), glikogen dan berbagai racun  

yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh (contohnya : pestisida DDT). Selain itu 

hati juga berfungsi sebagai detoksifikasi dimana hati melakukan inaktivasi 

hormon dan detoksifikasi toksin, obat, serta fagositas mikroorganisme, eritrosit 

dan leukosit yang sudah tua atau rusak (Sylvia dkk, 2006). 

Hati mempunyai banyak faal metabolik (Satyawirawan, 2007). Hati 

berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta memiliki 

fungsi dalam pembentukan empedu. Hati juga mempunyai fungsi pertahanan 

tubuh, baik dalam detoksifikasi maupun dalam fungsi imunitas. Proses 

detoksifikasi dilakukan oleh enzim-enzim di hati terhadap zat-zat beracun, 

melalui oksidasi, reduksi, hidrolisis, atau konjugasi zat-zat berbahaya, dan 

mengubahnya menjadi zat yang secara fisiologis tidak aktif. Fungsi imunitas 
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dilakukan oleh sel-sel Kupffer, fungsi utamanya adalah menelan bakteri dan 

benda asing lain dalam darah (Price dan Wilson, 2006). 

Sel-sel hati sering sekali mengalami kerusakan. Kerusakan hati akibat 

infeksi, obat ataupun virus dapat menyebabkan kerusakan menetap pada sel-sel 

hati yang berakibat pada peradangan (hepatitis) ataupun kematian sel-sel hati 

(nekrosis). Salah satu penyebab kerusakan hati adalah senyawa radikal bebas 

(Wijayanti, 2008). Minyak goreng pemanasan berulang mengandung radikal 

bebas yang dapat menyebabkan kerusakan membran sel, tak terkecuali adalah 

sel hepar (Thadeus, 2006). Peroksida lipid yang terbentuk pada pemanasan 

minyak goreng dapat menyebabkan disfungsi membran sel dan membran 

organel sel serta membentuk senyawa reaktif aldehid yang merusak hepatosit 

(Nurhidayati, 2008). 

Hepar terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh 

ligamentum falciforme, diinferior oleh fissura yang dinamakan dengan 

ligamentum teres dan diposterior oleh fissura yang dinamakan ligamentum 

venosum (Hadi, 2002). Lobus kanan hepar enam kali lebih besar dari lobus kiri 

dan mempunyai 3 bagian utama yaitu : lobus kanan atas, lobus caudatus dan 

lobus quadrates. Menurut Sloane (2004), diantara kedua lobus terdapat porta 

hepatis, jalur masuk dan keluar pembuluh darah, saraf dan duktus. Hepar 

dikelilingi oleh kapsula fibrosa yang dinamakan kapsul glisson dan dibungkus 

peritoneum pada sebagian besar keseluruhan permukaannnya (Hadi, 2002). 

Hepar disuplai oleh dua pembuluh darah yaitu : vena porta hepatika yang 

berasal dari lambung dan usus yang kaya akan nutrien seperti asam amino, 

monosakarida, vitamin yang larut dalam air dan mineral dan arteri hepatika, 

cabang dari arteri koliaka yang kaya akan oksigen. Pembuluh darah tersebut 

masuk hati melalui porta hepatis yang kemudian dalam porta tersebut vena porta 

dan arteri hepatika bercabang menjadi dua yakni ke lobus kiri dan ke lobus 

kanan (Hadi, 2002). Darah dari cabang-cabang arteri hepatika dan vena porta 

mengalir dari perifer lobulus ke dalam ruang kapiler yang melebar yang disebut 

sinusoid. Sinusoid ini terdapat diantara barisan sel-sel hepar ke vena sentral. 

Vena sentral dari semua lobulus hati menyatu untuk membentuk vena hepatika 

(Sherwood, 2001). 
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III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2014 sampai April 2014 

di Laboratorium Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, Laboaratorium 

Biokimia dan Analisa Pangan, Laboratorium Nutrisi Pangan Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Serta Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

3.2.1.1 Alat Pembuatan Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Rosella 

  

Alat yang digunakan untuk pembuatan Jelly Drink antara lain gelas ukur 

“pyrex”, kompor, timbangan analitik “Denver Instrument”, panci, sendok, 

thermometer “pyrex”, refrigerator “SHARP”, pisau, baskom, penyaring, cup 

plastik jenis polypropylene, sedangkan alat  untuk pengujian Jelly Drink Kulit 

Buah Naga  adalah  tabung reaksi “pyrex”, vortex “Turbo Mixer”, 

spektrofotometer “20 D Plus”, dan pipet volum “pyrex”, beaker glass “pyrex”, 

cawan petri, gelas arloji, spatula besi, spatula kaca, lemari asam, evaporator “IKA 

HB 10”, oven kering “WTC Binder” dan destilator “Skot Duran” . 

 

3.2.1.2 Alat Uji In vivo 

  

Alat yang digunakan untuk perawatan tikus antara lain kandang tikus Bak 

plastik berukuran 45 cm x 35,5 cm x 14,5 cm, kandang tikus dari kawat 

berukuran 36,5 cm x 28 cm x 15,5 cm, tempat makan tikus, tempat minum tikus, 

sekam, jarum sonde, timbangan digital, baskom, tissue, gunting, mikropipet merk 

Soccorex, tip, tube 2 ml, mikrohematokrit, centrifuge JOVAN A 14 dan mikrolab 

300. 
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3.2.2 Bahan 

3.2.2.1  Bahan Pembuatn Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Rosella 

 

Jelly Drink  dibuat dari bahan-bahan alami seperti kulit buah naga merah 

yang diperoleh dari pedagang jus daerah Tirto Malang, kelopak bunga rosella 

merah yang diperoleh dari daerah Blitar, karagenan dari toko Prima Rasa, 

glukomanan diperoleh dari Kantor Perhutani Surabaya, dan gula stevia. Analisis 

kimia menggunakan bahan-bahan antara lain aquades, ethanol 96%, benzena, 

metanol HCl 10 N, DPPH 2 N dalam ethanol, Buffer pH 1, Buffer pH 4,5 dan 

NaOH. 

 

3.2.2.2 Bahan Uji In vivo 

 

Tikus putih Rattus Novergicus Strain Wistar  dewasa yang berumur 2-3 

bulan, berat badan 150-200 gram yang diperoleh dari daerah Mondoroko, 

Singosari dengan kondisi yang sehat ditandai dengan gerakannya yang aktif. 

Minyak jelantah yang diperoleh dari pedagang lalapan sekitar Kampus UIN 

Malang, pakan standar tikus wistar SUSU PAP dan adlibitum, formalin 10%, 

alkohol 70%, kloroform, TCA 100%, Na-Thio 1%. 

 

3.3  Metodologi Penelitian 

3.3.1 Pembuatan Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Rosella 

 

Pembuatan jelly drink dilakukan dengan cara menentukan formulasi 

terbaik sari kulit buah naga merah dan sari bunga rosella serta presentase 

penggunaan bahan pengental yakni karagenan dan konjak glukomanan. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan percobaan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri dari dua faktor. 

Faktor 1 yang merupakan perbandingan komposisi sari kulit buah naga merah 

dan sari bunga rosella terdiri dari 3 level, sedangkan faktor 2 merupakan 

konsentrasi penambahan karagenan dan konjak glukomanan terdiri 2 level dan 

dengan 3 kali ulangan, sehingga didapatkan 18 satuan percobaan. 

Faktor I Perbandingan komposisi sari kulit buah naga merah dan sari rosella 

 N1 : Sari kulit buah naga merah dan sari bunga rosella (70%:30%) 

 N2 : Sari kulit buah naga merah dan sari bunga rosella (60%:40%) 
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 N3 : Sari kulit buah naga merah dan sari bunga rosella (50%:50%)  

Faktor II Perbandingan konsentrasi bahan pengental karagenan dan konjak 

glukomanan 

 A1 : Konsentrasi karagenan 80% dan konjak glukomanan 20% (b/v) 

 A2 : Konsentrasi karagenan 60% dan konjak glukomanan 40% (b/v) 

 

Dari kedua faktor tersebut, diperoleh 6 kombinasi perlakuan sebagai 

berikut: 

N1A1 : Perbandingan sari kulit buah naga dan sari bunga rosella (70%:30%) 

dengan konsentrasi karagenan 80% dan konjak glukomanan 20% (b/v) 

N1A2 : Perbandingan sari kulit buah naga dan sari bunga rosella (70%:30%) 

dengan konsentrasi karagenan 60% dan konjak glukomanan 40% (b/v) 

N2A1 : Perbandingan sari kulit buah naga dan sari bunga rosella (60%:40%) 

dengan konsentrasi karagenan 80% dan konjak glukomanan 20% (b/v) 

N2A2 : Perbandingan sari kulit buah naga dan sari bunga rosella (60%:40%) 

dengan konsentrasi karagenan 60% dan konjak glukomanan 40% (b/v) 

N3A1  : Perbandingan sari kulit buah naga dan sari bunga rosella (50%:50%) 

dengan konsentrasi karagenan 80% dan konjak glukomanan 20% (b/v) 

N3A2  : Perbandingan sari kulit buah naga dan sari bunga rosella (50%:50%) 

dengan konsentrasi karagenan 60% dan konjak glukomanan 40% (b/v) 

  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di analisa dengan menggunakan 

Analysis of variant (ANOVA) memakai Excel. Selanjutnya dilakukan uji lanjut 

BNT dengan selang kepercayaan 5 % serta uji lanjut DMRT (Duncan‟s Multiple 

Range Test). Hasil perlakukan terbaik ditentukan dengan metode Multiple 

Attribute (Zeleny, 1982) dengan parameter kimia meliputi kadar antioksidan, 

antosianin, dan kadar air, sifat fisik yang meliputi kadar warna.Perlakuan terbaik 

dari formulasi jelly drink diujikan secara in vivo untuk membuktikan efek 

antioksidan jelly drink terhadap sel hepar dan pengaruhnya dalam menurunkan 

kadar MDA tikus wistar jantan (Rattus novergicus L.) yang diinduksi minyak 

jelantah.  
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3.3.2 Pengujian pengaruh efek antioksidan secara in vivo 

  

 Pengujian in vivo dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian Jelly 

Drink kulit buah naga merah dan rosella terhadap penurunan kadar MDA pada 

tikus wistar jantan dan kondisi gambaran histopatologi sel hepar. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan rancangan penelitian 

pre test and post test control group design (Rancangan Post Test dengan 

kelompok dalam penentuan perlakuan control) (Pocock, 2008). Sedangkan 

pemilihan objek penelitian untuk pengelompokkan dan pemberian perlakuan 

menggunakan rancangan tersarang (Nested Design). Pada rancangan penelitian 

ini digunakan 2 faktor. Faktor 1 yaitu Kelompok Perlakuan Tikus terdiri dari : 

A1 : kontrol negatif 

A2 : kontrol positif 

A3 : Perlakuan jelly drink kulit buah naga merah dan rosella dosis 1 

A4 : Perlakuan jelly drink kulit buah naga merah dan rosella dosis 2 

Untuk Faktor 2  terdiri dari  

B1 merupakan kadar MDA setelah induksi minyak jelantah 

B2 merupakan kadar MDA setelah pemberian perlakuan jelly drink kulit buah 

naga merah dan rosella 

  Estimasi besar sampel diperoleh dari rumus  Federrer : 

 (r-1) (p-1) ≥ 15 p= Jumlah perlakuan 

 (r-1) (4-1) ≥ 15 r = jumlah sampel tiap perlakuan 

 (r-1) ≥ 15/3 15 = nilai konstanta 

  r  ≥ 6 

Maka dalam penelitian ini menggunakan 24 ekor tikus putih yang dibagi 

menjadi 4 kelompok perlakuan dan masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor 

tikus. Rancangan Pre Post Test Control Group Design memungkinkan peneliti 

melakukan observasi terhadap kelompok sebelum dan sesudah intervensi. 

 

3.4  Pemilihan Bahan Pakan 

 

Bahan pakan tikus yang digunakan dalam penelitian ini adalah diet pakan 

normal. Pakan standar tikus wistar adalah diet normal susu-PAP dengan 

penambahan air perbandingan 2:1 yang kemudian dibentuk menjadi pellet. 

Berikut adalah komposisi pakan susu-PAP dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Komposisi Nutrien Pakan Susu-PAP untuk Mamalia 

Komposisi Pakan Presentase Kandungan Bahan 

Bahan Kering (%) 
Bahan Organik (%) 
Protein Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Bahan ekstrak tanpa nitrogen (%) 
Neutral Detergent Fibre (%) 
Acid Detergent Fibre (%) 

87,64 
91,42 
15,85 
8,32 
4,15 

- 
- 
- 

Sumber : Dias (2012) 

 

3.5 Penentuan Dosis Minyak Jelantah 

 

Minyak jelantah yang dipakai dalam penelitian ini adalah minyak jelantah yang 

diperoleh dari pedagang-pedagang gorengan dan lalapan di sekitar kampus UIN 

Malang. Pemberian kepada tikus dimaksudkan sebagai sumber radikal bebas 

yang bertujuan untuk menciptakan kondisi stress oksidatif. Dari penelitian yang 

dilakukan Hidayat (2005), dosis minyak jelantah yang dapat menyebabkan 

kerusakan oksidatif sel hati pada mencit adalah 0,3 ml/100 gram BB atau 0,06 

ml/20 gram BB. Faktor konversi mencit (20 gram) ke tikus (200 gram) adalah 7,0 

(Harmita dan Maksum, 2005). Maka dosis minyak jelantah (deep frying) yang 

digunakan pada penelitian ini adalah = 0,06 x 7,0 = 0,42 ml/ 200 gram BB tikus 

putih setiap kali pemberian. 

 Analisa bilangan peroksida diadakan dengan menimbang 1 tetes sampel 

minyak, dilarutkan dengan benzene : methanol 70:30 (v/v) sampai volume 10 ml. 

Lalu ditambahkan ammonium tiosianat dan 1 tetes ferro klorid, divortex. Larutan 

dipanaskan 500C selama 2 menit dan didinginkan sampai suhu 250C. 

Diabsorbansi dengan λ 510 nm (Kim, 2005) 

 

3.6 Penentuan Dosis Produk Jelly Drink 

 

Konversi perhitungan dosis yang digunakan untuk tikus dengan berat 200 

gram, ditentukan dari dosis pada manusia dengan berat 70 kg, adalah dosis 

0,018 kali (Kusumawati, 2004). Dengan demikian : 

Berat badan manusia dianggap : 70 kg = 70.000 g 

Berat badan tikus   : 200 g 
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- Konsumsi minuman Jelly Drink  berbasis kulit buah naga merah dan 

rosella per-cup untuk manusia dewasa adalah 200ml. Dosis yang 

diberikan untuk tikus dengan berat 200 g adalah 200ml x 0,018 = 3,6 

ml/200 g berat badan. 

a) Dosis 1 = 3,6 ml jelly drink  

b) Dosis 2 = 3,6 ml x 2 = 7,2 ml jelly drink (drink diberikan 2 kali sehari 

masing-masing 3,6 ml) 

 

3.7 Pelaksanaan 

 

Pembuatan sari kuliit buah naga merah dilakukan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan kulit buah naga merah dan rosella, serta bahan-bahan lain 

yang akan di olah 

2. Dicuci hingga bersih 

3. Memotong kulit buah naga merah sebesar ±1 cm  

4. Memblander kasar kelopak bunga rosella kering 

5. Menimbang kulit buah naga dan rosella, kemudian dilakukan 

penambahan air 1:2 untuk kulit buah naga dan 1:5 untuk rosella 

6. Diekstrak metode infusa 

7. Disaring 

8. Diperoleh sari kulit buah naga merah dan sari kulit bunga rosella 

 Prosedur pembuatan jelly drink : 

 Sari kulit buah naga merah dan rosella di ambil dengan 3 formulasi.:  

a. 70 ml sari kulit buah naga merah  : 30 ml sari bunga rosella 

b. 60 ml sari kulit buah naga merah  : 40 ml sari bunga rosella 

c. 50 ml sari kulit buah naga merah  : 50 ml sari bunga rosella 

9. Memanaskan hingga suhu 700C 

10. Kemudian ditambahkan karagenan, konjak glukomanan serta gula stevia 

sesuai dengan pengelompokan formulasi. 

