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RINGKASAN 

Penyakit kanker kini menjadi perhatian dunia karena menjadi masalah utama 

kesehatan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Selama ini pengobatan kanker memiliki 

efek samping, dimana obat antikanker selain membunuh sel kanker juga akan 

membunuh sel normal lainnya. Salah satu tumbuhan di Indonesia yang memiliki potensi 

antioksidan yaitu daun sirsak. Bahan bioaktif yang ditemukan dalam daun sirsak ini 

bernama annonaceous acetogenin. Senyawa tersebut berfungsi sebagai antioksidan 

untuk mengobati penyakit kanker. Daun sirsak dapat dimanfaatkan menjadi minuman 

fungsional yang ready to drink.  Namun, aroma yang langu dan penggunaan suhu yang 

kurang tepat selama pengolahan dapat menurunkan mutu organoleptik dan kandungan 

antioksidan. Oleh karena itu, diperlukannya penambahan flavouring agent dari jahe dan 

pengaturan suhu.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan jahe 

dan perlakuan suhu terhadap aktivitas antioksidan dan organoleptik minuman fungsional 

daun sirsak.   

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok(RAK) 

faktorial dengan dua faktor yakni faktor I adalah proporsi filtrat daun sirsak dan filtrat jahe 

(60:40, 70:30, dan 80:20), sedangkan faktor II adalah suhu ekstraksi (700C, 800C, dan 

900C). Sehingga didapatkan sembilan kombinasi perlakuan dengan tiga kali ulangan 

sehingga total 27 percobaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan Analysis of Varian 

(ANOVA), dilanjutkan dengan uji lanjut BNT(Beda Nyata Terkecil) atau DMRT taraf 

kepercayaan 5% dan uji organoleptik dianalisa dengan uji hedonik. Perlakuan terbaik 

menggunakan metode Zeleny. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan proporsi filtrat daun sirsak : filtrat 

jahe dan perlakuan terhadap suhu ekstraksi berpengaruh nyata (α=5%) terhadap nilai 

IC50, total fenol, total flavonoid, pH, TPT, tingkat kecerahan (L*), kemerahan (a+), 

kekuningan (b+). Perlakuan terbaik minuman fungsional daun sirsak dengan metode 

Zeleny pada parameter fisik, kimia dan organoleptik diperoleh pada proporsi filtrat daun 

sirsak : filtrat jahe (60:40) (v/v) dengan perlakuan suhu 700C dengan kode perlakuan 

(S1T3) dengan nilai masing-masing parameter sebagai berikut: nilai IC50 592,03 ppm; 

total fenol 6466,66 µg GAE/ml; flavonoid 87340,7 µg QE/ml; pH 6,47; TPT 11,70Brix; 

kecerahan(L*) 41; kemerahan(a*) 3,57; kekuningan(b*) 27,37; organoleptik warna 3,8; 

aroma 4,13; dan rasa 3,03.  

Penelitian ini masih perlu dilakukan pengembangan lagi, yaitu dilakukannya uji 

daya simpan minuman fungsional daun sirsak, dan perlu dilakukannya uji aktivitas 

antioksidan selama penyimpanan serta dilakukan uji in vivo untuk mengetahui aktivitas 

antioksidan dalam tubuh makhluk hidup.  

Kata Kunci : antioksidan, jahe, minuman fungsional daun sirsak, suhu infusa  
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SUMMARY 

 

Cancer now become the world's attention for being a major health problem 

throughout the world, including Indonesia. Cancer treatments have side effects, which 

in anticancer medicine beside kill cancer cells also kill normal cells. One of plant in 

Indonesia which has antioxidant potential is soursop leafs. Bioactive compounds 

which found in soursop leafs are called annonaceous acetogenin. The compound used 

as antioxidant to cure a cancer. Soursop leaves can be used into a functional beverage 

that is ready to drink. But the soursop leafs have an unpleasant aroma and the use of 

less appropriate temperature during processing can reduce the organoleptic quality 

and antioxidant content. Therefore, the need for the addition of ginger flavoring agent 

and temperature regulation. This study aims to determine the addition of ginger and 

temperature treatment of antioxidant activity and sensory functional drinks soursop 

leaves.  

The experimental design used a randomized block design (RAK) factorial with 

two factors. The first factor is the proportion of soursop leaf filtrate and the filtrate 

ginger (60:40, 70:30, dan 80:20), while the second factor is the temperature of the 

extraction (700C, 800C, dan 900C). So we get the nine combinations of treatments with 

three replications so that a total of 27 trials. Data were analyzed by Analysis of Varian 

(ANOVA), followed by a further test Significant Difference (LSD) or DMRT 5% 

confidence level and organoleptic test were analyzed by hedonic. The best treatment 

method analyzed using Zeleny method. 

The results showed that treatment of proportion filtrate of soursop leaf: filtrate 

ginger and treatment of extraction temperature significant (α = 5%) of the IC50, total 

phenol, total flavonoids, pH, TPT, brightness (L *), redness (a+), yellowish (b+). The 

best treatment of soursop leafs functional drinks with Zeleny method on physical 

parameters, chemical and organoleptic filtrate obtained in the proportion of soursop 

leaf: ginger filtrate (60:40) (v/v) to the treatment of temperature 700C with treatment 

code (SJ1T3) with respective values the following parameters: value of IC50 592.03 

ppm; total phenol 6466.66 µg GAE/ml; flavonoid 87340.7 µg QE/ml; pH 6.47; TPT 11,7 
0Brix; brightness (L*) 41; redness (a+) 3.57; yellowish (b+) 27.37; organoleptic color 

3.8; aroma 4.13; and a sense 3.03. 

This research is still necessary to develop further, which does test the shelf life 

of functional drinks soursop leaves and test the antioxidant activity during storage and 

in vivo tests to determine the antioxidant activity in the living body.  

 

Key Word : antioxidant, ginger, functional drinks soursop leaves, temperature of 

infusa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Penyakit kanker kini menjadi perhatian dunia karena menjadi masalah utama 

kesehatan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan Global Cancer Statistic, 

kanker merupakan penyebab kematian utama di Negara ekonomi maju dan penyebab 

kematian kedua di Negara berkembang (Jemal et al., 2011). Kematian akibat kanker 

70% terjadi pada Negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk negara-

negara berkembang di daerah Asia Tenggara. Angka kematian di Asia pada tahun 

2012 adalah sebesar 3,5 juta dan akan terus meningkat pada tahun 2020 mencapai 

8,1 juta kematian (Alwan et al., 2010). Kasus kanker terbanyak yang terjadi adalah 

kanker paru-paru, perut, hati, usus dan payudara 

Pengobatan konvensional yang umum dilakukan pada penyakit kanker sudah 

banyak dilakukan seperti pembedahan, penyinaran, kemoterapi, dan imunoterapi. 

Pengobatan kanker memiliki efek samping meskipun pengobatan kemoterapi mampu 

mengeluarkan keseluruhan tumor, namun pada pasien penderita kanker karena obat 

antikanker selain membunuh sel kanker juga membunuh sel tubuh yang normal 

lainnya dan pemberian obat antikanker secara berkelanjutan akan memicu timbulnya 

sel kanker yang resisten sehingga antikanker yang diberikan tidak sensitif lagi.  

Kesadaran masyarakat akan efek samping dari pengobatan kanker 

menggunakan bahan kimia mendorong munculnya paradigma baru dalam dunia 

pengobatan modern, yaitu back to nature atau kembali ke alam. Pengobatan secara 

alami kini dianggap lebih aman karena berbahan dari ekstrak tumbuhan. Dari data 

badan kesehatan (WHO), sebanyak 80% penduduk dunia masih menggantungkan 

hidup sehat pada obat tradisional yang berasal dari tumbuhan dan 25% dari obat-obat 

modern yang dikembangkan sampai saat ini. Beberapa senyawa yang telah terbukti 

memiliki aktivitas antioksidan sebagai antikanker, antara lain golongan asetogenin, 

alkaloid, terpenoid, flavonoid, santon, daan kumarin (Leny, 2006).  

Salah satu tumbuhan di Indonesia yang mamiliki senyawa antioksidan yaitu 

tumbuhan sirsak. Tumbuhan sirsak sudah sejak lama dikenal sebagai pengobatan 
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tradisional yang digunakan sebagai antibakteri, anti parasit/cacing, demam 

dan dysentery. Salah satu bagian dari tanaman sirsak yang memiliki potensi 

antioksidan adalah bagian daunnya. Antioksidan mampu mencegah penyakit-penyakit 

yang dihubungkan dengan radikal bebas seperti karsinogenesis, kardiovaskuler, 

kanker, dan penuaan (Halliwell, 2007). Bahan bioaktif yang ditemukan dalam daun 

sirsak ini bernama annonaceous acetogenin. Senyawa tersebut berfungsi sebagai 

antioksidan untuk mengobati penyakit kanker (Zuhud, 2011). Menurut hasil penelitian 

(Leny, 2006), menyatakan bahwa air rebusan dari daun sirsak segar dapat 

menimbulkan efek panas seperti sedang mengalami kemoterapi, air rebusan daun 

sirsak ini bekerja dengan membunuh sel abnormal (sel kanker) dan membiarkan sel-

sel normal tetap tumbuh. Pemanfaatan air rebusan daun sirsak di kehidupan 

masyarakat sebenarnya sudah lama di terapkan, tetapi pemanfaatannya masih 

sangat sederhana karena keterbatasannya dalam teknologi. Ekstraksi metode infusa 

memiliki kelebihan yaitu caranya mudah, lebih aman dan alat yang digunakan 

tergolong sederhana dan murah (Ditjem POM, 2000). Ekstraksi metode infusa lebih 

aman dibandingkan ekstraksi menggunakan bahan kimia karena menggunakan air 

sebagai penyarinya. Salah satu pengembangan produk yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan nilai ekonomis bahan lokal daun sirsak yaitu dengan mengembangkan 

produk minuman fungsional yang ready to drink sehingga lebih praktis dan mudah 

dikonsumsi masyarakat. 