11. Kemudian didinginkan dan di cup sealer. 

 

Prosedur pengujian antioksidan jelly drink secara In vivo : 

1. Tikus jantan yang berjumlah 24 ekor yang berumur 2-3 bulan dengan 

berat antara 150-200 gram. Satu ekor tikus ditempatkan dalam satu 
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kandang. Selama penelitian, semua kelompok tikus diberi makan berupa 

makanan tikus susu-PAP 25 gram dan pemberian minum tikus ad libitum. 

2. Kemudian diadaptasi selama 7 hari dengan pemberian pakan standart 

dan air minum adlibitum. 

3. Setelah itu tikus dikelompokkan menjadi  4 kelompok. Selama penelitian, 

setiap tikus ditimbang setiap hari untuk menentukan dosis pemberian 

minyak jelantah yakni 0,42 ml/200 gram BB/hari selama 14 hari kecuali 

kontrol negatif. Minyak jelantah diberikan peroral sekali sehari 

menggunakan sonde lambung pada pukul 08.00 WIB setiap hari. 

4. Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan kadar MDA serum darah 

untuk data pre test pada 3 tikus dari masing-masing kelompok yang di 

pilih secara random 

5. Kemudian dilakukan pemberian pakan standart, adlibitum serta 

pemberian jelly drink dosis 1 untuk kelompok perlakuan P1 dan dosis 2 

untuk kelompok perlakuan P2 selama 15 hari. 

6. Melakukan analisa histopatologi hepar dan kadar MDA serum darah untuk 

data post test pada 3 tikus dari masing-masing kelompok yang di pilih 

secara random. 

 

3.8 Diagram Alir Penelitian 

3.8.1   Diagram Alir Pembuatan Sari Kulit Buah Naga Merah 

 

 

 

      

   

        

              Ditimbang 

 

 

 

Disaring 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Sari Kulit Buah Naga Merah  
(Modifikasi Isnaini, 2008) 

 

Kulit Buah Naga Merah 

Ampas 

Sari Kulit Buah Naga Merah 

Bahan : Air = 1 : 2 

Diekstrak metode infusa 950C 

Dicuci 

Dipotong  1 cm 
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3.4.2 Diagram Alir Pembuatan Sari Bunga Rosella 

 

 

 

 

      

    Ditimbang 

             

 

 

 

Disaring 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Sari Bunga Rosella (Modifikasi Isnaini, 2008) 

 

 

3.4.3 Diagram Alir Pembuatan Jelly Drink  

 

 

 

dipanaskan 700C ±10 menit 

 

dituang dalam cup 

        

didinginkan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Diagram Alir Pembuatan Jelly Drink (Modifikasi Wibowo, 2009) 

 

Gula stevia 1g/100ml, 
Karagenan : Glukomanan 
(80%:20%) & (60%:40%) 

Jelly Drink Kulit Buah 
Naga Merah dan 

Rosella 

 

Sari Kulit Buah Naga Merah : Sari Bunga Rosella 
( 70% : 30% ; 60% : 40% ; 50% : 50%) 

 

Bunga rosella kering 

Ampas 

Sari Bunga Rosella 

Bahan : Air = 1 : 5 

Diekstrak metode infusa 950C 

Dipotong ±1cm 

Analisa : 
1. Kimia 

- Antioksidan, 
- Antosianin, 
- Kadar Air 
- Perlakuan Terbaik 

( Antioksidan IC 50 
dan Kadar Serat) 

2. Fisik 

- Warna dengan 
color reader 

3. Organoleptik 

- Rasa, 

- Aroma, 

- Warna dan tekstur 
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3.4.4 Diagram Alir Prosedur Pengujian Secara In vivo 

 

 

 

 

diadaptasi selama 7 hari 

 

dibagi menjadi 4 kelompok : Kel kontrol negatif, positif, dosis 1, dosis 2 
(per kelompok terdiri dari  6 tikus) 

 

diberi minyak jelantah dengan dosis 0,42 ml/200 gram BB/hari selama 14 hari 
(kecuali kel. kontrol negatif) 

 
 

pengukuran MDA (data pre test) secara random 
 

     

 

 

 

 

Perlakuan selama 15 hari 

 
Euthanasia dengan kloroform dan dibedah (Nekropsi) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Prosedur pengujian in vivo (Modifikasi Maulana, 2011) 

 

 

 

 

Tikus jantan 24 ekor, 2-3 bulan-Berat badan 150-200 g 
gram 

Kontrol Negatif 
(P) 

Diet Normal 

Diet Normal+ 
Minyak jelantah+ 
Jelly drink Dosis I 

(3,6ml/200gram BB) 
(P1) 

Kontrol Positif (P0) 
(Diet normal + 

minyak jelantah 
0,42ml/200gram BB) 

Diet Normal+ 
Minyak jelantah+ 
Jelly drink Dosis II 

(7,2ml/200gram BB) 
(P1) 

 

Pengambilan darah dari 

mata 

 

Pengambilan organ hepar 

Serum darah Pembuatan preparat sel hepar 

Pengamatan histopatologi sel 

hepar 

Analisa kadar MDA 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Analisa Bahan Baku 

  

 Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian pembuatan jelly 

drink ini yakni kulit buah naga merah dan bunga rosella merah. Minuman jelly 

drink ini dibuat dari dua bahan baku tersebut yang diekstrak menggunakan 

metode infusa. Bahan baku masing-masing direbus dengan air menggunakan 

perbandingan kulit buah naga merah : air (1:2) dan perbandingan bunga rosela 

merah : air (1:5), sehingga diperoleh sari kulit buah naga dan sari kulit buah 

rosela. Kadar yang diuji pada bahan baku yakni kadar antioksidan dengan 

metode dpph dan total antosianin dengan metode perbedaan pH. Kedua kadar 

tersebut diuji melalui 2 metode perlakuan bahan baku, yakni metode ekstraksi 

maserasi dan metode ekstraksi infusa sesuai dengan prosedur pembuatan jelly 

drink. Metode ekstraksi maserasi merupakan proses pengekstrakan simplisia 

dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada 

temperature suhu ruang (Depkes RI, 2000). Metode ekstraksi infusa merupakan 

sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati dengan 

pelarut air pada suhu 90° C selama 15 menit (Depkes RI, 2000). Hasil analisa 

bahan baku pembuatan jelly drink dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Rerata Hasil Analisa Antioksidan Kulit Buah Naga dan Kelopak Bunga 

Rosella  

Bahan Baku Metode Kadar Antioksidan(%) 

Kulit Buah Naga Merah 
Maserasi 54,571 

Infusa 36,721 

Kelopak Bunga Rosella 
Maserasi 70,102 

Infusa 90,195 

 

Dari hasil analisa tersebut didapatkan kadar antioksidan kulit buah naga 

merah dengan metode maserasi sebesar 54,571% dan 36,721% untuk metode 

infusa. Sedangkan untuk kadar antioksidan kelopak bunga rosella didapatkan 

sebesar 70,102 % untuk metode maserasi dan 90,195 % untuk metode infusa. 

Hasil tertinggi analisa kadar antioksidan kulit buah naga merah 

didapatkan melalui metode maserasi yang diekstrak menggunakan pelarut 

etanol. Kandungan antioksidan dalam kulit buah naga berasal dari senyawa 
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betacyanin yang merupakan turunan dari senyawa betalain (Cai, 2003). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh khuluq (2007) yang menyatakan bahwa kadar 

betalain tertinggi didapatkan dari ekstraksi menggunakan kombinasi pelarut 

etanol dan air. Hal ini dikarenakan tingkat kepolaran kombinasi pelarut etanol dan 

air mendekati tingkat kepolaran betacyanin. Rendahnya kadar antioksidan kulit 

buah naga merah pada metode infusa dikarenakan senyawa betacyanin yang 

terkandung dalam kulit tidak seluruhnya terekstrak, karena pada metode infusa 

pelarut yang digunakan adalah air. Sifat kepolaran pelarut berpengaruh pada 

kadar antioksidan yang terekstrak.  Semakin polar pelarut maka kadar 

antioksidan semakin tinggi. Menurut Sari (2005), ekstraksi menggunakan pelarut 

air dan pelarut yang dikom-binasi, menunjukkan kadar yang lebih tinggi 

dibandingkan ekstraksi dengan pelarut etanol, isopropanol, dan kom-binasi 

etanol-isopropanol.  

Selain itu pada metode infusa suhu yang diberikan terlalu tinggi, dimana 

suhu bahan mencapai 800C sedangkan suhu air yang digunakan sebagai media 

penghantar panas bahan 900C. Berbeda dengan metode maserasi yang hanya 

menggunakan suhu ruang berkidan ±270C dan suhu pada rotary evaporator 

400C. Hal ini sesuai dengan pernyataan Havlikova et al., (1988) yang 

menyatakan bahwa penggunaan pelarut air dalam proses pemekatan dengan 

panas akibat kerusakan karena titik didih air cukup tinggi yaitu 1000C sedangkan 

stabilitas betasianin semakin menurun pada pemanasan 700C dan 800C. 

 Hasil analisa antioksidan kelopak bunga rosella paling tinggi didapatkan 

melalui metode infusa yang diekstrak menggunakan pelarut air. Pada ekstraksi 

bunga rosella metode maserasi dengan menggunakan pelarut ethanol diduga 

karna dipengaruhi oleh konstanta dielektrik aquades yang lebih besar dari pada 

etanol sehingga aquades mampu mengekstrak seluruh komponen bioktif 

terutama antosianin yang hampir 70% terdapat dalam bunga rosella. Antosanin 

dapat diekstrak dengan pelarut agak polar dan jenis pelarut yang digunakan 

mempunyai kesesuaian kelarutan dengan antosianin, baik dari segi polaritasnya 

maupun tingkat kelarutannya dalam air atau dapat bercampur dengan air dalam 

berbagai proporsi. Karena kelarutan suatu zat ke dalam suatu pelarut sangat 

ditentukan oleh kecocokan sifat antara zat terlarut dengan pelarut, yaitu like 

disolves like yang artinya kelarutan akan terjadi bila memiliki sifat kepolaran yang 

sama (Sari et al., 2005). 
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Nilai antioksidan terbaik dari kedua bahan baku dengan menggunakan 

metode yang berbeda memberikan hasil terbaik dengan metode yang tidak 

sama. Perbedaan ini dimungkinkan karena adanya perbedaan kepolaran bahan 

dengan pelarut. Bahan dengan tingkat kepolaran yang sama dengan pelarut  

akan mudah larut, sehingga kelarutan akan lebih meningkat, mobilitas partikel 

meningkat, dan interaksi antara pelarut dengan zat yang diekstrak lebih tinggi 

(Suzerry, 2010). 

Pada bahan baku pembuatan jelly drink dilakukan pula analisa total 

antosianin dengan metode maserasi. Rerata hasil analisa total antosianin dapat 

dilihat pada Tabel 4.2  

  

Tabel 4.2 Rerata Hasil Analisa Antosianin Kulit Buah Naga dan Kelopak Bunga 

Rosella  

Bahan Baku Total Antosianin (ppm) 

Kulit Buah Naga Merah 42.990 

Kelopak Bunga Rosella 692.586 

 

Dari data hasil analisa tersebut didapatkan bahwa untuk metode maserasi 

kadar antosianin dari kulit buah naga merah sebesar 42.99 ppm, sedangkan 

kadar antosianin dari kelopak bunga rosella sebesar 692.586 ppm. Kulit buah 

naga merah dan rosella memiliki kandungan antosianin yang berbeda-beda. 

Menurut Citramuksi et.al, 2008 yang menyebutkan bahwa untuk pigmen warna 

kulit buah naga didominasi oleh senyawa betalain yang memberikan warna 

merah pada kulit buah naga. Kandungan penting yang terdapat pada kelopak 

bunga rosella adalah pigmen antosianin yang merupakan golongan flavonoid 

yang berperan sebagai antioksidan. Flavonoid rosela terdiri flavanols dan pigmen 

antosianin (Hirunpanich et al, 2005). 

 Berdasarkan penelitian Sawarni (2011), nilai rata-rata total antosianin 

rosella yang telah dipekatkan berkisar antara 311,72 s/d 428,81 ppm. Efisiensi 

ekstraksi antosianin menggunakan pelarut etanol (95%) lebih tinggi dibandingkan 

pelarut aquades. Eksraksi senyawa golongan flavonoid dianjurkan pada suasana 

asam karena asam berfungsi mendenaturasi membran sel tanaman, kemudian 

melarutkan pigmen antosianin sehinga dapat keluar dari sel serta mencegah 

oksidasi flavonoid. Asam dalam etanol akan mendenaturasi membran sel 

tanaman kemudian melarutkan pigmen antosianin keluar sel.  
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4.2 Analisa Produk Jelly Drink  

 

Produk jelly drink terbuat dari kulit buah naga merah dan rosela dengan 

penambahan bahan pengental sebanyak 1%/100ml berupa karagenan dan 

konjak glukomanan, serta penambahan gula stevia sebanyak 1 gram. Kulit buah 

naga merah dan bunga rosela di ekstrak dengan metode infusa sehingga 

diperoleh sari kulit buah naga merah dan rosela. Kemudian dalam pembuatan 

jelly drink, kedua sari tersebut di formulasikan sesuai dengan perbandingan 

proporsi yang telah ditentukan yakni sari kulit buah naga merah : sari rosella 

merah (70% : 30%) ; (60% : 40%) ; (50%:50%). Selanjutnya masing-masing 

formulasi dipanaskan, ketika mencapai suhu ±700C ditambahkan gula stevia dan 

bahan pengental sesuai dengan proporsi. Terdapat 2 proporsi untuk bahan 

pengental yakni karagenan : konjak glukomanan 80%:20% dan karagenan : 

konjak glukomanan 60%:40%. Enam macam variasi proporsi jelly drink  tersebut 

kemudian di analisa kadar antioksidan, total antosianin, warna, kadar air dan 

organoleptik. 

 

4.2.1 Analisa Total Antosianin 

 

Total antosianin diukur berdasarkan metode perbedaan pH yaitu 

pengukuran dikerjakan pada dua kondisi pH larutan yang berbeda masing-

masing pada pH 1 dan pH 4,5 (Giusti and Wrolstad, 2000). Rerata analisa total 

antosianin jelly drink akibat perlakuan proporsi sari kulit buah naga merah:sari 

bunga rosella dan karagenan:konjak glukomanan berkisar antara 31,5-68,067 

ppm (Lampiran 3). Grafik rerata total antosianin pada berbagai kombinasi 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1  Grafik Rerata Total Antosianin Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan 

Bunga Rosella  

 

 Gambar 4.1 menunjukan bahwa rerata total antosianin cenderung 

mengalami peningkatan akibat perlakuan proporsi sari kulit buah naga merah:sari 

bunga rosella dan menunjukan semakin tinggi penambahan konjak glukomanan 

maka kadar antioksidan akan cenderung meningkat. Perlakuan proporsi sari kulit 

buah naga merah:sari bunga rosella (70%:30%) dengan penambahan 

karagenan: konjak glukomanan (80%:20%) memberikan nilai rerata terendah 

yaitu 31,500 ppm. Sedangkan nilai rerata tertinggi didapat dari perlakuan 

proporsi sari kulit buah naga merah:sari bunga rosella (50%:50%) dengan 

penambahan karagenan : konjak glukomanan (60%:40%) yaitu sebesar 68,067 

ppm. 

 Hasil analisis ragam menunjukan bahwa proporsi sari kulit buah naga 

merah : sari bunga rosella dengan penambahan karagenan : konjak glukomanan 

berpengaruh nyata terhadap total antosianin namun tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (α=0,05) atau tidak terjadi interaksi dari kedua faktor tersebut. Nilai 

rerata total antosianin akibat perbedaan proporsi sari buah dan bahan pengental 

dapat dilihat pada Tabel  4.3 

 

Tabel 4.3 Rerata Total Antosianin Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Bunga 

Rosella Akibat Proporsi Sari Kulit Buah Naga Merah dan Sari Rosella 

Proporsi Kulit Buah Naga Merah : 
Bunga Rosella 

Total Antosianin (ppm) BNT 5% 

70%:30% 32,791
a 

2,092 60%:40% 44,150
b 

50%:50% 66,974
c 
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 Tabel 4.3 menunjukan total antosianin pada jelly drink  kulit buah naga 

merah dan bunga rosella cenderung mengalami peningkatan akibat perbedaan 

proporsi sari buah. Rerata terendah total antosianin jelly drink  terdapat pada 

proporsi jelly drink dari 70% kulit buah naga merah dengan 30% bunga rosella 

yaitu 32,791 ppm. Sedangkan rerata total antosianin tertinggi terdapat pada 

proporsi 50% kulit buah naga merah dengan 50% bunga rosella yaitu 66,974 

ppm. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh konsentrasi bahan baku terhadap 

stabilitas total antosianin produk jelly drink sangat berpengaruh terhadap hasil 

akhir total antosianin.  

Berdasarkan hasil rerata didapat bahwa semakin meningkatnya proporsi 

penambahan sari bunga rosella pada produk jelly drink, semakin meningkat pula 

total antosianinnya. Disebabkan, berdasarkan analisa bahan baku sari bunga 

rosella menunjukan hasil total antosianin lebih tinggi dibandingkan kulit buah 

naga merah yakni sebesar 692,586 ppm sedangkan kulit buah naga sebesar 

42,999 ppm. Interval selisih kadar antosianin bahan baku dengan produk 

memiliki perbedaan, hal tersebut diduga akibat adanya proses pemanasan 

berulang. Pemanasan dimulai dari pembuatan sari dengan metode ekstraksi 

infusa hingga dilakukan pemanasan kembali saat pembuatan jelly drink. Hayati 

(2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa suhu berpengaruh terhadap 

kestabilan warna ekstrak rosella. Selain itu warna dan stabilitas antosianin juga 

bergantung pada pH. Antosianin stabil pada pH rendah./asam.  Salah satu 

karakteristik utama antosianin adalah perubahan warna merespon adanya pH 

lingkungan. 

Hasil total antosianin produk jelly drink kombinasi sari kulit buah naga 

merah dan rosella yang diperoleh diduga berdasarkan range kadar total 

antosianin antara kulit buah naga merah dan rosella. Hasil ini diperkuat dengan 

penelitian sebelumnya, dalam penelitian konsentrasi senyawa antosianin kulit 

buah naga pada setiap waktu dengan suhu pemanasan 800C dari 0 menit hingga 

30 menit mengalami penurunan dari konsentrasi 39,088 mg/L pada menit ke-0 

menjadi 32,916 mg/L pada menit ke 30 (Dini, 2006). Sedangkan  kandungan 

antosianin ekstrak kelopak rosella kering dicuci dan direbus dalam air mendidih 

selama 10 menit dengan perbandingan rosella : air (1:5) menghasilkan total 

antosianin sebesar 66,85 mg/L (Santi, 2011).  
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Nilai rerata total antosianin jelly drink akibat perbedaan penambahan 

gelling agent yakni karagenan dan glukomanan dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4  Rerata Total Antosianin Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Bunga 

Rosella Akibat Proporsi Karagenan dan Glukomanan 

Proporsi Karagenan : Glukomanan Total Antosianin (ppm) BNT 5% 

80%:20% 46,583
a 

1,708 
60%:40% 49,360

b 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa proporsi penambahan 

karagenan dan glukomanan berpengaruh terhadap total antosianin produk jelly 

drink. Nilai  rerata total antosianin pada jelly drink mengalami peningkatan seiring 

semakin berkurangnya karagenan yang ditambahkan dalam pembuatan jelly 

drink. Pada proporsi karagenan:glukomanan 80%:20% diperoleh rerata total 

antosianin terendah sebesar 46,583 ppm, sedangkan pada proporsi 

karagenan:glukomanan 60%:40% diperoleh rerata total antosianin tertinggi yakni 

49,360 ppm. Perbedaan yang nyata dari kedua perlakuan proporsi ini diduga 

karena tidak stabilnya matriks pembentuk gel yang dibentuk oleh karagenan. 

Ketika berada pada suasanya asam yang ditimbulkan dari produk jelly drink kulit 

buah naga merah dan rosella, karagenan tidak dapat membentuk struktur gel 

yang kuat meski telah dibantu dengan penambahan konjak glukomanan. 

Akibatnya antosianin yang terdapat pada bahan sulit untuk terikat dengan matriks 

jelling agent dan mudah mengalami hidrolisis. Sehingga semakin banyak 

konsentrasi karagenan yang ditambahkan semakin rendah total antosianinnya. 

Menurut Blackmore dan Harpell, (2010), Gel karagenan stabil pada pH 

netral hingga basa, ketika pH turun dibawah 4,3; maka ikatan 3,6-anhidro-D-

galaktosa mengalami autohidrolisis. Sedangkan pigmen antosianin sangat 

dipengaruhi oleh pH dimana dalam suatu larutan kestabilan strukturnya bisa 

berwarna sampai tidak berwarna. Bentuk kation (ion flavilium) yang berwarna 

merah, stabil pada pH rendah dan kestabilannya berubah menjadi tidak berwarna 

jika pH meningkat menuju pH netral. Beberapa antosianin berwarna merah 

dalam larutan asam, ungu jika berada dalam larutan netral dan biru dalam larutan 

alkali. Kebanyakan antosianin sangat berwarna pada pH < 4 (Vargaz and Lopez, 

2003). Agung, (2006) dalam penelitiannya menyebutkan semakin tinggi proporsi 

karagenan maka kadar antosianin pada jelly drink Sari Bunga Rosella menurun 

dari 22,50 ppm menjadi 19,79 ppm.  
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4.2.2 Analisa Kadar Antioksidan 

 

Penangkap radikal bebas (radical scavenger) merupakan mekanisme 

utama antioksidan bereaksi dalam makanan. Beberapa metode telah 

dikembangkan salah satunya dalah penangkapan radikal DPPH yang merupakan 

radikal sintetis dalam pelarut organik polar seperti methanol dan etanol pada 

suhu kamar (Pokorny, 2001). Rumus kimia molekul DPPH yaitu C18H12N5O6 

dengan berat molekul 394,3. Analisa antioksidan jelly drink dilakukan dengan 

metode DPPH. Menurut Hartanto (2010) yang menyatakan bahwa analisa 

antioksidan DPPH merupakan uji untuk menentukan aktivitas antioksidan dalam 

sampel yang akan diujikan dengan melihat kemampuannya dalam menangkal 

radikal bebas DPPH. Sumber radikal bebasnya yaitu senyawa 1,1-difenil-2 

pikrilhidrazil. Prinsip dari uji ini adalah adanya donasi atom hidrogen dari 

substansi yang diujikan kepada radikal DPPH menjadi senyawa non radikal.  

Perubahan warna yang akan terjadi adalah perubahan dari larutan yang 

berwarna ungu menjadi berwarna kuning Intensitas perubahan warna ini 

kemudian diukur pada spectrum absorpsi antara 515-520 nm pada larutan 

organik (metanol atau etanol) (Molyneux, 2004). 

Rerata analisa kadar antioksidan jelly drink akibat perlakuan proporsi sari 

kulit buah naga merah:sari bunga rosella dan karagenan:konjak glukomanan 

berkisar antara 80,74% s/d 85,95% (Lampiran 4). Grafik rerata total antioksidan 

pada berbagai kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Rerata Kadar Antioksidan Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah 

dan Bunga Rosella 
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Gambar 4.2 menunjukan bahwa rerata kadar antioksidan cenderung 

mengalami peningkatan akibat perlakuan proporsi sari kulit buah naga merah:sari 

bunga rosella dan menunjukan semakin tinggi penambahan konjak glukomanan 

maka kadar antioksidan akan cenderung sedikit meningkat. Perlakuan proporsi 

sari kulit buah naga merah : sari bunga rosella (70%:30%) dengan penambahan 

karagenan : konjak glukomanan 80%:20%  memberikan nilai rerata terendah 

80,74%. Sedangkan nilai rerata tertinggi didapat dari perlakuan proporsi sari kulit 

buah naga merah:sari bunga rosella (50%:50%) dengan penambahan 

karagenan: konjak glukomanan 60%:40% yaitu sebesar 85,95%. Jika 

dibandingkan dengan rerata aktifitas antioksidan asam askorbat sekitar 94,56% 

maka antioksidan dari produk jelly drink ini tergolong tinggi.  

 Hasil analisis ragam menunjukan bahwa proporsi sari kulit buah naga 

merah:sari bunga rosella dengan penambahan karagenan: konjak glukomanan 

berpengaruh nyata terhadap total antioksidan namun tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (α=0,05) atau tidak terjadi interaksi dari kedua faktor 

tersebut. Nilai rerata total antioksidan akibat perbedaan proporsi sari buah dan 

bahan pengental dapat dilihat pada Tabel  4.5 

 

Tabel 4.5  Rerata Kadar Antioksidan Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Rosella 

Akibat Proporsi Sari Kulit Buah Naga Merah dan Sari Bunga Rosella 

Proporsi Kulit Buah Naga Merah : 
Bunga Rosella 

Kadar Antioksidan (%) BNT 5% 

70%:30% 81,239
a 

1,174 60%:40% 83,309
b 

50%:50% 85,285
c 

 

 Tabel 4.5 menunjukan total antioksidan pada jelly drink  kulit buah naga 

merah dan bunga rosella cenderung mengalami peningkatan akibat perbedaan 

proporsi sari buah. Rerata terendah total antioksidan jelly drink terdapat pada 

proporsi jelly drink dari 70% kulit buah naga merah dengan 30% bunga rosella 

yaitu 81,239%. Sedangkan rerata kadar antioksidan tertinggi terdapat pada 

proporsi 50% kulit buah naga merah dengan 50% bunga rosella yaitu 85,285%. 

Adanya perbedaan nilai antioksidan tersebut dapat menyatakan bahwa 

semakin banyak konsentrasi rosella yang ditambahkan maka aktivitas 

antioksidan pada jelly drink akan semakin tinggi. Seperti pada analisa bahan 

baku yang menunjukan bahwa sari rosella menunjukkan kadar antioksidan 

sebesar 90,195% yakni lebih tinggi dibandingkan dengan kulit buah naga yaitu 
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54,571%, hal ini menunjukkan bahwa besarnya kandungan antioksidan 

dipengaruhi oleh kandungan senyawa antioksidan dari bahan baku produk 

pangan tersebut. Menurut Maryani dan Kristina(2005), komposisi kimia per 100gr 

kelopak bunga rosella mengandung vitamin C sebesar 214,68 mg, thiamin 0,04 

mg, riboflavin 0,6 mg, dan niasin 0,5 mg dan betakaroten 285 g, tingginya kadar 

vitamin C pada suatu bahan menunjukan kadar antioksidan pada bahan semakin 

tinggi.  

Antosianin merupakan senyawa utama yang menentukan aktivitas 

antioksidan produk jelly drink, terutama antosianin dalam bunga rosella yang 

pada analisa bahan baku didapatkan total antosianin kulit buah naga dengan 

ekstraksi metode maserasi sebesar 692, 586 ppm. Aktivitas antioksidan juga 

berkaitan dengan hasil analisa total antosianin produk bahwa kadar tertinggi 

diperoleh pada proporsi kulit buah naga merah : bunga rosalla 50%:50%. 

Kandungan penting yang terdapat pada kelopak bunga rosella adalah pigmen 

antosianin yang merupakan golongan flavonoid yang berperan sebagai 

antioksidan. Flavonoid rosela terdiri flavanols dan pigmen antosianin 

(Hirunpanich et al, 2005). Menurut Porkony (2001), Jika jumlah antosianin tinggi 

maka aktivitas antioksidan akan semakin naik. Maka akan terjadi korelasi antara 

aktivitas antioksidan dan total antosianin. Menurut Prior (2003), mekanisme 

penghambatan aktivitas radikal bebas DPPH oleh antosianin adalah dengan 

mendonorkan atom hidrogen dari sebagian gugus hidroksilnya ke senyawa 

radikal bebas DPPH sehingga membentuk senyawa radikal bebas DPPH lebih 

stabil (DPPH-H).  

Nilai rerata kadar antioksidan jelly drink akibat perbedaan penambahan 

bahan pengental yakni karagenan dan glukomanan dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6  Rerata Kadar Antioksidan Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan 

Bunga Rosella Akibat Proporsi Karagenan dan Glukomanan 

Proporsi Karagenan : 
Glukomanan 

Kadar Antioksidan 
(%) 

BNT 5% 

80%:20% 82,723a 

0,959 
60%:40% 83,832b 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa proporsi penambahan 

karagenan dan glukomanan berpengaruh nyata terhadap kadar antioksidn jelly 

drink. Nilai  rerata kadar antioksidan jelly drink mengalami peningkatan seiring 
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semakin berkurangnya karagenan yang ditambahkan dalam pembuatan jelly 

drink. Pada proporsi karagenan:glukomanan 80%:20% diperoleh rerata kadar 

antioksidan terendah sebesar 82,723%, sedangkan pada proporsi 

karagenan:glukomanan 60%:40% diperoleh rerata kadar antioksidan tertinggi 

yakni 83,832%. Hal ini dimungkinkan karena proporsi karagenan : glukomanan 

sebesar 60% : 40% memiliki kestabilan pembentuk matriks gel yang lebih tinggi 

dan kuat sehingga antioksidan di dalamnya tidak hilang akibat reaksi hidrolisis 

produk. Kriatsakri dan Pongsawatmit (2005) menyatakan bahwa glukomanan 

dapat memperbaiki sifat-sifat gel kappa karagenan yaitu pada tekstur dan 

sineresis. Sifat elastik gel akan makin meningkat dengan makin banyaknya 

penggunaan glukomanan. Sedangkan untuk tingkat sineresis gel akan makin 

berkurang dengan makin banyaknya proporsi glukomanan yang digunakan. 

Menurut Nurul (2004), Aktifitas antioksidan pada penambahan karagenan 

dari 1 ppm s/d 800 ppm mengalami peningkatan secara signifikan, namun diatas 

kadar 800 ppm kadar antioksidan akan berangsur menurun. Berdasarkan 

proporsi yang digunaka dalam pembuatan jelly drink kulit buah naga merah dan 

rosella ini, karagenan yang ditambahkan yakni sebesar 4000 ppm (80% 

karagenan dalam 200 ml) dan 3000 ppm (60% karagenan dalam 200 ml). 

Sehingga pada proporsi penambahan karagenan sebanyak 80%, kadar 

antioksidan yang dihasilkan lebih rendah dari pada proporsi penambahan 

karagenan sebanyak 60%. 

 

4.2.3 Kadar Air  

 

 Air merupakan komponen yang penting dalam bahan makanan karena air 

dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta citarasa makanan. Kandungan 

air dalam bahan makanan ikut menentukan daya terima, kesegaran dan daya 

tahan bahan makanan. Sebagian besar dari perubahan-perubahan bahan 

makanan terjadi dalam media air yang ditambahkan atau yang berasal dari 

bahan itu sendiri (Winarno 1992).  
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Gambar 4.3 Grafik Rerata Kadar Air Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Rosella 

akibat Perlakuan Proporsi Sari Kulit Buah Naga dan Rosella dan Proporsi 

Penambahan Bahan Pengental  

 

Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa interaksi antara 

perlakuan perbedaan proporsi sari Kulit Buah Naga dan Rosella serta perbedaan 

proporsi bahan pengental tidak memberikan pengaruh yang nyata (α= 0,05 ).  