Produk minuman fungsional tentunya diharapkan memiliki kualitas 

organoleptik yang bagus agar bisa memenuhi selera masyarakat. Namun, ada 

kelemahan dari daun sirsak ini karena memiliki aroma yang langu yang sulit untuk 

dihilangkan, baik itu daun sirsak segar ataupun daun yang sudah dikeringkan 

(Muktiani, 2013).  Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi untuk penambahan 

flavouring agent untuk meningkatkan kualitas organoleptik minuman fungsional daun 

siirsak. Flavouring agent yang ditambahkan adalah rimpang jahe. Aroma yang khas 

dari jahe diharapkan bisa menutupi aroma langu yang dihasilkan dari daun sirsak. 

Rimpang jahe juga memiliki aroma yang harum dan pedas sehingga memberikan rasa 

hangat dalam tubuh dan komponen 6-gingerol dan 6-shagaol yang memiliki aktivitas 

antioksidan. Koswara (2008) membuktikan bahwa jahe dapat menurunkan tekanan 

darah pada manusia. Komponen yang paling utama pada jahe ialah gingerol yang 

termasuk senyawa fenol dan bersifat antioksidan. Menurut Jitoe et al. (1992), jahe 
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memiliki kandungan senyawa aktif yang berfungsi sebagai antioksidan. Minuman jahe 

juga telah terbukti menunjukkan adanya perbaikan sistem imun atau kekebalan tubuh 

(Zakaria et al., 2000).  

Diversifikasi produk tersebut dengan penambahan jahe sebagai flavouring 

agent, diharapkan mampu mengoptimalkan kualitas organoleptik, meningkatkan 

antioksidan dan meningkatkan nilai ekonomis produk lokal. Namun selama ini 

pengolahan dengan teknik perebusan oleh masyarakat, umumnya tidak 

memperhatikan tinggu suhu perebusan. Tinggi suhu perebusan ternyata dapat 

berpengaruh terhadap kandungan suatu senyawa (Hambali et al., 2005).  Suhu 

perebusan yang terlalu tinggi melebihi suhu 1000C dapat mempengaruhi senyawa 

antioksidan daun sirsak dan jahe. Maka itu perlu teknik pengolahan yang benar yaitu 

dengan teknik infusa dengan tiga jenis suhu yaitu 700C, 800C, dan 900C selama 10 

menit.  

Sehingga diharapkan berdasarkan penjelasan dari latar belakang ini maka 

pengembangan sebuah produk minuman fungsional daun sirsak dengan 

penambahan filtrat jahe dan perlakuan suhu mampu meningkatkan aktivitas 

antioksidan, kualitas organoleptik, meningkatkan nilai ekonomis pangan lokal dan 

mampu dinikmati oleh masyarakat luas.  

 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pengaruh penambahan filtrat jahe dan suhu infusa terhadap aktivitas 

antioksidan dari produk minuman fungsional daun sirsak? 

2. Berapa rasio perbandingan pemberian filtrat daun sirsak dan filtrat jahe terhadap 

mutu organoleptik dan daya terima produk minuman fungsional daun sirsak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian untuk:  

1. Mengetahui pengaruh penambahan filtrat jahe dan suhu infusa terhadap aktivitas 

antioksidan minuman fungsional daun sirsak.  
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2. Mengetahui berapa rasio perbandingan pemberian filtrat daun sirsak dan filtrat 

jahe terhadap mutu organoleptik dan daya terima produk minuman fungsional 

daun sirsak.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:  

1. Memperoleh informasi tentang formulasi filtrat daun sirsak dengan penambahan 

filtrat jahe terhadap mutu organoleptik. 

2. Memperoleh informasi tentang penggunaan suhu infusa yang bisa 

mempengaruhi terhadap aktivitas antioksidan.  

3. Membantu meningkatkan ketersedian pangan fungsional yang menghasilkan 

kualitas produk yang tinggi antioksidan.  

 

1.5 Hipotesa  

Pembuatan produk minuman fungsional daun sirsak dengan penambahan 

jahe dan penggunaan suhu infusa yang tepat akan mempengaruhi tingkat aktifitas 

antioksidan dan organoleptik pada produk minuman fungsional daun sirsak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tanaman Sirsak  

 Sirsak (Annona muricata L) merupakan salah satu jenis tanaman buah yang 

berasal dari amerika selatan yang beriklim tropis, kemudian menyebar keseluruh 

daratan Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanaman ini telah 

menyebar keseluruh pelosok Indonesia walaupun penanamannya masih ditanam di 

pekarangan rumah. Penyebaran tanaman sirsak di Indonesia dapat dijumpai di 

daerah Jawa Barat, terutama Rajamandala dan Bandung Selatan serta Jawa Tengah 

di daerah Karanganyar (Sunarjono, 2005).  

Sistematika dari tumbuhan sirsak adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheibionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Tumbuhan berbunga)  

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (Dikotil) 

Sub Kelas : Magnoliidae 

Ordo : Magnoliales 

Famili : Annonaceae 

Genus : Annona 

Spesies : Annona Muricata L (Sunarjono, 2005). 

 

 

 

 

 

 

    
               Gambar 2.1 Tanaman Sirsak (Sunarjono, 2005). 
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Tanaman sirsak dapat tumbuh pada semua jenis tanah dengan derajat 

keasaman (pH) antara 5-7. Tanah yang sesuai adalah tanah dengan pH asam sampai 

alkalis. Sirsak dapat tumbuh pada ketinggian antara 100-1000 m di atas permukaan 

laut. Jika pada ketinggian di atas 1000 mdpl maka tanaman sirsak akan sulit tumbuh 

dan berbuah. Menurut Sunarjono (2005), suhu udara yang sesuai untuk tanaman 

sirsak adalah 22-320C. Curah hujan yang dibutuhkan tumbuhan sirsak antara 1500-

3000 mm/tahun.  

Morfologi tanaman sirsak terdiri dari: Daun yang berbentuk bulat panjang, 

daun menyirip, berwarna hijau muda sampai hijau tua, ujung bagian daun meruncing, 

dan permukaan daun mengkilap. Terdapat bunga, dalam satu bunga terdapat banyak 

putik sehingga disebut bunga berpistil majemuk. Bagian bunga tersusun secara 

hemicyclis, yaitu sebagian terdapat dalam lingkaran dan yang lainnya spiral atau 

terpencar. Mahkota bunga terdiri dari 6 sepalum yang terdiri atas dua lingkaran, 

bentuknya hampir segitiga, tebal dan kaku, warna mahkota bunga kuning keputih-

putihan dan setelah tua mekar dan lepas dari dasar bunga. Putik dan benang sari 

lebar dengan banyak karpel (bakal buah). Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, 

ranting atau pohon. Bunga umumnya sempurna (hermaprhodit). Tapi kadang hanya 

bunga jantan dan bunga betina saja yang terdapat pada satu pohon (Sunarjono, 

2005).  

Tanaman sirsak juga mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang memiliki 

aktifitas sebagai anti kanker, anti malaria, anti mikroba dan juga dimanfaatkan sebagai 

pestisida nabati. Keunggulan sirsak juga diumumkan oleh AS pada awal tahun 2000, 

Health Sciences Institute menyatakan bahwa sirsak memiliki kemampuan sebagai 

pembunuh sel kanker dengan komponen bioaktifnya, bahkan kemampuannya hingga 

10.0000 kali lebih kuat bila di bandingkan dengan kemoterapi yang menggunakan zat 

kimia. Senyawa-senyawa yang bersifat bioaktif dari kelompok tumbuhan Annonaceae 

yaitu acetogenin, asimisin, bulatasin dan squamosin (Departemen pertanian, 1994). 