Sedangkan perlakuan proporsi sari kulit buah naga dan rosella serta proporsi 

penambahan bahan pengental memberikan  pengaruh yang nyata terhadap 

kadar air jelly drink.  Kadar air jelly drink akibat perlakuan proporsi sari kulit buah 

naga merah dan rosella dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 Rerata Kadar Air Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Bunga Rosella 

Akibat Proporsi Sari Kulit Buah Naga Merah dan Bunga Rosella 

Proporsi Kulit Buah Naga Merah : 
Bunga Rosella 

Kadar Air (%) BNT 5% 

70%:30% 94,662
b 

0,281 60%:40% 94,401
b 

50%:50% 93,695
a 

 

Rerata kadar air jelly drink pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi diperoleh dari proporsi sari kulit buah naga merah dan rosella 70% : 

30% dan kadar air terendah diperoleh dari proporsi sari kulit buah naga merah 

dan rosella 60% : 40%. Proporsi 70% : 30% dan 60% : 40%.memberikan 

pengaruh yang sama terhadap kadar air jelly drink, sedangkan proporsi 50% : 

50% memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air jelly drink.  

 Kadar air jelly drink akibat perlakuan proporsi sari kulit buah naga merah 

dan rosella dapat dilihat pada Tabel 4.8 
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Tabel 4.8  Rerata Kadar Air Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Bunga Rosella 

Akibat Proporsi Karagenan dan Glukomanan 

Proporsi Karagenan : Glukomanan Kadar Air (%) BNT 5% 

80%:20% 94,373
b 

0,230 
60%:40% 94,131

a 

 

Rerata kadar air jelly drink pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi diperoleh dari proporsi karagenan berbanding glukoamanan  80:20  

sebesar 96,678% dan kadar air terendah diperoleh dari proporsi karagenan dan 

glukomanan 60 :40 sebesar 95,881%.  Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

banyak karaginan yang diberikan mengakibatkan kadar air jelly drink yang 

dihasilkan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena konsentrasi karaginan 

sebagai bahan pembentuk gel yang ditambahkan semakin banyak. Menurut 

Fardiaz (1989) dalam Febrianata (2005), pembentuk gel adalah suatu fenomena 

atau pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga membentuk suatu jala tiga 

dimensi bersambungan. Selanjutnya jala ini dapat menangkap atau 

mengimobilisasikan air di dalamnya sehingga dapat membentuk struktur yang 

kuat dan kaku. Air yang terdapat pada minuman jelly drink kulit buah naga merah 

dan rosella diduga juga berasal dari air yang ditambahkan saat mengekstrak 

bahan baku dan air yang berasal dari bahan baku kulit buah naga dan rosella itu 

sendiri. 

 

4.2.4 Warna L* Kecerahan 

 

Warna L* menunjukan tingkat kecerahan produk. Warna suatu bahan 

dipengaruhi oleh adanya cahaya yang diserap dan dipantulkan. Tingkat 

kecerahan warna L* ditunjukan kisaran 0-100, dimana nilai nol menyatakan hitam 

atau sangat gelap, sedangkan 100 menyatakan sangat terang.  

Nilai warna L* jelly drink sari bunga rosella berkisan antara 21,263 s/d 

22,832 (Lampiran 6). Grafik rerata kecerahan L* atas perlakuan proporsi sari kulit 

buah naga merah : sari bunga rosella dan karagenan : konjak glukomanan dapat 

dilihat pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4  Rerata tingkat kecerahan L* jelly drink akibat proporsi sari  kulit buah 

naga merah : rosella dan proporsi karagenan : glukomanan 

 

 Gambar  4.4 menunjukan bahwa semakin tinggi proporsi penambahan 

sari kulit buah naga merah yang digunakan dalam pembuatan jelly drink maka 

tingkat kecerahan akan cenderung meningkat. Sedangkan semakin rendah 

proporsi karagenan tingkat kecerahan cenderung menurun. Tingkat kecerahan 

tertinggi yaitu pada proporsi sari kulit buah naga merah : rosella 70%:30% dan 

penambahan Karagenan : glukomanan 80%:20% yakni 22,832. Sedangkan 

tingkat kecerahan terendah pada proporsi sari kulit buah naga merah : rosella 

50%:50% dan penambahan Karagenan : glukomanan 60%:40% yakni 21,263. 

Hasil ini diperkuat berdasarkan penelitian Agung (2006), yang melakukan uji 

kecerahan pada jelly drink bunga rosella menyatakan bahwa semakin tinggi 

proporsi glukomanan yang ditambahkan maka tingkat kecerahan cenderung 

menurun. 

 Hasil analisis ragam menunjukan bahwa interaksi antara kedua faktor 

perlakuan proporsi sari kulit buah naga merah : sari bunga rosella  dan faktor 

kedua yakni karagenan : glukomanan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(α=0,05). Sedangkan pengaruh penambahan gelling agent  berupa karagenan 

dan glukomanan memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05). Rerata tingkat 

kecerahan jelly drik sari kulit buah naga merah dan bunga rosella dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 
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Tabel 4.9 Rerata Tingkat Kecerahan (L*) Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan 

Bunga Rosella Akibat Proporsi Sari Kulit Buah Naga Merah dan Bunga 

Rosella 

Proporsi Kulit Buah Naga Merah : 
Bunga Rosella 

Kecerahan L* BNT 5% 

70%:30% 22,7
c 

0,207 60%:40% 21,9
b 

50%:50% 21,3
A 

  

 Penurunan tingkat kecerahan warna pada jelly drink juga akibat dari 

menurunnya stabilitas antosianin, dimana diketahui bahwa antosianin berperan 

dalam pembentukan warna merah. Vargas dan Lopez (2003), menyatakan 

selama proses pengolahan, dengan kondisi pengolahan (pH, suhu, cahaya) 

memudahkan pigmen antosianin rusak. Suhu yang tinggi, kenaikan level gula 

dan bahan tambahan lain dapat meningkatkan tingkat kerusakan. Hal ini 

diperkuat oleh Winarno (1990) yang menyatakan bahwa konsentrasi pigmen 

antosianin berperan dalam pembentukan warna. 

 Menurut Isnaeni (2010), faktor yang mempengaruhi tingkat kecerahan 

warna yang terbaca dikarenakan antosianin yang terekstrak memiliki 

kecenderungan berwarna pekat sehingga menyebabkan warna yang dihasilkan 

mengalami penurunan tingkat kecerahan. Selain itu juga diduga karena 

kerusakan antosianin akibat dekomposisi struktur pigmen oleh panas pada 

proses ekstraksi sehingga terjadi pemucatan dan menyebabkan warna semakin 

terang. 

 

4.2.5 Warna a* (Kemerahan) 

 

 Nilai rerata jelly drink  sari  kulit buah naga merah dan bunga rosella 

akibat perlakuan proporsi gelling agent dan sari berkisar antara 28,3 s/d 30,4 

(Lampiran 7). Grafik rerata nilai kemerahan jelly drink  dapat dilihat pada Gambar 

4.5 
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Gambar 4.5  Rerata tingkat kemerahan a*  jelly drink akibat proporsi sari  kulit 
buah naga merah : rosella dan proporsi karagenan : glukomanan 

 

 Gambar  4.5 menunjukan bahwa semakin tinggi proporsi penambahan 

sari kulit buah naga merah yang digunakan dalam pembuatan jelly drink maka 

tingkat kemerahan akan semakin meningkat. Sedangkan semakin rendah 

proporsi karagenan tingkat kecerahan cenderung meningkat. Tingkat kemerahan 

terendah yaitu pada proporsi sari kulit buah naga merah : rosella 70%:30% dan 

penambahan Karagenan : glukomanan (80%:20%) yakni 28,3. Sedangkan 

tingkat kecerahan terendah pada proporsi sari kulit buah naga merah : rosella 

50%:50% dan penambahan Karagenan : glukomanan (60%:40%) yakni 30,4. 

Hasil ini diperkuat berdasarkan penelitian Agung (2006), yang melakukan uji 

kecerahan pada jelly drink bunga rosella menyatakan bahwa semakin tinggi 

proporsi glukomanan yang ditambahkan maka tingkat kemerahan cenderung 

meningkat. 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa interaksi antara kedua faktor 

perlakuan proporsi sari kulit buah naga merah : sari bunga rosella  dan faktor 

kedua yakni karagenan : glukomanan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(α=0,005). Sedangkan pengaruh proporsi sari kulit buah naga merah dan sari 

bunga rosella  memberikan pengaruh yang nyata (α=0,005). Rerata tingkat 

kecerahan jelly drik sari kulit buah naga merah dan bunga rosella dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 
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Tabel 4.10  Rerata Tingkat Kemerahan (a*) Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan 

Rosella Akibat Proporsi Sari Kulit Buah Naga Merah dan Bunga Rosella 

Proporsi Kulit Buah Naga Merah : 
Bunga Rosella 

Kecerahan a* BNT 5% 

70%:30% 28,3
a 

0,157 60%:40% 29,2
b 

50%:50% 30,3
c 

 

 Tabel 4.10 menunjukan semakin tinggi proporsi penambahan rosella 

semakin tinggi tingkat kemerahannya. Hal ini diduga karena sari rosella memiliki 

warna merah yang lebih pekat dibanding warna merah yang ada pada kulit buah 

naga merah. Selain itu bisa juga disebabkan karena rosella memiliki total 

antosianin lebih besar dari pada kulit buah naga.  

 Kemerahan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi antosianin. Dengan 

semakin menurun konsentrasi antosianin akan membuat kemerahan warna 

larutan tersebut semakin rendah. Pada konsentarsi antosianin tinggi, intensitas 

warnanya juga tinggi dan jika terjadi penurunan konsentrasi antosianin, intensitas 

merah juga menurun diiringi dengan meningkatnya nilai kecerahan (Isnaeni, 

2010) 

 

4.2.6 Analisa Organoleptik 

 

Pengujian organoleptik dilakukan dua macam uji yakni uji hedonik yaitu 

merespon kesukaan dan uji scoring untuk mengetahui respon terhaap sifat-sifat 

produk yang spesifik seperti rasa, warna, aroma dan kenampakan (Sunarlim, 

2007). Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk 

mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala 

hedonik, misalnya sangat suka, suka, agak suka, agak tidak suka, tidak suka, 

sangat tidak suka dan lain-lain. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan 

menurut rentangan skala yang dikehendaki. Dalam analisi datanya, skala 

hedonik ditransformasikan ke dalam skala angka dengan angka manaik menurut 

tingkat kesukaan (dapat 5, 7 atau 9 tingkat kesukaan). Data hasil uji hedonik 

selanjutnya diolah secara statitistik (Merawati dkk, 2012) . 

 Jumlah panelis yang digunakan dalam uji hedonik jelly drink kulit buah 

naga merah dan rosella adalah 20 orang. Prinsipnya, panelis diberi 6 sampel jelly 

drink kulit buah naga merah dan rosella, kemudian diminta untuk memberikan 

penilaian terhadap rasa, warna, aroma dan tekstur. Skor skala hedonik antara 1 
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(sangat tidak menyukai) dan 5 (sangat menyukai). Pada penelitian analisa 

organoleptik kepada 20 panelis dengan sampel sebanyak 10 ml ditempatkan 

pada kemasan cup kecil. Analisa organoleptik dilakukan oleh panelis di dalam 

bilik yang sudah siapkan sampel uji coba dan kuisioner yang berisi parameter uji 

meliputi rasa, warna, aroma dan tekstur. Masing-masing sampel uji dinilai oleh 

para panelis dengan point 1-5. Berikut hasil organoleptik jelly drink kulit buah 

naga merah dan rosella disajikan pada Tabel 4.11 

 

Tabel 4.11 Nilai Kombinasi Perlakuan Organoleptik Jelly Drink Kulit Buah Naga 

Merah dan Rosella 

Perlakuan 
Parameter 

Rasa Aroma Tekstur Warna 

N1A1 2,550 3,000 2,550 4,200 

N1A2 2,700 2,900 3,400 3,850 

N2A1 2,750 3,000 2,250 3,850 

N2A2 2,650 3,050 2,850 3,600 

N3A1 2,650 2,950 2,250 3,250 

N3A2 3,000 3,100 3,550 3,350 

Nilai Tertinggi 3,000 3,100 3,550 4,200 

Nilai Terendah 2,550 2,900 2,250 3,250 

*Keterangan : warna merah menunjukkan nilai terendah sedangkan warna biru menunjukkan nilai tertinggi 

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai kesukaan panelis terhadap 

parameter rasa dengan berbagai proporsi kulit buah naga merah, rosella, 

karagenan dan glukomanan berkisar antara 2,55 – 3,00 berarti rata-rata yang 

didapat yakni tidak menyukai sampai agak menyukai. Nilai kesukaan paling tinggi 

dari hasil uji organoleptik rasa terdapat pada proporsi sari kulit buah naga merah 

: sari rosella (50%:50%) dengan penambahan karagenan:glukomanan 

(60%:40%). Sedangkan nilai kesukaan terendah terdapat pada sari kulit buah 

naga merah : sari rosella (70%:30%) dengan penambahan 

karagenan:glukomanan (80%:20%).  Analisa keragaman menunjukan bahwa 

masing-masing proporsi sari kulit buah naga merah dan sari rosella dari berbagai 

konsentrasi tidak memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap nilai 

kesukaan rasa dari jelly drink  kulit buah naga. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

formulasi yang digunakan dalam pembuatan jelly drink dengan berbagai proporsi 

kulit buah naga dan rosella dengan penambahan karagenan dan glukomanan 

serta adanya penambahan pemanis stevia pada konsentrasi yang tidak jauh 
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intervalnya sehingga rasa yang dtimbulkan cenderung sama pada tiap-tiap 

proporsi.  

Penilaian panelis terhadap parameter aroma jelly drink berkisar antara 2,9 

– 3,10 atau rata-rata agak menyukai. Nilai kesukaan paling tinggi dari hasil uji 

organoleptik aroma terdapat pada proporsi sari kulit buah naga merah : sari 

rosella (50%:50%) dengan penambahan karagenan:glukomanan (60%:40%). 

Sedangkan nilai kesukaan terendah terdapat pada sari kulit buah naga merah : 

sari rosella (60%:40%) dengan penambahan karagenan:glukomanan (80%:20%). 

Hasil analisa sidik ragam terhadap nilai kesukaan aroma menunjukkan bahwa 

pemberian proporsi sari kulit buah naga merah dan sari rosella serta karagenan 

dan glukomanan tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α =0,05). 

Aroma produk akhir yang cenderung sama dari masing-masing proporsi 

sehingga panelis memberikan penilaian kesukaan pada warna yang juga 

cenderung sama. 

Pada parameter tekstur, panelis memberikan nilai kesukaan berkisar 

antara 2,25 – 3,55 atau rata-rata agak menyukai. Nilai kesukaan paling tinggi dari 

hasil uji organoleptik tekstur terdapat pada proporsi sari kulit buah naga merah : 

sari rosella (50%:50%) dengan penambahan karagenan:glukomanan (60%:40%). 

Sedangkan nilai kesukaan terendah terdapat pada sari kulit buah naga merah : 

sari rosella (60%:40%) dengan penambahan karagenan:glukomanan (60%:40%).  

Hasil analisa sidik ragam terhadap nilai kesukaan tekstur jelly drink menunjukkan 

bahwa proporsi pemberian proporsi sari kulit buah naga merah dan sari rosella 

serta karagenan dan glukomanan tidak memberikan pengaruh nyata (α = 0,05). 

Hal ini dikarenakan interval perbandingan proporsi karagenan dan glukomanan 

yang dipakai tidak terlalu jauh, sehinng tekstur produk akhir yang ditimbulkan 

cenderung sama sehingga para panelis juga memberikan penilaian yang 

cenderung sama. 

Penilaian panelis terhadap parameter warna jelly drink berkisar antara 

3,25 – 4,2 atau rata-rata agak menyukai sampai suka. Nilai kesukaan terendah 

pada warna terdapat pada proporsi sari kulit buah naga merah : sari rosella 

(50%:50%) dengan penambahan karagenan:glukomanan (80%:20%). 

Sedangkan nilai kesukaan tertinggi terdapat pada proporsi sari kulit buah naga 

merah : sari rosella (70%:30%) dengan penambahan karagenan:glukomanan 

(80%:20%). Hasil analisa sidik ragam terhadap nilai kesukaan warna 

menunjukkan bahwa pemberian proporsi sari kulit buah naga merah dan sari 
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rosella serta karagenan dan glukomanan tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (α =0,05). Warna produk akhir yang cenderung sama dari masing-

masing proporsi akibat pemberian proporsi sari kulit buah naga dan rosella yang 

range-nya tidak berbeda jauh. 

 

4.2.7 Perlakuan Terbaik Metode Zeleny 
 
Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dengan memberikan nilai ideal 

pada parameter-parameter yang diuji berdasarkan analisa Multiple Attribute 

(Zeleny, 1982). Pada penelitian ini parameter-parameter yang diujikan pada tiap-

tiap formulasi jelly drink kulit buah naga dan rosella diantaranya total antosianin, 

aktivitas antioksidan, warna L dan a dengan nilai jarak kerapatan terendah 

merupakan perlakuan terbaik dari hasil analisis. 4 parameter tersebut dipilih 

karena Antioksidan merupakan konsentrasi utama dalam penelitian ini, yakni 

sebagai acuan dalam pengujian produk jelly drink secara in vivo. Setelah itu 

didukung dengan total antosianin yang merupakan agen antioksidan yang 

dominan dalam produk. Sedangkan warna dipilih karena Antosianan identik 

dengan pewarna alami dalam bahan pangan sehingga dipilihlah warna dalam 

penentuan perlakuan terbaik metode zeleni. Berikut merupakan nilai perlakuan 

terbaik metode zeleny dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Indeks Efektifitas Jelly Drink Metode Zeleny 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat diketahui perlakuan terbaik diperoleh 

dengan nilai terkecil yakni sebesar 0,035 pada formulasi jelly drink N3A2 yakni 

proporsi sari kulit buah naga : sari bunga rosella (50%:50%) dengan proporsi 

karagenan : glukomanan (60%:40%). Berikut adalah karakteristik fisik dan kimia 

berdasarkan perlakuan terbaik, dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Karakteristik Fisik dan Kimia Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan 
Rosella berdasarkan Perlakuan Terbaik  

Parameter Perlakuan Terbaik 

Total Antosianin (ppm) 68,076 

Aktivitas Antioksidan (% Inhibisi) 85,950 

Nilai IC50 (ppm) 196,226 

Kadar Serat (%) 0,520 

Kecerahan (L*) 37,923 

Kemerahan (a*) 0,640 

 

 

4.3 Hasil Pengujian Jelly Drink Kulit Buah Naga Merah dan Rosela Secara In 

vivo 

  

4.3.1 Kadar Malondialdehyde (MDA) 

 

Malonialdehyde (MDA) merupakan salah satu produk akhir radikal hasil 

peroksidasi lipid yang bersifat toksik terhadap sel hidup juga salah satu ukuran 

radikal bebas dalam tubuh dan dianggap sebagai bioindikator yang sering 

digunakan yntuk mengetahui tingkat stres oksidatif (Santi, 2002). Analisa Kadar 

MDA dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengevaluasi sejauh 

mana terjadi kerusakan sel karena reaksi radikal bebas. Kadar MDA yang rendah 

menunjukan adanya penghambatan oleh suatu antioksidan. Prinsip analisis pada 

pengukuran ini adalah MDA dapat membentuk senyawa MDA-TBA. Senyawa ini 

berwarna merah jambu yang dapat diukur intensitas warnanya dengan 

menggunakan spektrofotometer. Berdasarkan hasil penelitian secara in vivo, 

didapatkan hasil pengukuran MDA pada serum tikus yang dilakukan sebelum 

dan sesudah perlakuan diperoleh hasil seperti pada Gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Grafik Kadar MDA Serum Darah Tikus Wistar Jantan Pre dan Post Test 
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 Data pre test merupakan hasil pengukuran kadar MDA serum darah 

setelah diinduksi minyak jelantah. Sedangkan data post test merukan data akhir 

sebelum dilakukan pembedahan. Berdasarkan grafik pada Gambar 4.7 pada 

data post test dapat diketahui bahwa pada kontrol stress oksidatif memiliki rata-

rata kadar MDA lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol normal, maupun 

kelompok perlakuan dosis 2,6 ml dan dosis 7,2 ml. Pada perlakuan pemberian 

dosis jelly drink 2,6 ml dan 7,2 ml menunjukan bahwa bahwa jelly drink dapat 

menurunkan kadar MDA darah pada tikus yang mengalami stress oksidatif akibat 

pemberian minyak jelantah. Jelly drink kulit buah naga dan rosella memiliki 

kandungan antioksidan dan antosianin mencapai 85,95% sehingga mampu 

memberikan efek sebagai antioksidan eksogen yang bersifat alami. 

Hasil uji statistik ragam (ANOVA) menunjukan hasil bahwa perlakuan 

pada in vivo memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap rerata kadar MDA 

darah tikus. Karena pada kedua data terdapat interaksi, sehingga perlu dilakukan 

uji lanjutan BNT guna mengetahui perbedaan pengaruh antar kelompok 

perlakuan yang disajikan pada Tabel 4.13  

 

Tabel 4.13 Persen Penurunan Kadar MDA Darah Berbagai Kelompok Perlakuan  

Perlakuan Waktu Analisa  Kadar MDA Serum (ng/100µL) % Penurunan 

Kontrol negatif 
Pre 0,078

a 

17,142
b
 

Post 0,065
 a
 

Kontrol positif 
Pre 0,173

 a
 

+20,305
a
 

Post 0,208
 b
 

Perlakuan Dosis I 
Pre 0,180

 b
 

36,806
c
 

Post 0,114
 a
 

Perlakuan Dosis 
II 

Pre 0,175
b 

42,428
d
 

Post 0,101
 a
 

Keterangan : (+) = Kenaikan 
Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukan hasil uji 
berbeda nyata pada BNT 5% 

 

 Hasil Uji Lanjut Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa pada kelompok 

perlakuan dosis 2,6 ml dan 7,2 ml mampu menunjukan perbedaan kadar MDA 

yang nyata secara signifikan pada taraf 5% di waktu pengambilan darah yang 

berbeda, yakni setelah pemberian minyak jelantah dan setelah pemberian produk 

jelly drink. Dimana keduanya mengalami penurunan kadar MDA darah. 

Sedangkan pada kelompok perlakuan kontrol negatif memberikan perbedaan 

yang tidak nyata terhadap pengujian kadar MDA serum darah minggu pertama 
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dan minggu ke empat dengan adanya lebih sedikit penurunan kadar MDA dari 

pada kelompok perlakuan Dosis I dan Dosis II. Hal ini ditunjukan dengan notasi 

yang sama pada data pre dan post test. Sedangkan pada tikus kelompok 

perlakuan kontrol positif menunjukan perbedaan kadar MDA yang nyata secara 

signifikan pada taraf 5% di waktu pengambilan darah yang berbeda. Dimana 

hasil kadar MDA serum darah dari minggu pertama setelah pemberian minyak 

jelantah ke minggu terakhir mengalami peningkatan kadar MDA secara 

signifikan. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada minggu ke-2 yakni setelah 

perlakuan pemberian minyak jelantah kadar MDA serum tikus wistar pada 

kelompok tikus kontrol positif mencapai 0,173 ng/100µL, jelly drink dosis I 0,180 

ng/100µL dan jelly drink dosis II 0,175 ng/100µL. Perubahan kadar MDA serum 

pada tikus menunjukan kondisi stress oksidatif, dimana kadar MDA tikus yang 

diberi perlakuan minyak jelantah melebihi kadar MDA pada tikus normal (kontrol 

negatif) yakni sebesar 0,078 ng/100µL. Dengan demikian, nilai tersebut 

menunjukkan standar kadar MDA serum darah tikus dalam keadaan normal. 

Pada dasarnya kadar MDA serum tikus wistar jantan dikatakan normal apabila 

kurang dari 0,1 ng/100µL sedangkan pada tikus kontrol positif kadar MDA 

mencapai 0,231 ng/100µL (Alhasan, 2009). Namun standart tersebut tidak bisa 

dijadikan patokan karna kondisi tikus wistar dan perlakuan yang digunakan 

dalam penelitian berbeda-beda.  

Hasil uji lanjut menunjukan bahwa kelompok tikus perlakuan kontrol 

negatif, perlakuan kontrol positif, kelompok dosis 1 dan dosis 2 berbeda nyata. 

Kontrol negatif mengalami penurunan kadar MDA sebesar 17,142%. Presentase 

penurunan yang paling tinggi terdapat pada perlakuan pemberian jelly drink dosis  

II sebesar 42,428%. Lebih besar dibandingkan % penurunan kelompok dosis I I 

yakni 36,806%. Hal ini menunjukan bahwa pemberian jelly drink dosis II selama 

15 hari lebih efektif jika dibandingkan dengan perlakuan pemberian jelly drink 

dosis I. 

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa kelompok kontrol positif mengalami 

peningkatan kadar MDA sebesar 20,305%, jauh berbeda dengan kadar MDA 

tikus normal. Hal ini disebabkan karena kelompok kontrol positif merupakan 

kelompok tikus yang hanya diberi diet normal dan perlakuan berupa induksi 

minyak jelantah yang mengandung bilangan peroksida sebesar 105,477 mek/kg 

tanpa adanya penambahan antioksidan dalam pakannya. Standart mutu minyak 
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goreng dalam SNI 3741-1995 mensyaratkan nilai peroksida yang aman untuk 

dikonsumsi maksimal 3 mek/kg, sedangkan nilai ambang batas mutu minyak 

sawit yang dikeluarkan oleh Direktorat Perkebunan Republik Indonesia adalah 

sebesar 6 mek/kg (Sagita, 2009). Selain itu penambahan air pada adonan 

makanan tikus diduga juga memberikan pengaruh, air yang diberikan tidak cukup 

untuk meningkatkan daya cerna pakan, karena gelatinisasi kurang optimal, 

sehingga daya cerna yang rendah ini akan menyebabkan tikus tidak mampu 

mempertahankan aktivitas antioksidan dalam tubuhnya (Alhasan, 2009). 

Keberadaan radikal bebas tanpa adaanya antioksidan sebagai peredam 

yang menyebabkan terjadinya kondisi stress oksidatif pada tikus kontrol positif. 

Kemampuan tikus pada kelompok kontrol positif dalam menekan pembentukan 

MDA hanya tergantung pada antioksidan endogen yang ada di dalam tubuh saja 

sehingga menyebabkan terbentuknya hasil peroksidasi lipid yaitu kadar MDA 

yang tinggi pada kelompok kontrol positif. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan olah Maulana (2010), wijaya (2005), bahwa minyak jelantah  telah 

mengalami proses oksidasi, hidrolisis dan polimerisasi yang menghasilkan 

senyawa-senyawa radikal bebas. Adapun mekanisme pembentukan MDA 

melalui peroksidasi lipid diawali dengan penghilangan atom hidrogen (H) dari 

molekul lipid tak jenuh rantai panjang oleh gugus radikal hidroksil (*OH), 

sehingga lipid bersifat radikal. Kemudian radikal lipid ini bereaksi dengan atom 

oksigen (O2) membentuk radikal peroksil (*OO), yang selanjutnya menghasilkan 

MDA (dengan ikatan tak jenuh lebih dari tiga) (Inoue, 2001). 

Pada perlakuan kelompok dosis I dan dosis II jelly drink kulit buah naga 

merah dan rosella berbeda nyata dengan kelompok kontrol positif dan negatif, 

begitupun antar kelompok dosis I dan II. Penurunan kadar MDA pada kelompok 

dosis II lebih banyak dibandingkan penurunan kadar MDA kelompok dosis I. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan kadar MDA seiring dengan 

peningkatan pemberian dosis jelly drink kulit buah naga merah dan rosella. Hal 

ini menunjukan bahwa pemberian minuman fungsional jelly drink kulit buah naga 

dan rosella mampu memberikan efek antioksidan yang signifikan dalam 

mencegah stres oksidatif, membantu kinerja antioksidan endogen dalam 

menetralisir radikal bebas sehingga MDA sebagai hasil endoperoksida lipid dapat 

dihambat. Selain itu, adanya antioksidan dalam bahan baku jelly drink yang 

menghambat proses peroksidasi lipid. Proses penghambatan peroksidasi lipid 

oleh rosella dan kulit buah naga dengan cara menangkap radikal bebas dan 
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mendonorkan atom hidrogen sehingga terbentuk senyawa yang lebih stabil dan 

menghentikan reaksi berantai peroksidasi lipid.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh wang et al. (2011) dinyatakan bahwa 

pigmen merah Hibiscus sabdariffa L. memiliki kemampuan dalam menurunkan 

peroksidasi lipid. Pigmen merah dari tanaman rosella berasal dari pigmen 

antosianin (sianidin-3-glukosida dan delpinidin-3-glukosida) yang juga berfungsi 

sebagai agen antioksidan. Sedangkan Kulit buah naga merah (Hylocereus 

costaricensis) mengandung antosianin berjenis sianidin 3-ramnosil glukosida 5-

glukosida (Elfi, 2007). 

 Aktivitas antioksidan pada jelly drink diduga karena adanya kandungan 

senyawa polifenol yang berhubungan dengan aktivitas radical-scavenging (Cho 

et al, 2003), yaitu antosianin (Saati, 2007). Dinyatakan Dewanti (2006), bahwa 

antioksidan polifenol mampunyai daya antioksidan berkekutaan 100 kali lebih 

efektif dibandingkan vitamin C dan 25 kalinya dibandingkan vitamin E. Salah satu 

mekanisme yang dapat menjelaskan bagaimana antosianin sebagai radical 

scavenging adalah melalui penangkapan anion peroksinitrit (ONOO-) oleh 

pelargonidin yang meliputi dua peristiwa. Pertama, diawali dengan pemutusan 

pigmen oleh radikal dengan membentuk p-hydroxybenzoic dan yang kedua, 

reaksi asamnya dengan ONOO- menghasilkan pembentukan  4-hydroxy-3-

nitrobenzoic acid (Tsuda et al, 2000). Mekanisme inilah yang diduga menjadi 

potensi antosianin bunga rosella dalam menangkap anion radikal yang dihasilkan 

minyak jelantah. 

Penurunan kadar MDA pada kelompok dosis I dan dosis II belum 

mendekati kadar MDA pada kelompok normal. Namun persen penurunan pada 

dosis I dan II lebih tinggi dari pada persen penurunan kelompok kontrol negatif. 

Faktor yang menjadi penyebab karena kadar MDA tidak menurun signifikan 

diduga karna hewan coba mengalami kondisi stres pada saat penelitian, kondisi 

stres  ini dapat dipicu karna perlakuan sonde yang lebih sering memaksa tikus 

untuk membuka mulutnya, kondisi kadang yang tidak selalu bersih setiap waktu, 

pengaruh makanan yang diberikan tidak higienis atau mengandung mikroba. 