Bagian dari buah dan daun sirsak ternyata juga mengandung banyak vitamin dan 

serat. Sirsak mengandung banyak vitamin A, B dan C dan sirsak juga mengandung 

gula sekitar 12% dan kandungan air pada buah sirsak yang tinggi, yakni sekitar 82% 

(Hartoyo, 2003).  
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2.2 Daun Sirsak 

Sirsak (Annona muricata L) adalah tanaman yang dapat tumbuh dan berbuah 

sepanjang tahun apabila air tanah mencukupi selama pertumbuhannya. Indonesia 

termasuk negara yang cukup banyak menanam tanaman sirsak dengan kondisi iklim 

kering hingga daerah basah dengan ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut 

ternyata mampu membuat tanaman sirsak tumbuh dengan subur (Sunarjono, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Daun Sirsak (Sunarjono, 2005) 
 

Daun sirsak berbentuk bulat dan panjang, dengan bentuk daun yang menyirip 

dengan ujung daun meruncing. Warna daunnya hijau muda hingga hijau tua dan 

permukaan daunnya mengkilap dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun dan 

terbentuk lateral saraf. Bau yang dimiliki daun sirsak sangat tajam dan menyengat 

dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm (Radi, 2001). Kualitas daun terbaik 

adalah daun yang tumbuh pada urutan ke-3 sampai ke-5 dari pucuk daun dan di petik 

pukul 5-6 pagi, kriteria tersebut yang mengandung banyak kandungan antioksidan 

pada daun (Zuhud, 2011). Daun yang masih muda, kandungan Acetogenin masih 

rendah sedangkan daun yang sudah tua kandungan acetogenin sudah banyak 

berkurang.  

 

2.2.1 Manfaat Daun Sirsak  

Ada beberapa manfaat daun sirsak yang sering digunakan sebagai 

pengobatan tradisional antara lain antikanker, antiinflamasi, antivirus, antibakteri, 

penyembuh luka, dan sebagai penurun tekanan darah. Salah satunya yang akan 

dibahas adalah sebagai antikanker.  
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Berdasarkan hasil penelitian dari senyawa annonaceous acetogenin , terdapat 

beberapa senyawa turunan yang ditemukan adalah acetogenin – muricatocins A, 

muricatocins B, annonacin A, trans – isoannonacin, annonacin – 10 – one, dan 

muricatocin. Senyawa-senyawa aktif tersebut ditemukan di dalam daun dan batang 

sirsak yang ternyata mampu membunuh beragam sel kanker (Li et al., 2008).  

Hasil di laboratorium Culture cell, Pusat kanker Purdue, Amerika Serikat, 

meyatakan bahwa cis – annonacin, salah satu senyawa acetogenin dalam daun sirsak 

bersifat selektif mematikan sel kanker usus besar dan memiliki kekuatan 10.000 kali 

lebih besar dibandingkan dengan adryamicin sebagai obat kemoterapi (Zuhud, 2011).  

Sintesis mirisolin menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap sel-sel tumor 

manusia sebesar 105 – 106 kali lebih kuat dibandingkan dengan adryamycin. Senyawa 

annonaceous acetogenin juga memiliki sifat sitotoksik hanya pada sel kanker, 

sedangkan sel normal akan dibiarkan tetap hidup. Mirisolin adalah salah satu senyawa 

acetogenin untuk antikanker (Kojima, 2004).   

Acetogenin sering disebut sebagai inhibitor I atau penghambat pertumbuhan 

sel kanker paling kuat (Zuhud, 2011). Senyawa acetogenin yang terdapat dalam daun 

sirsak berperan sebagai inhibitor sumber energi untuk pertumbuhan sel kanker. Sel 

kanker membutuhkan banyak ATP. Acetogenin yang masuk ke dalam tubuh akan 

menempel pada reseptor dinding sel dan berfungsi merusak ATP di dinding 

mitokondria. Akibatnya produksi energi didalam sel kanker berhenti dan akhirnya sel 

kanker akan mati. Penelitian terdahulu tentang acetogenin yang terkandung dalam 

sirsak bisa digunakan untuk mengobati kanker usus, pankreas, ovarium, usus besar, 

payudara, liver, dan serviks. Annonaceous acetogenin bekerja dengan menghambat 

produksi ATP dengan mengganggu komplek I mitokondria (Zuhud, 2011). 

 

2.3 Senyawa Annonaceous Acetogenesis 

Annonaceae merupakan senyawa golongan alkaloid yang terdapat pada daun 

sirsak. Annonaceae merupakan famili terbesar dari Ordo Magnoliales yang 

menghasilkan berbagai tumbuhan buah seperti sirsak, paw-paw, cherimoya, dan 

lancewood. Annonaceae memiliki lebih dari 2100 spesies dan dapat tumbuh 

disepanjang negara tropis yang berupa dataran rendah pada hutan hujan tropis di 

Asia dan Afrika. Dalam tanaman sirsak ini telah ditemukan lebih dari 50 jenis 
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annonaceous acetogenin dan lebih dari 19 diantaranya ditemukan pada bagian daun 

sirsak (Geum soong, 1998).  

Kandungan acetogenin yang tinggi menyebabkan tanaman ini memiliki hama 

yang sedikit, kandungan acetogenin yang bersifat racun sehingga tanaman ini dapat 

melindungi dirinya sendiri. Salah satu hama yang memakan daun yang mengandung 

annonaceous acetogenin adalah kupu-kupu berjenis Eurytides Marcellus dimana 

larvanya memakan daun yang mengandung annonaceous acetogenin. Studi 

menyebutkan bahwa kupu-kupu ini memiliki pertahanan diri secara kimiawi terhadap 

predator burung karena memakan daun yang mengandung annonaceous acetogenin 

(Haryanto, 2011).  

Annonaceous acetogenin merupakan kelompok dari produk alami poliketida 

yang di isolasi dari tanaman famili annonaceae. Sifat umum dari molekul ini berupa 

rantai panjang asam lemak sepanjang 35 atau 37 karbon yang diakhiri oleh sebuah Ɣ-

lakton. Secara bigenetik, senyawa annonaceous acetogenin diturunkan dari asam 

lemak dengan 32 atau 34 karbon yang kemudian ditambahkan dua unit 2-proponal 

untuk membentuk lakton pada ujung molekul (Zeng et al., 1996). Gambar struktur 

umunya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Struktur umum Annonaceous acetogenin (Gorman, 2008) 

Annonaceous acetogenin terdiri dari, annocatalin, annohexocin, annomonicin, 

annomontacin, annomuricatin A & B, annomuricin A thru E, annomutacin, annonacin, 

(multiple iso, cis, one, etc.), annonacinone, annopentocin A thru C, cis-annonacin, cis-

corossolone, cohibin A thru D, corepoxylone, coronin, corossolin, corossolone, 

donhexocin, epomuricenin A & B, gigantetrocin, gigantetrocin A & B, gigantetrocinone, 

gigantetronenin, goniothalamicin, isoannonacin, javoricin, montanacin, montecristin, 

muracin A thru G, muricapentocin, muricatalicin, muricatalin, muri-catenol, 

muricatetrocin A & B muricatin D, muricatocin A thru C muricin H, muricin I, 

muricoreacin, murihexocin 3, murihexocin A thru C, murihexol, murisolin, robustocin, 
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rolliniastatin 1 & 2, saba-delin, solamin, uvariamicin I & IV, xylomaticin. 

Mayoritas annonaceous acetogenin yang ditelitit ternyata memang memiliki 

sifat sitotoksik terhadap sel kanker secara in vitro dan juga bersifat antitumor, 

antimikroba, antiparasit, antimalaria, insektisida, antifeedant (sifat dimana dapat 

menghentikan serangga untuk memakan), menurunkan aktivitas imunosupresif 

(menghambat sistem kekebalan terhadap obat). Karena sifat inilah, senyawa 

annonaceous acetogenin berkembang dengan sangat cepat dan dapat dijadikan 

sebagai salah satu kemoterapi untuk antitumor dan gen pestisida yang menjanjikan.  

 

2.4 Jahe   

Jahe atau disebut Zingiber officinale Rosc merupakan jenis tanaman dalam 

famili temu-temuan. Jahe merupakan tanaman berbatang semu, tinggi 30 cm sampai 

dengan 1 m, tegak, tidak bercabang, tersusun atas lembaran pelepah daun, berbentuk 

bulat, berwarna hijau pucat dengan warna pangkal batang kemerahan. Tanaman ini 

berbunga majemuk berupa malai yang muncul di permukaan tanah, berbentuk tongkat 

atau bulat telur yang sempit, dan sangat tajam (Wardana, 2002).  

Pembudidayaan jahe bisa dilakukan pada daerah yang tropis dengan 

ketinggian tempat 0-1.700 m di atas permukaan laut. Umunya jahe ditanam pada 

daerah dengan curah hujan 2.500-4.00 mm. Iklim ideal untuk penanaman jahe adalah 

panas hingga sedang. Menurut Wardana (2002), tanaman jahe memerlukan tanah 

yang gembur, mudah diolah, dan banyak mengandung bahan organik atau humus. 

Suhu optimal dalam pertumbuhan jahe adalah 25-300C dengan tingkat keasaman 

(pH) optimumnya adalah 6,8-7,0 (Herlina et al., 2007).  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tanaman dan Rimpang Jahe (Paimin dan 

Murhananto, 2008) 
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Menurut Paimin dan Murhananto (2008), berdasarkan ukuran, bentuk dan 

warna rimpang, pengelompokkan jahe dibagi atas tiga jenis yaitu: 

1. Jahe putih/kuning besar disebut jahe gajah atau jahe badak.  

Ukuran rimpangnya besar dan gemuk, warna jahe kuning muda atau kuning, 

seratnya sedikit dan lembut. Merupakan jahe yang paling disukai di pasaran.  