Pemberian dosis 7,2 ml dalam waktu 15 hari diduga masih belum mencukupi 

untuk mengurangi atau menurunkan pembentukan MDA akibat peroksidasi lipid 

oleh radikal bebas. Namun apabila dosis yang diberikan berlebih, dapat 

mengubah fungsi antioksidan menjadi prooksidan. 
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Hal lain yang dapat mempengaruhi hasil kadar MDA serum darah adalah 

kondisi serum darah itu sendiri. Menurut Koch (2007) di dalam darah terdapat 

beberapa jenis sel darah putih seperti neutrofil yang dapat memproduksi radikal 

superoksida dan hidrogen peroksida sebagai bentuk pertahanan tubuh yang 

disebut fagositosis jika terdapat benda asing atau gangguan lain yang 

menyerang tubuh. Jika dalam tubuh tikus terjadi infeksi atau luka, bakteri 

ataupun virus maka dimungkinkan diproduksilah radikal bebas yang berlebihan 

dan dapat terukur sebagai stress oksidatif. Serum darah yang digunakan dalam 

analisa kadar MDA ini merupakan cairan supernatan (sel darah putih), yakni 

darah yang telah disentrifuse pada waktu dan rpm tertentu sehingga 

menghasilkan pelet dan supernatan dimana hal ini bertujuan untuk memisahkan 

sel darah merah dan sel darah putih. 

 

4.3.2 Gambaran Histopatologi Sel Hepar 

 

 Hati (Liver) merupakan salah satu organ penting dalam tubuh, dan 

merupakan organ yang paling sering mengalami kerusakan. Fungsinya sebagai 

detoksifikasi toksin dan radikal bebas serta mensintesis asam lemak trigliserida, 

kolesterol, lipoprotein dan fosfolipid. Namun, konsumsi minyak sisa 

penggorengan berulang atau yang biasa disebut minyak jelantah secara berlebih 

dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti salah satunya adalah nekrosis sel 

hati yang ditandai dengan kerusakan inti sel. 

 Hepar sangat tepat digunakan untuk melihat kerusakan akibat stres 

oksidatif yang disebabkan oleh akumulasi produk oksidasi radikal bebas 

terakumulasi seperti MDA. Akumulasi MDA akan mengarah pada kerusakan 

yang lebih progresif sehingga menyebabkan penurunan aktivitas enzim 

intraseluler seperti SOD untuk menciptakan kondisi stres oksidatif yang berujung 

pada timbulnya penyakit degeneratif (Bureau et al., 2003 dalam Christina, 2010) 

 Pemeriksaan histopatologi hati secara makroskopis hanya mampu 

melihat kerusakan hati berupa degenerasi dan nekrosis (Romzah, 2005) Hasil 

pengamatan organ histopatologi hati berdasarkan degenerasi sel dengan 

pewarnaan Hematotoksin Eosin (HE) diamati dengan mikroskop perbesaran 400 

dan pada Gambar 4.8 disajikan menunjukan perbedaan gambaran histopatologi 

masing-masing kelompok.  
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 Gambar 4.8 Gambaran histopatologi sel hepar tikus pada perbesaran 400x dengan 

pewarnaan HE. (A) Kelompok kontrol negatif menunjukan ciri-ciri sel normal. (B) 

Kelompok kontrol positif menunjukan ciri-ciri sel terdegradasi. (C) Kelompok dosis 

I menunjukan ciri-ciri tingkat kerusakan sedang (reversible). (D) Kelompok Dosis II 

menggambarkan ciri-ciri tingkat kerusakan sedang (reversible). Tanda panah pada 

gambar menunjukan (           )= Sel Normal, (            )= Sel terdegradasi tipe 

degenerasi hidropik, (     )= Sel terdegradasi tipe degradasi lemak, (          )= 

Sel mengalami piknosis dengan ciri intisel tampak memadat gelap. 

 

 Secara makroskopis dapat dianalisis bahwa gambaran histopatologi pada 

kelompok kontrol negatif pada Gambar 4.8 (A) yang ditunjukan dengan panah 

orange menunjukan organ hati normal. Intisel terlihat jelas dan tampak 

cenderung transparan, pulasan warna HE tampak jelas dan tidak pucat. Hal ini 

biasa disebut Open face nucleus (Nurdiansyah, 2011). Pada gambar tersebut 

terlihat sinusoid memancar secara sentrifugal dari vena sentralis dan tidak 

tampak adanya degenerasi lemak serta inti sel yang masih jelas. Mahar (2011) 

menyebutkan dalam penelitiannya bahwa hepatosit normal akan terlihat jelas dan 

jumlahnya lebih banyak dibandingkan sel hati yang telah mengalami degenerasi 

karna perlemakan hati, inti sel yang jelas dan kebanyakan berada ditengah serta 

membran sel hati yang masih kokoh.  
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 Pada Gambar 4.8 (B) kelompok kontrol positif yang diberi perlakuan 

stress oksidatif tanpa asupan antioksidan, jumlah sel hati yang normal semakin 

berkurang terlihat adanya degenerasi hidropik yang hampir seluruh bagian 

terlihat pada tanda panah hijau. Degradasi hidropik mengakibtkan inti sel terlihat 

berada di tepi karena terdesak oleh adanya lemak yang memenuhi bagian 

sitoplasma sel hati, sel yang menggelembung (balloning) dan kerusakan 

membran sel, sehingga terlihat membran sel yang tidak utuh. Degenerasi 

hidropik merupakan cedera reversible dimana jika rangsangan yang 

menimbulkan cidera dapat dihentikan maka sel akan kembali sehat seperti 

semula (Maulana, 2011). Penyebab dari degenerasi hidropik antara lain umur 

jaringan yang tua, kekurangan oksigen dalam jaringan, dan adanya intoksikasi 

(Suyanti, 2008). 

Tanda panah kuning menunjukan adanya mikrovakuola lemak, yang 

menandakan adanya degenerasi lemak sel hepar kelompok kontrol positif secara 

makroskopis terlihat adanya vakuola yang tidak berwarna karena adanya lemak 

yang ada pada sitoplasma larut dalam alkohol saat pengecatan sel sehingga 

akan melebur menjadi warna putih bening. Penelitian Oktaviana (2005), 

menjelaskan bahwa adanya degenerasi lemak sel hati menyebabkan terjadinya 

perubahan susunan sel sehingga sel tidak lagi mampu kembali ke keadaan 

semula dan menyebabkan sinusoid tampak melebar.  Sedangkan piknosis 

ditunjukkan dengan tanda panah biru dimana inti sel membentuk gumpalan yang 

menghitam dan padat. Menurut Nurdiansyah (2012) hal ini diakibatkan adanya 

peningkatan massa kromatin dengan ciri padat, membesar, mengkerut, 

berbentuk bulat, gelap dan homogen. 

 Pada pengamatan sel hati kelompok kontrol positif membuktikan bahwa 

pemberian minyak goreng yang mengalami pemanasan suhu tinggi dan 

digunakan berulang. Karna teroksidasi maka minyak akan menghasilkan nilai 

peroksida yang tinggi dan dapat menyebabkan radikal bebas yang bersifat 

karsinogen pada tubuh, khususnya pada organ hati.  Aji (2007) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa pemberian minyak jelantah terus menerus 

menyebabkan kerusakan pada organ hati yaitu pada sel-selnya sehingga tidak 

dapat berfungsi secara maksimal. Myers and McGavin (2007) menambahkan, 

pada umumnya, cedera akibat radikal bebas dapat dikontrol dengan intraseluler 

antioksidan seperti SOD, glutathione peroxidase, vitamin E dan C. 
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Mekanisme kerusakan sel hati yang disebabkan oleh minyak jelantah 

yaitu minyak jelantah mengandung radikal bebas dengan indikator peroksida 

(COO•) masuknya zat kimia kedalam hati membentuk radikal (molekul dengan 

elektron yang tidak berpasangan sehingga reaktif), radikal bebas ini berikatan 

dengan O2
 

di dalam tubuh membentuk peroksil (peroksi radikal), peroksil 

mengabsorbsi atom hidrogen dari molekul lipid tak jenuh, sehingga terjadi reaksi 

berkepanjangan yang menghasilkan peroksida-peroksida yang lain yaitu 

peroksinitrit, peroksil dan peroksinitrit ini bersifat lipofilik yang menyebabkan 

peroksida lipid dalam membran dan didalam sel ini yang terserang adalah 

metokondria , kemudian melepaskan rebosa dan retikulum endoplasmik, 

sehingga pemasokan energi yang diperlukan untuk memelihara fungsi dan 

struktur retikulum endoplasmik terlambat dan sintesis protein menurun sekali 

sehingga sel kehilangan daya untuk megeluarkan trigliserida dan terjadilah 

kerusakan sel hati, yang menyebkan nekrosis sel hati. dan peroksida (COO•) 

yang masuk kedalam tubuh akan sampai pada membran plasma dan 

meningkatkan jumlah ion-ion dalam tubuh yaitu Na+, K+, Fe2+, Cu2+. Ion-ion 

berlebih ini juga akan mengakibatkan nekrois pada sel hati Terbukti pada 

penelitian ini sel hati yang rusak, inti selnya tidak jelas, sel mengkerut dan 

sitoplasmanya gelap (Aji, 2007). 

 Dibandingkan kelompok kontrol positif, kelompok perlakuan baik dosis I 

dan dosis II tidak menunjukan kerusakan sel yang parah seperti kontrol positif. 

Hanya saja tampak sel yang mengalami kerusakan reversible yang dapat 

kembali menjadi sel normal. Berdasarkan Gambar 4.8 (C) terlihat adanya 

perbaikan gambaran histopatologi hati. Tampak bahwa terjadi pengurangan 

lobulus-lobulus yang mengalami ballonging atau bintik putih akibat degradasi 

hidropik dan degenerasi lemak dan sinusoid mulai memancar secara sentrifugal 

meskipun masih tampak lebar. Tanda panah hijau menunjukan adanya 

degenerasi hidropik dimana inti membesar akibat adanya influks air ke dalam inti 

sel. Degenerasi hidropik menurut Nurdiansyah (2010) menyebutkan degenerasi 

hidropik terjadi ketika sel tidak mampu mempertahankan homeostatis ionik dan 

cairan. Tanda panah kuning menunjukan masih adanya vakuola-vakuola lemak 

yang ditandai dengan warna bening pada sel. Sedangkan tanda panah biru 

menunjukan adanya sel yang masih mengalami piknosis. 
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 Berdasarkan gambar 4.8 (D) sudah tampak adanya perbaikan gambaran 

histopatologi sel hati. Tanda panah orange menunjukan inti sel normal dengan 

tipe open face nucleus yang berbentuk transparan sehingga tampak penyusun 

RNA didalam inti sel berupa kromatin dan nukleolus. Inti sel tipe ini menunjukan 

bahwa sel tidak mengalami kerusakan yang berarti sehingga dapat dikatakan 

dalam kondisi lebih sehat jika dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Hal 

ini terjadi karna adanya kerja antioksidan yang terkandung dalam jelly drink kulit 

buah naga merah dan rosella.  Perbaikan gambaran sel hepar tersebut diduga 

disebabkan oleh kandungan antosianin dalam jelly drink yang berfungsi sebagai 

scavenger radikal bebas (Teow, 2005) Kerja antosianin yang berperan sebagai 

antioksidan dapat menghambat proksidasi lipid dengan menangkap senyawa 

radikal bebas sehingga tidak menimbulkan radikal berlebih.  

 Secara umum, pada histopatologi sel hati seluruh kelompok perlakuan, 

belum ditemukan adanya nekrosis sel. Kerusakan yang ditemukan hanya sampai 

pada proses degenerasi sel.  Perubahan morfologi yang dijumpai pada hati dapat 

berupa perubahan sublethal yakni perubahan degeneratif dan perubahan lethal 

yang disebut nekrosis. Proses degeneratif merupakan proses yang reversible, 

yaitu jika rangsangan yang menimbulkan cidera dapat dihentikan, maka sel akan 

kembali sehat seperti semula, sedangkan proses nekrosis merupakan suatu 

proses irreversible, yaitu pada saat sel telah mencapai titik dimana sel tidak 

dapat lagi mengkompensasi dan tidak mampu melangsungkan metabolisme atau 

dengan kata lain terjadi kematian sel (Pierce, 1995)  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

  

 Hasil pembuatan minuman fungsional jelly drink dengan formulasi kulit 

buah naga merah : bunga rosella (50%:50%) dengan penambahan gelling agent 

berupa karagenan : konjak glukomanan (60%:40%) menunjukan kadar 

antioksidan paling tinggi yakni sebesar 85,95%, total antosianin 68,076 ppm, nilai 

IC50 sebesar 196,226 ppm, kadar serat sebesar 0,520% dengan kadar air 

93,554%. Hasil analisa warna pada jelly drink kulit buah naga dan rosella ini 

menghasilkan warna yang cenderung gelap dengan tingkat kemerahan yang 

tinggi. Sedangkan hasil organoleptik menunjukan nilai yang paling baik dari segi 

rasa, aroma dan tekstur. Berdasarkan penentuan perlakuan terbaik metode 

Zeleny, formulasi tersebut memperoleh hasil paling baik dengan nilai sebesar 

0,035. 

 Hasil penelitian menunjukan perlakuan pemberian jelly drink kulit buah 

naga merah dan rosella secara in vivo memberikan pengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap penurunan kadar MDA (Malondialdehyde) serum darah tikus wistar 

jantan. Hasil uji penurunan kadar MDA pada minggu ke-2 dan minggu ke-4 paling 

besar diberikan oleh pengaruh perlakuan pemberian jelly drink  kulit buah naga 

merah dan bunga rosella dosis II (7,2 ml/200g BB). Penurunan kadar 

malondialdehyde mencapai 42,428%. Sedangkan gambaran histopatologi organ 

hati menunjukan bahwa kelompok perlakuan jelly drink dosis II terlihat adanya 

perbaikan gambaran histopatologi hati. Tampak bahwa terjadi pengurangan 

lobulus-lobulus yang mengalami ballonging atau bintik putih akibat degradasi 

lemak dan sinusoid mulai memancar secara sentrifugal meskipun masih tampak 

lebar. 

 

5.2 Saran 

  

1.  Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan 

antioksidan spesifik yang terdapat pada kulit buah naga dan rosella. 
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2.  Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh jelly drink kulit buah 

naga merah dan rosella terhadap kasus yang lebih spesifik seperti 

diabetes melitus, hiperkolesterol, dsb. 

3.  Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan variasi dosis yang beragam dan 

lama waktu pemberian minuman fungsional jelly drink secara in vivo yang 

lebih lama. 

4.  Disarankan pada manusia, konsumsi produk minuman fungsional jelly 

drink ini efektifnya sebanyak 2 cup atau 400 ml per hari. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

A. Analisa Kimia 

1. Analisa Total Antosianin (Giusti and Wrosland, 2000) 

- Sampel dipipet sebanyak 1ml dan dimasukan dalam labu ukur 25 ml, 

kemudian diencerkan dengan menggunakan larutan buffer pH 1,0 sampai 

tanda batas. 

- Sampel dipipet sebanyak 1ml dan dimasukan dalam labu ukur 25 ml, 

kemudian diencerkan dengan menggunakan larutan buffer pH 4,5 sampai 

tanda batas. 

- Diukur absorbansinya tiap sampel pada λ maks dan λ 700 nm 

- Dihitung absorbansi sampel dengan rumus : 

  (              )        (              )       

 

- Dihitung antosianin : 

                 (   )  
(           )

   
 

 

                 
  (

  
      

)            (  )

  (  )
      

 

Keterangan : 

ε =koefisien 

BM = Berat Molekul  

FP = Faktor Pengenceran 

V =Volume larutan 

W = Berat sampel awal 

 

2. Aktifitas Antioksidan (Hatano et al., 1989) 

- Sampel sebanyak 0,1 ml dilarutkan dengan 5 ml etanol. 

- Sebanyak 1 ml 0,2 mM larutan 1,1-diphenyl-2-pycrilhidrazil (DPPH) dalam 

etanol dipersiapkan, kemudian 1 ml dari larutan ini ditambahkan dengan 4 ml 

ekstrak antioksidan (tingkat berkurangnya warna dari larutan menunjukkan 

efisiensi penangkapan radikal) 

- Didiamkan 30 menit, kemudian diukur absorbansinya 517 = ג nm 
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- Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai persentase berkurangnya 

warna DPPH dengan menggunakan persamaan: 

 ktifitas  ntioksidan=
absorbansi kontrol absorbansi sampel

absorbansi kontrol
   00  

 

 Analisa Akivitas Antioksidan Metode IC50 (Inhibitor Concentration 50%) 

- Membuat larutan Induk dari sampel yang ditambah etanol 96% berturut-turut 

sebanyak 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm dan 200 ppm.  

- Dikocok hingga homogen 

- Masing-masing larutan induk di ambil 0,1 ml dan masukan dalam tabung 

reaksi yang berbeda setiap seri pengenceran.  

- Kemudian ditambahkan etanol 96% sampai 5ml  

- Divortex 

- Lalu ditambahkan 1 ml larutan 1,1-diphenyl-2-pycrilhidrazil (DPPH) 0,2 mM 

dalam etanol 

- Dibungkus dengan alumunium foil, lalu diamkan 30 menit, kemudian diukur 

absorbansinya λ 517 nm  

- Dihitung aktifitas antioksidan seperti cara diatas 

- Dimasukkan dalam kurva dengan persamaan y = 0,5 x Absorbansi blanko, 

kemudian nilai IC50 (x), y = ax + b. Semakin rendah nilai IC50 maka semakin 

tinggi aktivitas antioksidan. 

Pengenceran 
(ppm) 

% Inhibisi 

50 28,301 

100 32,846 

150 41,721 

200 51,840 

 

 

 

y = 0.159x + 18.804 
R² = 0.9746 
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B. Analisa Fisik 

1. Analisa Warna (Colour Reader) (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Pengukuran warna minuman fungsiomal jelly drink menggunakan metode 

Yuwono (2001). Prosedur pengukuran skala warna berdasarkan standart warna 

yang telah ditentukan dengan menggunakan alat colour reader dengan tahapan 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan sampel 

b. Menghidupkan colour reader 

c. Menentukan target pembacaan L* a* b* color space atau L* c* h* 

d. Memulai pengukuran warna 

Untuk bahan cair, dimana diperlukan tempat untuk pengujian, gelas yang 

digunakan harus sama, baik dalam hal ketebalan, bentuk, maupun kebersihan 

gelas tersebut. 

 
2. Analisa Kadar Air (AOAC, 1997) 

- Keringkan cawan pada oven kering suhu 800C selama 24 jam 

- Dinginkan cawan dalam desikator dan ditimbang 

- Timbang sampel yang sebanyak 2-5 gram dalam cawan. 

- Keringkan dalam oven pada suhu 800C selama 5 jam. 

- Didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

- Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam rumus. 

- Rumus perhitungan : 

           
                      

          
      

 

 

C. Uji Organoleptik (Wahono, 2006) 

Jenis uji yang digunakan adalah uji hedonik dengan parameter tekstur 

secara keseluruhan. Dalam uji ini panelis diminta mengungkapkan tanggapan 

pribadinya tentang kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap tekstur jelly. Skala 

yang digunakan terdiri dari 5 skala yaitu sangat suka (5), suka (4), biasa / netral 

(3), tidak suka (2), dan sangat tidak suka (1). Pengujian dilakukan terhadap 25 

orang panelis yang terdiri dari 5 orang pria dan 20 orang wanita. Sampel yang 

diujikan adalah jelly yang terbuat dari kulit buah naga dan rosella dengan ketiga 

kombinasi dan dua kombinasi karagenan dan konjak glukomanan. 
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D. Penentuan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode Multiple 

atribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut : 

1. Ditentukan nilai ideal pada masing-masing parameter  

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu maksimal 

atau minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin 

tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi 

sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan nilai terendah semakin 

baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai 

terbaik. 

Dihitung derajat kerapatan (d*i) 

Derajat kerapatan dihitung berdasar nilai ideal untuk masing-masing 

parameter. 

Bila nilai ideal (d*) min, maka: 

 

 

 

 Bila nilai ideal (d*) maks, maka: 

 

 

 

2. Dihitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasarkan jumlah parameter = 1/jumlah parameter. L1 = menjumlah derajat 

kerapatan dari semua parameter pada masing-masing perlakuan. Hasil 

penjumlahan dikurangkan 1. 

 

L∞ dipilih nilai maksimal dari perhitungan diatas. 

3. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2 

dan L∞ minimal 
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E. Analisa Kadar Serat 

- Menyiapkan alat dan bahan yang akan di gunakan 

- Menimbang dengan seksama 2-3 gram contoh, di bebaskan dari lemaknya 

dengan cara ekstraksi dengan cara soxhlet atau dengan cara mengaduk dan 

menuangkan contoh dalam pelarut organic sebanyak 3 kali dancontoh di 

keringkan kemudian setelah kering di masukan ke dalam erlemeyer 500 ml 

- Menambah 50 ml larutan H2SO4 1,25 % kemidan didihkan selama 30 menit 

dengan menggunakan pendingin tegak 

- Menambahkan 50 ml larutan NaOH 3,25% dan didihkan lagi selama 30 

menit. 

- Menyaring dalam keadaan panas dengan menggunakan corong buchner 

yang telah berisi kertas saring (kertas saring tersebut sudah di keringkan dan 

di ketahui bobotnya) 

- Dalam keadaan masih tersedot dalam corong buchner kemudian melakukan 

pencucucian hasil saringan berturut turut dengan menggunakan H2SO 

1,25% panas, kemudian di teruskan pencucian dengan menggunakan air 

panas dan yang terakhir menggunakan etanol 96%. 

- Setelah contoh tercuci kemudian kertas yang sudah agak kering di angkat 

dan di keringkan dalam oven yang bersuhu 105 oC. dan didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit kemudian di timbang hingga di peroleh bobot 

tetap. 

- apabila ternyata kadar serat lebih dari 1 persen maka kadar serat tersebut di 

abukan bersama dengan kertas saring. Dan timbang hingga bobot tetap. 

Perhitungan : 

% serat kasar = (w1-w0)/ws x 100% 

 

F. Analisa Bilangan Peroksida (Kim, 2005) 

a. Persiapan bahan kimia 

- Larutan amonium tiosianat dibuat dengan cara melarutkan 30 mg amonium 

tiosianat dalam akuades hingga 100 ml  

- Larutan ferro klorida dibuat dengan cara melarutkan 0,5 g BaCl2 dalam 

aquades hingga volume 50 ml  kemudian ditambah ferro sulfat 0,4 g dan 

diaduk, setelah itu ditambah HCL 37% sebanyak 2 ml. Barrium Sulfat yang 

jernih disaring dengan kertas saring wathman no.1. filtrat disimpan dalam 

botol gelap dan hanya dipakai dalam jangka waktu 1 minggu. 
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b. Membuat kurva standart Fe 

- FeCl3, 6H2O sebanyak 0,25 g dilarutkan dalam 25 ml HCL 10 N dan 

dioksidasi dengan 2 ml H2O2. Didihkan dengan mendidihkan larutan. 

- Larutan diencerkan menjadi 250 ml dengan HCL 10 N dan digunakan 

sebagai stock larutan standart. 

- Sebanyak 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; dan 5,0 ml larutan standart ditambahkan ke 

dalam tabung reaksi dan ditambahkan larutan benzena : metanol 70:30  (v/v) 

sampai volume 10 ml. Pada larutan ini ditambahkan 1 tetes larutan amonium 

tiosianat dan 1 tetes ferro klorida. 

- Larutan digojog dengan vortex selama 5 detik 

- Absorbansi warna merah dibaca pada panjang gelombang 510 nm 

- Kurva standart dibuat dengan absis absorbansi dan ordinat Fe (µg) dan 

dibuat persamaan regresi liniernya. 

 

c. Persiapan sampel 

- Satu tetes sampel ditimbang dalam tabung reaksi  

- Dilarutkan dalam benzena : metanol 70:30 v/v sampai volume 5 ml  

- Ditambah 1 tetes amonium tiosianat dan 1 tetes ferro klorida  

- Digojog vortex 5 detik  

- Dipanaskan 500C selama 2 menit 

- Didinginkan pada suhu ruang 

- Dibaca pada absorbansi λ5 0  

- Banyaknya Fe dalam 10 ml larutan dihitung dengan persamaan garis regresi 

dari kurva standart 

- Bilangan peroksida dihitung dalam miliekuivalen / kg minyak dengan 

persamaan : 

 

                    
   

       
 

 

 Keterangan : 

  A = Berat Fe per 10 ml (µg) 

  B = Volume larutan awal (ml) 

  C = Berat sampel minyak (g) 
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Hasil pengukuran standart bilangan peroksida  

Tabel Absorbansi Standart Peroksida 

Berat Fe (µg) absorbansi 

0,518 0,120 

1,035 0,152 

2,070 0,185 

3,105 0,284 

4,140 0,351 

5,176 0,396 

 

 

 

 Persamaan kurva standart y= 0,061+0,082 

 Volume larutan awal 5 ml 

 Berat sampel 0,0254 

 

                

                    

         

 

                    
   

       
 

        

            
                

 

 

 

 

 

y = 0.0619x + 0.0826 
R² = 0.9842 
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G. Analisa Kadar MDA (Mahdi et al., 2008) 

Analisis ini dilakukan dengan cara mengambil serum darah untuk dianalisis. 

Pengambilan serum secara retro orbital plexus dari mata. Analisis dilakukan 

setelah perlakuan peberian minyak jelantah selama 2 minggu dan setelah 

perlakuan dosis jelly drink diberikan (post).  

Pengukuran MDA dilakukan dengan menggunakan modifikasi metode uji 

asam tiobarbiturat (TB ) secara spektrofotometri. Sebanyak 400 μl sampel 

direaksikan dengan 200 μl trichloroacetic acid (TCA) 20% untuk deproteinasi. 

Kemudian divorteks dan sentrifus dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. 

Supernatan yang terbentuk diambil dan ditambahkan 400 μl TB  0,67 . 

Selanjutnya sampel divorteks dan diinkubasi dalam pemanas air pada suhu 

96oC, 10 menit kemudian angkat dan dinginkan pada suhu ruang. Kemudian 

baca serapan pada panjang gelombang 530 nm. 

  

H. Pengamatan Histopatologi Sel hati 

Hati difiksasi dengan larutan formalin (Buffered Neutral Formalin) 10% 

dengan pH berkisar antara 6,5-7,5. Hati direndam dalam bahan pengawet 

bertujuan untuk melindungi struktur fisik sel. Serangkaian tahapan yang dilalui 

antara lain proses dehidrasi, penjernihan, penanaman jaringan dalam parafin, 

pemotongan dengan menggunakan mikrotom setebal 5 μm, proses pewarnaan 

HE (Hematoksilin Eosin), dan penutupan dengan gelas penutup. Organ 

kemudian disayat secara melintang menggunakan skapel dengan ketebalan 0,3-

0,5 mm. Potongan ini disusun ke dalam kaset jaringan dan dimasukkan ke dalam 

keranjang jaringan. Keranjang yang di dalamnya berisi jaringan organ 

dimasukkan ke dalam mesin pemroses otomatis. Selanjutnya jaringan 

mengalami proses dehidrasi dalam larutan alkohol bertingkat dengan putaran 

waktu sebagai berikut: alkohol 70% (2 jam), alkohol 80% (2 jam), alkohol 90% (2 

jam), alkohol absolut dua kali ulangan dengan setiap ulangan selama 2 jam. 

Setelah dehidrasi, dilanjutkan dengan tahapan penjernihan dalam xylol dengan 

rincian: xylol dua kali ulangan dengan setiap ulangan selama 2 jam, dan 

dilanjutkan dengan penanaman jaringan dalam parafin pada suhu 56 oC. 

Penanaman jaringan dalam parafin dilakukan pada cetakan logam berukuran 2 x 

2 x 2 cm dan dipotong menggunakan mikrotom yang ketebalan maksimalnya 5 

μm. Setelah itu, jaringan ditempelkan pada kaca objek dan diwarnai dengan 

metode HE. 
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Pewarnaan HE diawali dengan deparafinisasi dalam xylol I selama 2 menit 

dan xylol II selama 2 menit. Tahapan berikutnya adalah rehidrasi dalam alkohol 

bertingkat dimulai dari alkohol absolut (2 menit), alkohol 95% (1 menit), dan 

alkohol 80% (1 menit). Setelah perendaman dalam alkohol dilanjutkan dengan 

pencucian mengunakan air kran selama 10 menit. Perendaman dalam 

hematoksilin dilakukan selama 8 menit dilanjutkan pencucian mengunakan air 

kran selama 30 detik. Setelah itu direndam dalam lithium karbonat selama 15-30 

detik dan dicuci kembali dalam air kran selama 2 menit. Perendaman dalam 

eosin dilakukan selama 2-3 menit, dilanjutkan pencucian menggunakan air kran 

selama 30-60 menit. Tahap akhir adalah dehidrasi dalam alkohol bertingkat (95% 

hingga absolut) masing-masing 2 menit. Kemudian dilakukan penjernihan dalam 

xylol dua kali ulangan selama 2 menit. Preparat yang telah dijernihkan kemudian 

ditutup dengan gelas penutup yang direkatkan pada kaca objek menggunakan 

enthelan. 

Penghitungan dilakukan menggunakan program software ImageJ® pada 

gambar yang telah diperoleh melalui pengambilan gambar jaringan hati dengan 

mikroskop cahaya perbesaran 400 x. Gambar yang diambil sebanyak lima 

bidang pengamatan pada hepatosit di sekitar vena porta (VP) dan vena sentralis 

(VS). Sel yang dihitung adalah sel hati normal dan sel yang mengalami 

perubahan seperti degenerasi hidropis, degenerasi lemak serta nekrosa. 
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Lampiran 2. Lembar Uji Organoleptik 

 

 

 

 

 

Di hadapan Saudara/i tersedia berbagai perlakuan minuman jelly drink, 

berilah penilaian terhadap warna, aroma dan rasa dari masing-masing 

perlakuan tersebut secara objektif berdasarkan kesukaan Saudara. 

Nyatakan penilaian Saudara dengan memberikan nilai dengan skala 

angka 1 s/d 5 sesuai dengan keterangan yang ada. Untuk penilaian rasa, 

cicipilah sampel satu persatu kemudian berikan penilaian. Setiap mencicipi 

sampel berikutnya, minumlah air yang telah disediakan untuk 

menetralkannya. 

 

Kode Rasa Tekstur Aroma Warna 

      A     

B     

C     

D     

E     

F     

 

Komentar : 

………………………………………………………………………..........................

........................................................................................................................... 