Aromanya ada namun kurang tajam. Jahe ini bisa dikonsumsi baik pada saat 

berumur muda atau berumur tua. Pemanfaatannya umum untuk bahan baku 

makanan dan minuman dan rempah-rempah.  

2. Jahe kuning/jahe emprit  

Jenis jahe ini termasuk dalam kategori berukuran sedang, bentuknya agak pipih, 

berwarna putih, seratnya lembut, dan memiliki aroma yang cukup tajam. 

Kandungan minyak atsiri nya lebih besar dibandingkan dengan jahe badak, 

sehingga rasanya lebih pedas.  

3. Jahe merah  

Jahe merah berukuran kecil, berwarna merah jingga, berserat kasar, beraroma 

dan rasanya lebih tajam (pedas). Dipanen setelah berumur tua dan kandungan 

minyak atsirinya juga sebanding dengan jahe emprit sehingga jahe merah umum 

digunakan untuk bahan baku obat-obatan.  

 

Jahe yang digunakan dalam pembuatan minuman fungsional ini yaitu 

menggunakan jahe kuning/jahe gajah. Alasan dalam penggunaan jahe ini karena jahe 

gajah ini termasuk jenis jahe yang paling disukai, paling mudah untuk ditemukan di 

pasaran dan harganya termasuk lebih murah.  Memiliki aroma yang kuat namun 

kurang tajam. Jahe ini bisa dikonsumsi baik pada saat berumur muda atau berumur 

tua. Pemanfaatannya umum untuk bahan baku makanan dan minuman dan rempah-

rempah. 

 

2.4.1  Kandungan Kimia Jahe 

Tinggi rendahnya aroma dan pedasnya rimpang jahe ditentukan dari 

komposisi kimiawi jahe. Faktor yang dapat mempengaruhi komposisi kimiawi rimpang 

jahe antara lain jenisnya, umur rimpang jahe saat di panen, perlakuan setelah panen, 
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dan pengolahan rimpang jahe (Rismunandar, 1988). Kandungan kimia jahe (%) dalam 

bahan segar dapat dilihat pada Tabel 2.1  

 

Tabel 2.1. Kandungan Jahe Segar Setiap 100 gr Bahan (Setyaningrum dan 

Suparinto, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimpang jahe mengandung 2 komponen, yaitu:  

1. Volatil oil (minyak menguap) 

Minyak atsiri merupakan salah satu dari dua komponen utama minyak jahe. Jahe 

kering mengandung minyak atsiri 1-3%, sedangkan jahe segar yang tidak dikuliti 

kandungan minyak atsiri nya lebih besar dibanding jahe kering. Kandungan 

minyak atsiri juga ditentukan faktor umur panen dan jenis jahe. Pemanenan pada 

umur muda, kandungan minyak atsirinya tinggi. Sedangkan pada umur tua, 

kandungannya akan menyusut walau baunya masih menyengat.  

2. Non-volatil oil (minyak tidak menguap) 

Oleoresin merupakan salah satu senyawa yang ada di jahe yang sering diambil. 

Oleoresin merupakan komponen pemberi rasa pedas dan pahit. Jahe dengan 

rasa pedas yang tinggi karena kandungan oleoresinnya yang besar seperti pada 

Komponen  Satuan  Jumlah  

Kalori  kal 51 

Protein g 1,5 

Lemak  g 1 

Karbohidrat  g 10,1 

Kalsium  mg 21 

Fosfor  

Besi  

Vitamin A 

Vitamin B1 

Vitamin C 

Air  

mg 

mg 

SI 

mg 

mg 

g 

39 

1,6 

30 

0,02 

4 

86,2 
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jahe emprit dan jenis jahe badak kandungan oleoresinnya rendah sehingga 

rasanya tidak terlalu pedas.  

 

Minyak atsiri jahe terdiri dari zingiberol, zingiberen, n-nonyl aldehida, d-

camphen, d-b-phellandren, methyl heptanon, sineol, stral, borneol, linalool, asetat, 

kaprilat, phenol, dan chavicol. Kandungan oleoresin yang terkandung dalam jahe lebih 

banyak mengandung komponen-komponen non volatil yang mengandung zat 

pembentuk rasa pedas dan pahit pada jahe. Umumnya oleoresin jahe tersusun oleh 

gingerol, zingeron, shogaol, dan resin. Menurut koswara (2008), semakin tua umur 

rimpang jahe, maka semakin besar pula kandungan oleoresinnya.  

Rimpang jahe memiliki aroma yang harum dan pedas karena komponen 6-

gingerol dan 6-shogaol yang memiliki aktivitas antioksidan. Pada tanaman jahe segar 

komponen gingerol merupakan komponen aktif terbesar dan 6-gingerol sebagai unsur 

dengan jumlah terbanyak dalam senyawa gingerol (Bhattarai et al., 2001). Berikut 

adalah gambar struktur senyawa gingerol dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

(Gambar 2.5)  

 

 

   

 

Gambar 2.5 Struktur Bangun Senyawa Gingerol 

 

Reaksi perubahan gingerol menjadi senyawa yang kurang pedas terjadi 

selama proses pengeringan jahe ataupun ekstraksi oleoresinnya. Senyawa gingerol 

akan berubah menjadi zingeron jika dilakukan pemanasan diatas suhu 2000C melalui 

reaksi retroaldol dengan membentuk senyawa aldehid alifatik. Reaksi lain yang bisa 

merusak gingerol adalah reaksi dehidrasi yang menghasilkan senyawa shogaol. 

Reaksi ini cepat sekali berlangsung jika dalam suasana alkalis pada suhu kamar, 

sedangkan pada suasana asam reaksinya akan lambat, tetapi jika pada suhu tinggi 

maka reaksinya akan berlangsung cepat (Bhattarai et al., 2001). Sedangkan untuk 

penyimpanan jangka pendek, senyawa gingerol relatif lebih stabil tanpa adanya 

katalis seperti asam atau basa kuat. Gingerol paling stabil pada pH 4 dan pada suhu 

370C (Bhattarai et al., 2001). 
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Menurut yanishlieva et al., (2001), senyawa gingerol, shogaol dan zingeron 

dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Penelitian terbaru tentang 

ekstrak jahe menunjukkan bahwa gingerol, shogaol, zingeron, dan diarilheptanoid 

mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dari pada α- tokoferol (Rajalakshmi 

dan Narasimhan, 1996). Aktivitas antioksidan dari senyawa gingerol dimulai pada 

konsentrasi 50 sampai 200μM. Pada konsentrasi 50 μM, aktivitas antioksidan 6-

gingerol lebih kecil dari 6-shogaol dan 6-gingerdiol. Menurut Yusuf (2002), komponen 

jahe cukup stabil tehadap pemanasan, dimana aktivitas antioksidan pada jahe masih 

stabil dua pertiganya setelah adanya pemanasan dengan suhu 1000C. Gingerol 

sebagai komponen bioaktif utama dalam jahe merupakan senyawa yang tahan 

terhadap panas.  

 

2.4.2 Khasiat Jahe  

Penelitian terbaru telah membuktikan secara ilmiah berbagai manfaat jahe, 

antara lain: 

a. Menurunkan tekanan darah. Hal ini karena jahe mampu merangsang pelepasan 

hormone adrenalin dan memperlebar pembuluh darah, akibatnya peredaran 

darah lebih lancar dan meringankan kerja jantung dalam memompa darah.  

b. Membantu pencernaan. Hal ini karena jahe mengandung enzim pencernaan yaitu 

protease dan lipase, yang masing-masing mencerna protein dan lemak.  

c. Gingerol pada jahe brsifat antikoagulan, sehingga mencegah penggumpalan 

darah. Mampu mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab stroke, dan 

serangan jantung. Gingerol juga membantu menurunkan kadar kolesterol.  

d. Mencegah mual, karena jahe mampu memblok serotonin, yang merupakan 

senyawa kimia yang bisa memicu perut berkontraksi, sehingga timbul rasa mual.  

e. Membuat lambung menjadi nyaman, meringankan kram perut dan membantu 

mengeluarkan angina.  

f. Jahe juga mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek merusak 

sel yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh.  

 

Menurut Bhattarai et al. (2001) menyatakan bahwa jahe memiliki manfaat 

untuk pengobatan karminatif, antiematik, antinausea, dan anti-imflammatory. 6-

gingerol memiliki aktivitas analgesic, antipiretik, gastroprotektif, kardiotonik, dan 
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antihepatotoksik. Gingerol juga mempunyai efek penghambatan yang potensial pada 

biosintesis prostaglandin.   

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Firmansyah (2003), 

diketahui bahwa jahe memiliki aktivitas antioksidan tertinggi bila dibandingkan dengan 

kayu secang dan pala. Rimpang jahe juga dikenal memiliki banyak khasiat kesehatan, 

antara lain sebagai peluruh kentut (carminative), perangsang (stimulant), pemberi 

aroma atau bumbu, melancarkan sirkulasi darah, menurunkan kolesterol, peluruh 

keringat (diaphoretic), antimuntah (antitussive), antiradang (anti-inflamantory), dan 

menambah nafsu makan (stomachica) (Wijayakusuma, 2002).  

 

2.5 Gula Merah (Gula Jawa) 

Gula merah adalah gula yang berbentuk padat, berwarna coklat kemerahan 

sampai coklat tua. Gula merah merupakan gula yang dihasilkan secara tradisional dari 

pengolahan nira dengan menguapkan airnya sampai cukup kental dan kemudian 

dicetak atau dibuat serbuk (Gondosari, 2009).  Berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI 01-3743-1995) gula merah atau gula palma adalah gula yang 

dihasilkan dari pengolahan air nira pohon palma yaitu aren (Arenga Pinnata Merr), 

nipah (Nypafructicans), siwalan (Borrassus flabellifera Linn), dan kelapa (Cocos 

nicifera Linn) atau jenis palma lainnya. Adapun komposisi kimia dari berbagai jenis 

nira (tiap 100 g bahan) dapat dilihat pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Berbagai Jenis Nira (tiap 100 g bahan) 

Komponen  Kelapa Aren Siwalan 

Air (g) 84,2 87,2 86,1 

Protein (g) 0,2 0,2 0,3 

Lemak (g) 0,17 0,02 0,02 

Karbohidrat (g) 14,77 12,34 13,54 

Abu (g) 0,66 0,24 0,04 

Sumber : Gondosari (2009)  

Gula merah biasanya berbentuk setengah mangkok atau setengah elip. 

Bentuk demikian ini dihasilkan dari cetakan yang digunakan dari tempurung kelapa. 

Ada pula yang menggunakan cetakan dari bambu, sehingga bentuknya bulat silindris. 
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Kualitas gula merah dapat dilihat dari warnanya dan kekerasan. Kekerasan dan warna 

dipengaruhi oleh kualitas dari mutu nira yang telah terfermentasi Gondosari (2009).  

Gula merah ini merupakan bentuk gula yang tidak begitu murni karena dalam 

pembuatannya tanpa melalui tahap pemurnian atau purifikasi sehingga mengandung 

campuran sukrosa dan gula invert Gondosari (2009). Gula merah memiliki rasa yang 

spesifik sehingga perannya tidak dapat digantikan oleh jenis gula lainnya. Gula merah 

memiliki rasa manis dengan sedikit rasa asam. Rasa asam ini disebabkan oleh 

kandungan asam organik didalamnya. Gula merah mempunyai rasa dan aroma yang 

khas, sehingga tidak bisa digantikan dengan gula pasir. Aplikasi gula merah kini 

sangat luas diantaranya untuk pemanis minuman, penyedap makanan, bahan 

pembuat dodol, kue dan lainnya.  

Berikut ini beberapa perbedaan antara gula putih dan gula merah ditunjukkan 

pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3. Perbedaan Gula Merah dan Gula Putih 

Karakteristik  Gula merah  Gula putih  

Rasa Rasa manis dan lezat Rasa manis saja 

Garam mineral Ada Tidak ada 

Kadar gula Jauh lebih kecil Sangat tinggi 

Kandungan nutrisi Mengandung Thiamin, 

riboflavin, Nicotinic acid, 

Ascorbic acid, protein dan 

vitamin C 

Kurang/tidak 

mengandung nutrisi 

Manfaat kesehatan 

tubuh 

Sangat bagus bagi orang 

yang ingin menurunkan 

BB, mengurangi panas 

pankreas, menguatkan 

jantung, membantu 

pertumbuhan gigi yang 

kuat. 

Kurang mengandung 

unsur kesehatan bagi 

tubuh.  

Tidak ada khasiat bagi 

kesehatan 

Sumber : Partha (2001) 
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Hasil penelitan Gondosari (2009) menunjukkan bahwa gula merah juga 

memiliki indeks glikemik yang rendah yaitu sebesar 35 sehingga gula merah ini 

digolongkan sebagai bahan pangan dengan IG rendah. Makanan dengan IG rendah 

dinilai lebih aman untuk dikonsumsi karena tidak menyebabkan kadar gula meningkat 

tajam setelah dikonsumsi terutama bagi para penderita diabetes (Darwin, 2013). 

Berikut adalah tabel perbandingan gula batu, gula pasir dan gula merah 

Tabel 2.4. Perbandingan Gula batu, Gula pasir dan Gula merah 

Parameter Gula Batu Gula Pasir Gula Merah 

Indeks lelah pankreas  +0,0005 +0,5 +0,00005 

Waktu konversi gula menjadi 

gula darah 

3 menit 3 menit 3 menit 

Waktu konversi gula darah 

menjadi energi  

3 menit 140 menit 3 menit 

Batas konsumsi per hari 60 gram 5 gram 90 gram 

Sumber: Gondosari (2009) 

 

2.6 Minuman Fungsional  

Istilah pangan fungsional kini semakin marak diperbincangkan setelah 

ditemukannya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya peranan dari 

senyawa-senyawa di luar manfaat konvensional dalam bahan pangan yang memiliki 

fungsi tertentu bagi kesehatan. Beberapa contohnya seperti senyawa fenol dan 

turunannya isoprene menunjukkan aktivitas antioksidan, dapat membunuh sel kanker, 

menurunkan aktivitas kolesterol, dan sebagainya.  

Goldberg (2009) menyatakan bahwa pangan fungsional didefiniskan sebagai 

pangan, baik makanan atau minuman, yang dapat dikonsumsi sebagai komponen 

dalam diet sehari-hari dan bukan berbentuk kapsul, tablet ataupun bubuk akan tetapi 

berbentuk cairan atau minuman dan mempunyai khasiat menyembuhkan atau 

mencegah penyakit disamping khasiat zat-zat gizi yang dikandungnya.  

Minuman fungsional merupakan salah satu produk modifikasi dengan 

menambahkan senyawa bioaktif yang dapat memberkan sifat fungsional dalam 

produk tersebut. Minuman fungsional dapat memberikan manfaat kesehatan dan gizi 

di atas minuman yang normal. Menurut Haryanto (2011), Syarat untuk minuman 
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fungsional antara lain merupakan minuman (bukan arti kapsul, serbuk atau tablet) 

yang mengandung senyawa bioaktif tertentu dan mempunyai fungsi tertentu setelah 

dikonsumsi (Haryanto, 2011). Berikut adalah syarat minuman teh sesuai standar SNI 

01-3143-1992 disajikan pada Tabel 2.5  
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Tabel 2.5 Syarat Minuman Teh Sesuai Standar SNI 01-3143-1992 

No Uraian  Satuan Persyaratan  

1 Keadaan    

 Penampakkan  Jernih  

 Bau dan Rasa  Khas teh  

2 Kafein   Positif  

3 Tanin  Positif  

4 Gula total sebagai 

sukrosa, % b/b  

 Positif  

5 Bahan tambahan 

makanan  

  

 Pengawet   Sesuai SNi. 0222-M dan 

peraturan MenKes. No 

722/Men.kes/per/ix/ss 

 Pemanis buatan   Sesuai SNi.0222-M dan 

perauran MenKes.No 

722/MenKes/per/ix/ss 

6 Cemaran logam    

 Timbal (pb) mg/kg Maks. 0,2 

 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 2,0 

 Seng (Zn) mg/kg Maks. 5,0 

 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 

 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,3 

 Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1 

7 Cemaran Mikroba  Koloni/ml  

APM/100 ml 

 

 Angka lempeng total   Maks. 2, xo 10 

 Bakteri Coliform   <2,2 

 E. Coli  Negatif /100 ml 

 C. Pedtingens  Negatif /100 ml 

 Salmonella   Negatif /100 ml 

Sumber SNI 01-3143-1992 
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2.7 Ektraksi dengan Metode Infusa  

Ekstraksi adalah teknik penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga 

dapat terpisah dari kandungan atau bahan yang tidak terlarut dalam pelarut cair. Hasil 

yang diperoleh dari proses dinamakan ekstrak atau sediaan kental yang diperoleh dari 

mengekstrak zat aktif yang dimiliki simplisia menggunakan pelarut yang sesuai bahan, 

kemudian dilakuakn maserasi dan diperlakukan sedemikian rupa sehingga 

mendapatkan hasil ayng diinginkan. Cairan penyari yang biasa digunakan untuk 

ekstraksi adalah air, etanol, dan etanol air atau eter (Dirjen POM, 2000).  

Infusa merupakan salah satu teknik ekstraksi dengan cara panas 

menggunakan air yang mendidih. Pelarut yang digunakan dalam teknik infusa adalah 

air dengan temperature penangas air (bejana infusa tercelup dalam penangas air 

mendidih, temperature terukur 96-980C) selama waktu tertentu (15-20 menit. 

Kelebihan dari teknik ekstraksi infusa adalah cara melakukannya mudah dan alat yang 

digunakan tergolong sedrhana dan murah (Dirjen POM, 2000).  

Ekstraksi dengan metode infusa menggunakan pelarut air. Pemilihan ini 

didasarkan karena air mampu melarutkan berbagai jenis senyawa kimia, sehingga 

disebut sebagai pelarut universal. Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Sifat 

ini mengakibatkan air dapat membasahi suatu bahan secara baik. Air memiliki ikatan 

polar yaitu ikatan hidrogen, sehingga ikatannya cenderung kuat dan mengikat 

senyawa berikatan polar lainnya (Gunawan dan Mulyani, 2004). Daun sirsak, kayu 

manis, dan kayu secang mengandung senyawa fenol, yang mana terdapat gugus OH 

sehingga akan mudah larut dalam pelarut air yang juga terdapat gugus OH. 