 

Kriteria penilaian : 

 5  = Sangat menyukai 
 4  = Menyukai  
 3  = Agak menyukai 

2  = Tidak menyukai 
1  = Sangat tidak menyukai 

 

 

 

 

 

 

 

Produk   : Jelly drink kulit buah naga merah dan rosella Hari   : 

Nama   :       Tanggal : 
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Lampiran 3. Data Analisa Total Antosianin 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

N1A1 33,272 29,223 32,006 94,501 31,500 

N1A2 33,916 32,702 35,624 102,242 34,081 

N2A1 44,194 40,356 42,582 127,132 42,377 

N2A2 46,404 47,174 44,191 137,769 45,923 

N3A1 65,783 67,459 64,372 197,614 65,871 

N3A2 68,469 68,504 67,255 204,228 68,076 

Total 
Ulangan (R ) 

292,038 285,418 286,03     

Jumlah (S)       863,486   

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan N1 N2 N3 Total (B) 

A1 94,501 127,132 197,614 419,247 

A2 102,242 137,769 204,228 444,239 

Total (A) 196,743 264,901 401,842   

 

Analisis Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Ulangan 2 4,460834 2,230417 0,843515 4,102821 tn 

Perlakuan 5 3673,022 734,6044 277,817948 3,325835 * 

N 2 3636,886 1818,443 687,711851 4,102821 * 

A 1 34,7 34,7 13,123096 4,964603 * 

NxA 2 1,435637 0,717819 0,271470 4,102821 tn 

Error 10 26,44193 2,644193       

Total 17 3703,925     
  

 

Uji Lanjut BNT (Faktor N) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

32,791 32,791 2,228 0,938828 2,092 a 

44,150 44,150 
   

b 

66,974 66,974 
   

c 

Uji Lanjut BNT (Faktor A) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

46,583 46,583 2,228 0,76655 1,708 a 

49,360 49,360       b 
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Lampiran 4. Data Analisa Kadar Antioksidan 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

N1A1 80,681 81,261 80,280 242,222 80,741 

N1A2 83,053 81,436 80,720 245,209 81,736 

N2A1 84,217 83,187 81,020 248,425 82,808 

N2A2 84,605 83,246 83,580 251,431 83,810 

N3A1 85,295 83,713 84,850 253,858 84,619 

N3A2 86,934 84,355 86,560 257,849 85,950 

Total Ulangan 
(R ) 

504,7865 497,1979 497,01     

Jumlah (S)       1498,9944   

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan N1 N2 N3 
Total 
(B) 

A1 242,222 248,425 253,858 744,505 

A2 245,209 251,431 257,849 754,489 

Total (A) 487,431 499,856 511,707   

 
Analisis Ragam 

 

Uji Lanjut BNT (Faktor N) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

81,239 81,239 2,228 0,527 1,174 a 

83,309 83,309 
   

b 

85,285 85,285 
   

c 

      Uji Lanjut BNT (Faktor A) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

82,723 82,723 2,228 0,430247 0,959 a 

83,832 83,832 
   

b 

 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Ulangan 2 6,560975 3,280487 3,9381325 4,102821 tn 

Perlakuan 5 54,76616 10,95323 13,149046 3,325835 * 

N 2 49,11841 24,5592 29,482633 4,102821 * 

A 1 5,537908 5,537908 6,6481021 4,964603 * 

NxA 2 0,109842 0,054921 0,065931 4,102821 tn 

Error 10 8,330058 0,833006 

  Total 17 69,65719   
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Lampiran 5. Data Analisa Kadar Air 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

N1A1 94,794 94,907 94,669 284,369 94,790 

N1A2 94,519 94,578 94,507 283,604 94,535 

N2A1 94,501 94,546 94,430 283,477 94,492 

N2A2 94,303 94,376 94,249 282,928 94,309 

N3A1 93,269 94,104 94,136 281,509 93,836 

N3A2 93,684 93,551 93,428 280,663 93,554 

Total Ulangan 
(R ) 565,0696 566,0621 565,419     

Jumlah (S)       1696,551   

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan N1 N2 N3 
Total 
(B) 

A1 284,369 283,477 281,509 849,355 

A2 283,604 282,928 280,663 847,196 

Total (A) 567,974 566,405 562,173 
  

Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 
Notasi 

5% 1% 

Ulangan 2 0,084 0,042 0,883 4,103 7,559 tn 

Perlakuan 5 3,269 0,654 13,670 3,326 5,636 * 

N 2 3,001 1,501 31,383 4,103 7,559 * 

A 1 0,259 0,259 5,420 4,965 10,044 * 

NXA 2 0,008 0,004 0,082 4,103 7,559 tn 

Error 10 0,478 0,048 
    Total 17 3,831           

 

Uji Lanjut BNT (Faktor N) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

94,662 93,695 2,228 0,126253 0,281292 a 

94,401 94,401       b 

93,695 94,662       b 

      Uji Lanjut BNT (Faktor A) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

94,373 94,133 2,228 0,103085 0,229674 a 

94,133 94,373       b 
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Lampiran 6. Data Analisa Warna Kecerahan (L*) 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

N1A1 22,8 22,9 22,8 68,497 22,8 

N1A2 22,6 22,7 22,5 67,766 22,6 

N2A1 22,0 22,0 21,9 65,776 21,9 

N2A2 21,8 21,8 21,7 65,326 21,8 

N3A1 21,7 21,1 21,3 64,110 21,4 

N3A2 21,5 21,4 20,9 63,790 21,3 

Total Ulangan 
(R ) 132,408 131,7413 131,115     

Jumlah (S)       395,2647   

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan N1 N2 N3 
Total 
(B) 

A1 68,497 65,776 64,110 198,382 

A2 67,766 65,326 63,790 196,882 

Total (A) 136,263 131,102 127,900   

 

Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 
Notasi  

5% 1% 

Ulangan 2 0,13943 0,06972 2,6893 4,1028 7,5594 tn 

Perlakuan 5 6,07377 1,21475 46,8572 3,3258 5,6363 * 

N 2 5,93406 2,96703 114,448 4,1028 7,5594 * 

A 1 0,125 0,125 4,8217 4,9646 10,0442 tn 

NXA 2 0,01471 0,00735 0,2837 4,1028 7,5594 tn 

Error 10 0,25925 0,02592 
    Total 17 6,47245           

         

Uji Lanjut BNT (Faktor N) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

22,7 21,3 2,228 0,09296 0,207115 a 

21,9 21,9 
   

b 

21,3 22,7       c 
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Lampiran 7. Data Analisa Warna Kemerahan (a*) 

 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

N1A1 28,3 28,3 28,2 84,800 28,3 

N1A2 28,4 28,4 28,3 85,100 28,4 

N2A1 29,0 29,2 29,0 87,200 29,1 

N2A2 29,3 29,5 29,4 88,212 29,4 

N3A1 30,1 30,7 29,8 90,578 30,2 

N3A2 30,5 30,9 29,8 91,154 30,4 

Total Ulangan 
(R ) 175,600 176,933 174,510     

Jumlah (S)     527,0433   

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan N1 N2 N3 
Total 
(B) 

A1 84,8 87,2 90,6 262,6 

A2 85,1 88,2 91,2 264,5 

Total (A) 169,9 175,4 181,7   

 

Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 
Notasi 

5% 1% 

Ulangan 2 0,4910 0,24551 3,95385 4,10282 7,5594 tn 

Perlakuan 5 11,9248 2,38496 38,4086 3,3258 5,6363 * 

N 2 11,6838 5,84192 94,0813 4,1028 7,5594 * 

A 1 0,1980 0,19803 3,18918 4,9646 10,0443 tn 

NXA 2 0,04291 0,02145 0,34551 4,1028 7,5594 tn 

Error 10 0,6209 0,06209 
    Total 17 13,0367           

 

Uji Lanjut BNT (Faktor N) 

Data Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

28,3 28,3 2,228 0,143868 0,320539 a 

29,2 29,2 
   

b 

30,3 30,3       c 
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Lampiran 8. Data Hasil Uji Organoleptik Jelly Drink  

1) Rasa 

 

Panelis  
Perlakuan 

N1A1 N1A2 N2A1 N2A2 N3A1 N3A2 

1 2 3 2 2 3 4 

2 4 2 3 2 2 2 

3 1 1 1 1 1 1 

4 2 2 2 2 2 3 

5 2 3 4 4 3 4 

6 2 2 4 3 2 3 

7 2 2 3 2 2 3 

8 3 3 3 3 4 4 

9 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 2 2 2 

11 3 2 3 2 2 2 

12 2 3 2 3 2 3 

13 2 3 3 2 3 3 

14 2 2 2 2 2 2 

15 3 3 3 3 4 4 

16 3 2 2 3 3 2 

17 1 3 2 2 2 4 

18 2 4 4 3 3 4 

19 3 4 2 4 3 3 

20 4 2 2 4 4 3 

Total  51 54 55 53 53 60 

Rerata 2,550 2,700 2,750 2,650 2,650 3,000 

 

 

Analisa Keragaman 

S.K db J.K K.T F hit 
F tabel 

5% 
Ket 

Perlakuan 5 48,17 9,63 

0,17 2,30 tn Galat 95 5256,00 55,33 

Total 119 5304,17 44,57 

FK 9,633 
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2) Warna  

 

Panelis  
Perlakuan 

N1A1 N1A2 N2A1 N2A2 N3A1 N3A2 

1 4 4 5 4 4 5 

2 4 4 3 4 3 4 

3 4 3 4 3 3 3 

4 5 3 2 2 1 1 

5 4 4 3 2 2 2 

6 3 3 3 4 3 2 

7 4 4 4 4 3 3 

8 5 5 5 4 4 4 

9 4 4 3 4 3 3 

10 5 4 4 3 3 3 

11 5 5 5 5 5 5 

12 4 3 4 3 3 3 

13 5 2 5 3 2 2 

14 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 

16 5 5 5 5 5 5 

17 4 4 3 3 3 3 

18 4 4 5 4 3 4 

19 3 4 3 4 4 4 

20 4 4 3 3 3 3 

Total  84 77 77 72 65 67 

Rerata 4,200 3,850 3,850 3,600 3,250 3,350 

 

 

Analisis Sidik Ragam 

S.K db J.K K.T F hit F tab 5% Ket 

Perlakuan 5 280,17 56,03 

0,56 2,30 tn Galat 95 9432,00 99,28 

Total  119 9712,17 81,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

3) Aroma 

 

Panelis  
Perlakuan 

N1A1 N1A2 N2A1 N2A2 N3A1 N3A2 

1 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 1 1 1 1 

3 3 3 3 4 3 3 

4 3 2 4 2 3 4 

5 3 4 3 4 2 3 

6 3 3 3 3 3 4 

7 3 3 2 3 2 2 

8 3 3 3 3 3 3 

9 3 3 2 3 3 3 

10 3 1 3 4 3 4 

11 3 2 3 4 5 4 

12 3 4 4 3 4 3 

13 3 3 4 3 3 4 

14 3 4 4 4 4 4 

15 3 3 3 3 3 3 

16 3 2 2 2 2 2 

17 3 3 3 3 3 3 

18 3 2 4 3 4 4 

19 3 4 3 2 2 2 

20 3 3 3 4 3 3 

Total  60 58 60 61 59 62 

Rerata 3,000 2,900 3,000 3,050 2,950 3,100 

 

 

Analisis Sidik Ragam 

S.K db J.K K.T F hit F tab 5% Ket 

Perlakuan 5 0,00 0,00 

0,00 2,30 tn Galat 95 12550,05 132,11 

Total  119 12550,05 105,46 
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4) Tekstur 

 

Panelis  
Perlakuan 

N1A1 N1A2 N2A1 N2A2 N3A1 N3A2 

1 3 3 2 4 3 4 

2 2 4 1 2 1 4 

3 2 3 1 2 1 4 

4 2 3 2 3 4 2 

5 3 3 3 3 3 3 

6 3 4 2 4 2 5 

7 2 4 2 3 2 4 

8 3 4 2 3 1 4 

9 2 2 2 4 4 4 

10 2 2 2 2 1 2 

11 3 4 3 3 2 4 

12 2 5 1 2 1 4 

13 3 5 2 3 1 4 

14 2 3 3 3 2 4 

15 3 4 3 5 2 4 

16 2 4 2 2 1 3 

17 2 4 2 2 2 4 

18 3 2 4 2 4 2 

19 4 2 3 2 4 3 

20 3 3 3 3 4 3 

Total  51 68 45 57 45 71 

Rerata 2,550 3,400 2,250 2,850 2,250 3,550 

 

Analisis Sidik Ragam 

S.K db J.K K.T F hit F tab 5% Ket 

Perlakuan 5 22,04 4,41 

0,07 2,30 tn Galat 95 5652,00 59,49 

Total  119 5674,04 47,68 
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Lampiran 9. Penentuan Perlakuan Terbaik Metode Zeleny 

 

Parameter 
Alternatif 

L1R1 L1R2 L1R3 L2R1 L2R2 L2R3 

Antosianin 31,500 34,081 42,377 45,923 65,871 68,076 

Antioksidan 80,741 81,736 82,808 83,810 84,619 85,950 

Warna L* 22,832 22,589 21,925 21,775 21,370 21,263 

Warna a* 28,267 28,367 29,067 29,404 30,193 30,385 

dk 
antosianin 

0,463 0,501 0,623 0,675 0,968 1,000 

dk 
antioksidan 

0,939 0,951 0,963 0,975 0,985 1,000 

dk warna L* 1,000 0,989 0,960 0,954 0,936 0,931 

dk warna a* 0,930 0,934 0,957 0,968 0,994 1,000 

λ 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

 

 

Parameter 
Perlakuan 

N1A1 N1A2 N2A1 N2A2 N3A1 N3A2 

Total Antosianin 31,500 34,081 42,377 45,923 65,871 68,076 
aktivitas 
antioksidan 

80,741 81,736 82,808 
83,810 84,619 85,950 

Kecerahan (L*) 25,386 31,811 33,173 28,743 35,840 37,923 

Kemerahan (a*) 0,538 0,620 0,560 0,559 0,782 0,640 

λ 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

L1 0,167 0,156 0,124 0,107 0,030 0,017 

L2 0,019 0,016 0,009 0,007 0,000 0,000 

L Max 0,167 0,156 0,124 0,107 0,030 0,017 
Perlakuan 
Terbaik 

0,352 0,329 0,258 
0,221 0,059 0,035 
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Lampiran 10. Data Analisa Kadar MDA Darah 

 

 

Kelompok 
Perlakuan (A) 

Waktu 
analisa 

Kadar MDA  
Total B Total A Total 

I II III 

Kontrol negatif 
pre  0,091 0,083 0,061 0,235 

0,430 

3,283 

post 0,069 0,070 0,056 0,195 

Kontrol positif 
pre  0,150 0,181 0,187 0,518 

1,141 
post 0,192 0,220 0,212 0,623 

Perlakuan Dosis 
I 

pre  0,196 0,154 0,191 0,540 
0,882 

post 0,085 0,109 0,147 0,342 

Perlakuan Dosis 
II 

pre  0,177 0,170 0,179 0,526 
0,829 

post 0,110 0,096 0,098 0,303 
 

Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

A 3 0,043232 0,014411 46,22516 3,238872 5,292214 ** 

B (A) 4 0,017019 0,004255 13,64812 3,006917 4,772578 ** 

Error 16 0,004988 0,000312 
    Total 23 0,065239           

 

 

 

 

 

 

Kontrol Normal Kontrol Stres
Oksidatif

Perlakuan Dosis
2,6 ml jelly

drink

Perlakuan Dosis
7,2 ml jelly

drink

0.078 

0.173 0.180 0.175 

0.065 

0.208 

0.114 
0.101 

Data Pre Test Data Post Test
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Uji Lanjut Memakai Persen Penurunan (Faktor A) 

Kelompok 
Perlakuan 

Data (%) 
Urutan 

data 
t α 5% BNT Notasi 

Kontrol negatif 17,142 -20,305 

2,120 0,022 

A 

Kontrol positif -20,305 17,142 B 

Perlakuan Dosis I 36,806 36,806 C 

Perlakuan Dosis II 42,428 42,428 D 
 

Uji lanjut memakai data penurunan  rata-rata (Faktor B dalam A) 

Kelompok 
Perlakuan 

B (A) Urutan t α 5% BNT Notasi 

Kontrol negatif 
pre  0,078 0,065 

2,120 0,0316 

A 

post 0,065 0,078 A 

Kontrol positif 
pre  0,173 0,173 A 

post 0,208 0,208 B 

Perlakuan Dosis I 
pre  0,180 0,114 A 

post 0,114 0,180 B 

Perlakuan Dosis II 
pre  0,175 0,101 A 

post 0,101 0,175 B 
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Lampiran 11. Spesifikasi Konjak Glukomanan 
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Lampiran 12. Surat Keterangan Kelaikan Etik Penelitian In Vivo 
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Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisa metode maserasi 

 Buah naga merah 

Analisa metode maserasi 

Jelly Drink Kulit Buah naga 
merah dan rosella 

Analisa Antioksidan IC50 

Analisa Antosianin 

Perlakuan In vivo 

Pemberian Pakan 

Analisa Antioksidan 
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Pemberian Sonde Jelly Drink 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengambilan darah melalui sinus 
orbital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampel Hepar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembedahan 

 
Sampel serum darah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengambilan serum darah 
 

 
Analisa Histopatologi Hepar 

 
 
 
 
 
 
 