 

2.8 Radikal Bebas  

Radikal bebas merupakan kelompok atom yang sudah ada di dalam tubuh 

manusia yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan di orbital liarnya. Radikal 

bebas sifatnya sangat reaktif karena bisa membentuk reaksi berantai untuk 

melengkapi orbitalnya sendiri. Tubuh manusia memiliki enzim yang mampu 

menetralkan radikal bebas, namun jika jumlahnya sedikit. Namun jika jumlahnya lebih 

banyak maka akan memicu patologis.  

Kerusakan sel diawali oleh terbentuknya radikal bebas dan aktifnya radikal 

bebas dalam tubuh. Aktifnya radikal bebas dengan rangkaian proses sebagai berikut:  
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1. Terjadinya ikatan kovalen, yaitu ikatan yang sangat kuat antara radikal bebas 

dengan komponen membran seperti enzim-enzim membran, komponen 

karbohidrat membran plasma, sehingga terjadinya perubahan struktur dan fungsi 

reseptor.  

2. Oksidasi gugus thiol pada komponen membran oleh radikal bebas yang 

menyebabkan proses transport lintas membran terganggu.  

3. Reaksi peroksidasi lipid dan kolesterol membran yang mengandung asam lemak 

tak jenuh majemuk (PUFA= Poly Unsaturated Fatty Acid). Hasil reaksi peroksidasi 

lipid oleh radikal bebas berefek langsung terhadap kerusakan sel, yang 

mengakibatkan perubahan fluiditas, cross- lingkink, struktur dan fungsi membran 

akan mati. Dalam kondisi normal tubuh akan mengalami mekanisme pertahan 

tubuh akibat adanya radikal bebas. Kerusakan yang terjadi pada sel akibat radikal 

bebas baru dapat terjadi apabila mekanisme pertahanan tubuh menurun.  

Mekanisme kerja terbentuknya radikal bebas dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, baik faktor endogen maupun eksogen. Faktor-faktor tersebut akan 

menyebabkan reaksi selanjutnya berupa peroksidasi lipid membran dan sitosol yang 

mengakibatkan terjadinya serangkaian reduksi asam lemak sehingga terjadi 

kerusakan membran dan organel sel (Iorio, 2007). 

 Peroksidasi lipid bertanggung jawab tidak hanya pada kerusakan makanan, 

tetapi juga menyebabkan kerusakan jaringan in vivo karena dapat menyebabkan 

berbagai penyakit seperti kanker, penyakit inflamasi, aterosklerosis, dan penuaan. 

Efek tersebut disebabkan oleh produksi radikal bebas (ROO•, RO•, OH•) pada proses 

pembentukan peroksida dari asam lemak. 

 Peroksidasi lipid merupakan reaksi berantai yang memberikan pasokan radikal 

bebas secara terus-menerus yang menginisiasi peroksida lebih lanjut (Sunarni, 2005).  

Proses secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Inisiasi 

ROOH + logam (n) ROO•+ Logam (n-1) + H+ 

X• + RH          R• + XH 

b. Propagasi 

R• + O2     ROO• 

ROO• + RH ROOH + R•  

c. Terminasi 
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ROO• + ROO•      ROOR + O2 

ROO• + R•         ROOR 

R• + R•         RR 

 Dalam kimia organik, peroksida merupakan suatu gugus fungsional dari 

sebuah molekul organik yang mengandung ikatan tunggal oksigen-oksigen (R-O-O-

R’). Jika salah satu R atau R’ merupakan atom hidrogen, maka senyawa itu disebut 

hidrogen peroksida (R-O-O-H) (Iorio, 2007). Karena prekursor molekuler dari proses 

inisiasi adalah produk hidropksiperoksida, peroksidasi lipid merupakan reaksi berantai 

yang sangat berpotensi memiliki efek menghancurkan. Oleh karena itu, untuk 

mengontrol dan mengurangi peroksidasi lipid maka digunakan senyawa-senyawa 

yang bersifat antioksidan. 

 Radikal oksigen dan turunannya dapat mematikan sel. Radikal hidroksil 

menyebabkan kerusakan oksidatif terhadap protein, DNA, lemak yang mengandung 

lebih dari satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon, dan komponen sel lain. Pada 

beberapa kasus, radikal bebas merupkan penyebab langsung penyakit (Siswono, 

2005). 

 

2.9 Antioksidan  

Antioksidan merupakan senyawa yang jika ditambahkan pada konsentrasi 

rendah dengan signifikan akan mampu menghambat atau mencegah oksidasi 

substrat dalam reaksi rantai (Ardiansyah, 2007). Antioksidan merupakan senyawa 

yang mendonasikan satu atau lebih elektron kepada senyawa oksidan, kemudian 

akan mengubah senyawa oksidan menjadi senyawa yang lebih stabil, sehingga dapat 

menghentikan reaksi berantai. Contohnya antioksidan antara lain β karoten, likopen, 

vitamin C, dan vitamin E (Dalimartha dan Soedibyo, 1999) 

Antioksidan dikelompokkan menjadi dua yaitu antioksidan enzim dan vitamin. 

Antioksidan enzim meliputi superoksida dismutase (SOD), katalase dan glutathione 

peroxidases (GSH.Prx). Antioksidan vitamin yaitu alfa tokoferol (vitamin E), beta 

karoten dan asam askorbat (vitamin C). antioksidan vitamin lebih popular dan banyak 

diketahui oleh masyarakat dibandingkan antioksidan enzim. Antioksidan yang 

termasuk dalam vitamin dan fitokimia adalah flavonoid. Senyawa flavonoid memiliki 

kemampuan untuk meredam molekul yang tidak stabil yang disebut radikal bebas.  
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2.9.1 Jenis Antioksidan  

Berdasarkan jenis sumbernya, antioksidan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:  

 Antioksidan yang di produksi oleh tubuh kita sendiri yaitu berupa enzim antara 

lain: superoksida dismutase, glutathione peroxidase, peroxidase dan katalase.  

 Antioksidan alami yang diperoleh dari sumber tanaman atau hewan yaitu: 

tokoferol, vitamin C, beta karoten, flavonoid, dan senyawa fenolik.  

 Antioksidan sintetik yaitu antioksidan yang dihasilkan dari penambahan bahan-

bahan kimia yaitu BHA, BHT, TBHQ, PG, dan NDGA yang ditambahkan dalam 

makanan untuk mencegah kerusakan lemak (Hernani dan Raharjo, 2010).  

 

a. Jenis-Jenis Antioksidan Alami  

1. Vitamin C 

Asam askorbat atau vitamin C adalah jenis antioksidan monosakarida yang 

ditemukan pada tumbuhan. Vitamin C mempunyai berat molekul 178,13, rumus 

molekul C6H8O6. Asam askorbat membantu mengurangi dan menetralkan oksigen 

reaktif, seperti hidrogen peroksida (Ardiansyah, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Vitamin C 

 

2. Flavonoid  

Flavonoid merupakan kelompok antioksidan yang memiliki lebih dari 4000 

senyawa yang idtemukan sampai tahun 1990 (Harbone, 2010). Flavonoid merupakan 

senyawa fenol yang hampir dimiliki oleh sebagian tumbuh-tumbuhan hijau dan 

biasanya terkonsentrasi pada biji, buah, kulit buah, kulit kayu, daun dan bunga (Miller, 

2011). Flavonoid berfungsi sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik. Selain itu 

memiliki sifat sebagai antioksidan, anti peradangan, anti alergi, dan mampu 

menghambat oksidasi LDL (Low Density Lipoprotein) (Halliwell, 2007)  



24 
 

 

Gambar 2.7 Struktur Flavonoid  

(Markham, 2008) 

 

Senyawa flavonoid yang ada di alam paling banyak adalah flavanol, flavon, 

flavon-3-ol, isoflavon, flavanone, antosianidin dan proantosianidin.  

 

3. Polifenol  

Polifenol merupakan kelompok antioksidan yang paling banyak terdapat dalam 

tanaman pangan, lebih dari 8000 senyawa fenolik dikenal saat ini (Harbone, 2010). 

Polifenol adalah produk sekunder dari metabolism tanaman.  

Senyawa antioksidan polifenol bersifat multifungsional, dapat berfungsi sebagai 

berikut (Harbone, 2010): 

a. Pereduksi atau donor elektron 

b. Penangkap radikal bebas 

c. Pengkelat logam 

d. Peredam terbentuknya singlet oksigen  

 

 

 

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Polifenol  

4. Vitamin E 

Vitamin E merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak dan memiliki sifat 

antioksidan, vitamin E yang paling banyak diteliti adalah β tokoferol, karena 

ketersedian di alam yang tinggi.   
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Meknaisme tokoferol dengan melindungi membran sel dari oksidasi karena 

radikal bebas. Tokoferol mampu menghambat radikal bebas dan mencegah tahap 

reaksi propagasi. Reaksi propagasi menghasilkan radikal tokoferol yang akan diubah 

kembali ke bentuk kurang aktif dengan pemberian elektron dan antioksidan lainnya, 

seperti askorbat dan retinol.  

 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia β Tokoferol  

 

 

2.9.2 Klasifikasi Antioksidan  

Antioksidan yang ada dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian 

berdasarkan fungsinya (Winarsi, 2007), yaitu:  

1. Primary antioxidants 

Antioksidan primer merupakan senyawa-senyawa yang memiliki mekanisme 

pemutusan rantai reaksi radikal bebas dengan mendonorkan atom hidrogen secara 

cepat pada suatu lipid yang radikal, produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk 

inisial (Vaya dan Aviram, 2008). Senyawa antioksidan yang termasuk kelompok ini, 

misalnya BHA, BHT, PG, TBHQ, dan tokoferol.  

2. Secondary antioxidants  

Antioksidan ini dapat menghilangkan penginisiasi oksigen maupun nitrogen 

radikal atau bereaksi dengan komponen atau enzim yang menginisiasi radikal bebas 

antara lain dengan menghambat enzim pengoksidasi dan menginisiasi enzim 

pereduksi atau mereduksi oksigen tanpa membentuk spesies radikal yang aktif. 

Contohnya adalah sulfit, vitamin C, betakaroten, asam urat, albumin dan bilirubin.  

3. Tersier antioxidants 

Antioksidan tersier memiliki kemampuan untuk memperbaiki sel-sel dan jaringan 

yang rusak karena radikal bebas. Contohnya adalah metionin sulfoksidan reductase 
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yang memperbaiki DNA dalam inti sel. Enzim tersebut bermanfaat bagi penderita 

kanker.   

4. Oxygen- scavenger  

Oksigen-scavanger yaitu senyawa-senyawa yang berperan untuk mengikat 

oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Senyawa tersebut akan bereaksi 

dengan oksigen yang berada dalam sistem sehingga jumlah oksigen akan berkurang. 

Contohnya adalah vitamin C (asam askorbat), asam eritrobat, dan askorbilpalmitat.  

5. Chelators sequestrants 

Merupakan senyawa yang mampu mengikat logam seperti besi dan tembaga 

yang mampu mengkatalisis reaksi oksidasi. Contohnya adalah asam sitrat, asam 

amino, Ethylenediaminitetra Acetic Acid (EDTA) dan fospolipid.  

 

2.9.3 Mekanisme Kerja Antioksidan  

Meknaisme kerja antioksidan adalah dengan menghambat oksidasi lemak. 

Oksidasi lemak teridir dari 3 tahapan yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada 

tahapan inisiasi (reaksi 1) yaitu terjadinya pembentukan radikal asam lemak, yakni 

suatu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat 

dari hilangnya satu atom hidrogen. Pada tahapan propagasi (reaksi 2), radikal asam 

lemak akan bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk radikal peroksi. Pada 

tahapan terminasi (reaksi 3), radikal peroksi yang terbentuk lebih lanjut akan 

menyerang asam lemak dan menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak 

baru. Sifat hidroperoksidan tidak stabil dan akan terdegradasi lebih lanjut dan 

menghasilkan senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida dan keton yang 

merupakan hasil dari pemecahan makanan berlemak. Tanpa adanya antioksidan, 

reaksi oksidasi lemak akan melalui tahapan terminasi melalui raksi antar radikal bebas 

membentuk kompleks bukan radikal (reaksi 4).  

 

 

Inisiasi : RH   R* + H*    (1) 

Propagasi : R* + O2       ROO*   (2) 

    ROO* + RH    ROOH + R*  (3) 

Terminasi : ROO* + ROO*   non radikal (4) 

    R* + ROO     non radikal  
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    R* + R*     non radikal    

Pada tahapan inisiasi terjadi pembentukan radikal bebas (R*) yang sangat 

reaktif, karena (RH) melepas satu atom hidrogen, pelepasan ini diakibatkan karena 

adanya cahaya, oksigen atau panas. Tahapan propagasi, radikal (R*) akan bereaksi 

dengan oksigen dan membentuk radikal peroksi (ROO*). Selanjutnya radikal peroksi 

akan menyerang RH (misalnya pada asam lemak) dan menghasilkan hidroperoksidan 

dan radikal baru. Hidrogen peroksidan yang terbentuk sifatnya tidak stabil dan akan 

terdegradasi menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida 

dan keton (Winarsi, 2007) 

Tanpa ada antioksidan, maka reaksi oksidasi lemak akan berlangsung sampai 

tahap terminasi, sehingga akan terjadi reaksi antar radikal dan saling membentuk 

senyawa kompleks. Adanya antioksidan akan memberikan bantuan berupa atom 

hidrogen pada radikal bebas (r*, ROO*), dan mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil 

RH. Reaksi penghambatan antioksidan terhadap radikal lipid mengikuti persamaan 

reaksi sebagai berikut (Winarsi, 2007) 

Inisiasi: R* + AH   RH + A*  

Radikal lipid 

Propagasi:  ROO* + AH    ROOH + A* 

 

 

2.9.4 Pengujian Aktivitas Antioksidan 

 Uji perendaman warna radikal bebas DPPH merupakan uji untuk menentukan 

aktivitas antioksidan dalam sampel yang akan diujikan yang ditinjau dari 

kemampuannya menangkal radikal bebas DPPH. Sumber radikal bebas dari metode 

ini adalah senyawa 1,1-difenil-2-pikrihidrazil. Prinsip dari uji ini adalah adanya donasi 

atom hidrogen dari substansi yang diujikan kepada radikal DPPH  menjadi senyawa 

non radikal difenilpikrilhidrazin yang akan ditunjukkan oleh perubahan warna 

(Molyneux, 2004). 

 Radikal DPPH adalah senyawa oragnik yang mengandung nitrogen tidak stabil 

dengan absorbansi kuat pada panjang gelombang 517 nm dan berwarna ungu gelap 

(Astuti, 2009). Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan 

tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan tersebut dapat 

diukur dengan spektrofotometer, dan diplotkan terhadap konsentrasi penurunan 
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intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap 

terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu 

elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron 

tersebut untuk beresonansi. 

 Akibatnya penambahan senyawa yang bereaksi sebagai antiradikal dan 

menurunkan konsentrasi DPPH ini. Adanya penurunan konsentrasi DPPH akan 

menyebabkan penurunan absorbansinya dibandingkan dengan absorbansi bebas 

kontrol yang tidak diberikan dengan senyawa uji yang diduga mempunyai aktivitas 

antiradikal (Astuti, 2009). Adapun kelebihan dari metode DPPH ini adalah secara 

teknis simpel, dapat dikerjakan dengan cepat dan hanya membutuhkan 

spektrofotometer UV-Vis. Akan tetapi kelemahan dari metode ini adalah radikal DPPH 

hanya dapat dilarutan dalam media organik (terutama media alkoholik), tidak pada 

media aquueous sehingga membatasi kemampuannya dalam penentuan peran 

hidrofilik. Penentuan aktivitas antioksidan berdasarkan perubahan absorbansi DPPH 

harus diperhatikan karena absorbansi radikal DPPH setelah bereaksi dengan 

antioksidan dapat berkurang oleh cahaya, oksigen, dan tipe pelarut. Telah diketahui 

bahwa terjadi pengurangan kapasitas antioksidan ketika kadar air pelarut melebihi 

batas tertentu dikarenakan terkoagulasinya DPPH. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanan pada bulan Januari – Maret 2016, bertempat di 

Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Proses Pangan dan Hasil Pertanian, 

Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia dan 

Pengujian Organoleptik dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

pangan Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2  Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam pembuatan minuman daun sirsak dan jahe adalah 

panci stainless steel (Factory), timbangan digital (Camry EK3651), timbangan analitik 

(Denver nstrumen M-310), kompor gas (Convina), lemari es (LG), thermometer, pisau, 

telenan, gelas beaker (pyrex), gelas ukur (pyrex), baskom, sendok, spatula, saringan 

plastik, kertas saring, blender kering (Panasonic).  

Alat yang digunakan untuk ekstraksi senyawa antioksidan meliputi pipet 

volume (pyrex), pipet tetes, erlenmeyer (iwaki), tabung reaksi, gelas ukur(pyrex), labu 

ukur (pyrex), beaker glass(pyrex), spatula kaca, color reader (Minolta CR-10), vortex 

(Turbo Mixer TM-2000), pH meter (Ezido PL 600), timbangan analitik (Denver 

Instrument M-310), corong kaca (pyrex), botol sampel, corong plastic, rak tabung 

reaksi dan spektrofotometer UV-VIS (Spectronic 20 D+). 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun sirsak yang 

diperoleh di daerah Belimbing, Kota Malang. Kriteria daun adalah lebar daun ± 11 cm, 

berwarna hijau agak tua, daun berada 3-5 dari pucuk daun yang dipetik pada jam 

05.00-06.00 WIB. Bahan tambahan lain yang digunakan adalah jahe yang diperoleh 

dari Pasar Gadang, Malang. Gula merah diperoleh dari “toko jamu jago” daerah pasar 

Belimbing, Malang.  
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 Bahan kimia untuk analisa diperoleh dari Laboratorium Biokimia dan Analisa 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, toko Makmur Sejati, dan toko Krida Tama 

Persada. Bahan kimia yang digunakan antara lain; DPPH 2,2-diphenyl 1-

picrylhydrazyl), etanol 96% (Merck) ,asam askorbat (Rheidel Hein) untuk analisis 

aktivitas penangkap radikal bebas, Folin- Ciocalleu, Na2CO3 7,5% (Merck), Asam 

galat (Merck), Hydrobat (Air Demin), NaOH, Sodium Nitrit, AlCl3, dan Aquades,  

 

3.3 Tahapan Penelitian  

Secara umum penelitian ini dilaksanakan dalma dua tahap, yaitu penelitian 

pendahuluan dan penelitian utama.  

 

Penelitian Pendahuluan  

Penelitian pendahuluan bertujuan untuk persiapan bahan-bahan dalam 

pembuatan formula minuman fungsional daun sirsak, yang meliputi tiga tahap, yaitu: 

(1) mempelajari pembuatan filtrat daun sirsak, dan jahe; (2) mempelajari proses infusa 

masing-masing bahan; dan (3) penentuan formula minuman fungsional daun sirsak.  

 

3.3.1 Mengetahui pembuatan filtrat daun sirsak dan jahe 

a. Proses Pembuatan Filtrat Daun Sirsak 

Proses pembuatan filtrat daun sirsak sebagai berikut:  

Pembuatan filtrat ini dilakukan berdasarkan penelitian Ratihningsih (2003) dan 

Sharief (2006) yang dimodifikasi 

 Daun sirsak segar (urutan 3-5 dari pucuk daun) disortasi untuk memisahkan 

kotoran-kotoran 

 Kemudian dilakukan pengecilan ukuran 1 mm.  

 Daun sirsak yang telah diiris ditimbang sebanyak 100 gram 

 Setelah itu, daun sirsak dimasukkkan dalam panci dan ditambahi air sebanyak 

1000 ml atau (1:10) lalu dilakukan perebusan dengan metode infusa dengan 

kombinasi suhu air 700C, 800C, dan 900C dan ditunggu suhu air mencapai suhu 

tersebut baru kemudian direbus selama 10 menit.   

 Air rebusan disaring dengan saringan plastik untuk memisahkan antara filtrat dan 

ampasnya dan ampasnya dibuang.  
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 Kemudian dilakukan analisa awal bahan baku  

 

 

b.  Proses Pembuatan Filtrat Jahe 

 Proses pembuatan filtrat jahe adalah sebagai berikut:  

 Rimpang jahe dilakukan sortasi untuk memisahkan kotoran, dikupas kulitnya dan 

dilakukan pencucian. Kemudian ditimbang sebanyak 100 gram dan diblender 

kasar.  

 Setelah itu, jahe dimasukkkan dalam panci dan ditambahi air sebanyak 1000 ml 

(1:10) lalu dilakukan perebusan dengan metode infusa dengan kombinasi suhu 

air 700C, 800C, dan 900C dan ditunggu suhu air mencapai suhu tersebut baru 

kemudian direbus selama 10 menit.   

 Filtrat jahe kemudian disaring dengan kertas saring untuk memisahkan ampas 

jahe dan kemudian akan dihasilkan filtrat jahe.  

 Kemudian dilakukan analisa awal bahan baku  

 

3.3.2 Mempelajari suhu infusa masing-masing bahan  

Dalam tahap ini, setiap bahan yang sudah dilakukan pengecilan ukuran, untuk 

mendapatkan filtrat maka dilakukan teknik infusa dengan kombinasi suhu 700C, 800C, 

dan 900C. Teknik infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstrak 

simplisia nabati dengan air pada suhu 900C selama 10-15 menit. Cara kerjanya yaitu 

simplisia dengan derajat kehalusan tertentu dimasukkan kedalam panci dan 

ditambahkan air secukupnya, panaskan diatas penangas air selama 10-15 menit, 

dihitung mulai pada suhu 900C sambil sesekali diaduk, dan disaring dengan 

menggunakan kain saring atau saringan plastik.  

 

3.3.3 Mempelajari Tahapan Pembuatan Minuman Fungsional Daun Sirsak  

Penelitian ini didasarkan pada Nurramadhani (2011) dalam pembuatan teh 

jahe instan. Formulasi minuman dengan cara mencampurkan filtrat daun sirsak, jahe 

dan gula merah. Penentuan proporsi filtrat daun sirsak: filtrat jahe dilakukan secara 

trial and error melalui uji organoleptik pada sepuluh orang panelis terbatas. Tujuan 

dilakukannya uji organoleptik adalah untuk mencari formula yang dapat diterima oleh 
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panelis terhadap warna, aroma dan rasa minuman fungsional daun sirsak. Uji 

organoleptik dilakukan pada lima formula, yaitu dengan proporsi daun sirsak dan jahe 

masing-masing 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, dan 90%:10% (v/v) yang 

masing-masing akan ditambahi gula merah 15 % dan ditambahkan air sebanyak 300 

ml. kemudian hasil dari uji organoleptik dilakukan eliminasi dan didapatkan tiga 

formula terbaik yaitu 60%:40%, 70%:30%, dan 80%:20%, 

Berikut adalah hasil dari eliminasi penelitian pendahuluan 

 Formulasi filtrat daun sirsak dan filtrat jahe yaitu: 80:20, 70:30, dan 60:40 (v/v) 

dengan variasi suhu infusa yaitu: 700C, 800C, dan 900C.  

 Bahan baku filtrat daun sirsak, filtrat jahe akan diformulasikan menjadi satu dan 

disesuaikan dengan proporsi masing-masing sesuai takaran yang ditentukan.  

 Penambahan gula: ditambahkan gula merah cair sebanyak 15 %.  

 Dilakukan Homogenisasi  

 Dilakukan pemanasan suhu pasteurisasi 800C.  

 Didapatkan minuman fungsional teh daun sirsak yang diinginkan, dilakukan 

analisa kadar antioksidan dengan metode DPPH, total fenol, kadar flavonoid, pH, 

TPT, serta uji organoleptik.  

 

3.4 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini disusun secara faktorial yang dirancang dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 2 faktor. Faktor I proporsi penambahan filtrat daun sirsak 

dan filtrat jahe yang terdiri dari 80:20, 70:30 dan 60:40 v/v sebanyak 3 level. Faktor II 

adalah suhu infusa yang digunakan yang terdiri 700C, 800C, dan 900C. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara statistik menggunakan analisa ragam (ANOVA) 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 2 faktor, jika terjadi interaksi antara kedua 

perlakuan dilakukan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan taraf 5% dan jika terdapat 

perbedaan nyata pada interaksi kedua perlakuan maka dilakukan uji lanjut DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) 5%. Sedangkan untuk pemilihan perlakuan terbaik 

digunakan metode Zeleny.  

 

 

 



33 
 

3.5 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Penelitian (RAK) 

yang disusun dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor I sebagai petak utama yang 

terdiri dari 3 level dan faktor II sebagai anak petak yang terdiri dari 3 level. Sehingga 

didapatkan 9 kombinasi perlakuan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan. 

Sehingga didapatkan sebanyak 27 kali percobaan.  

Faktor I: Rasio filtrat daun sirsak (S) dan filtrat jahe (J) yang terdiri dari 3 level, yaitu: 

S1 = filtrat daun sirsak (60), filtrat jahe (40) (v/v) 

S2 = filtrat daun sirsak (70), filtrat jahe (30) (v/v) 

S3 = filtrat daun sirsak (80), filtrat jahe (20) (v/v) 

 

Faktor II: Suhu infusa (T) yang terdiri dari 3 level, yaitu:  

T1 = suhu infusa (700C) 

T2 = suhu infusa (800C) 

T3 = suhu infusa (900C) 

 

Dengan kombinasi perlakuan disajikan pada tabel 3.1  

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Faktor I: Komposisi Filtrat Daun Sirsak dan Filtrat 

Jahe (S) dan Faktor II: Suhu Infusa (T) 

 

 

 

 

Faktor I = S S1 S2 S3 

Faktor II = T 

T1 S1T1 S2T1 S3T1 

T2 S1T2 S2T2 S3T2 

T3 S1T3 S2T3 S3T3 
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3.6 Analisa Data Statistik  

 Data dianalisa dengan analisa ragam Analysis of Variance (ANOVA) dengan 

menggunakan program Microsoft Office Excel untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh pada tiap perlakuan. Apabila hasil uji menunjukkan terdapat perbedaan, 

maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) atau DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) dengan selang kepercayaan 5% dan 10%. Hasil uji organoleptik 

dianalisa dengan uji hedonik. Pemilihan perlakuan terbaik menggunakan metode 

Zeleny.  
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3.7 Diagram Alir Penelitian  

3.7.1 Pembuatan Filtrat  Daun Sirsak 

 

  

 

                                    disortasi  

 

 

                 dilakukan pengecilan ukuran (1 mm) 

 

                            ditimbang 100 gram 

 

                        dimasukkan dalam panci 

 

                      direbus dengan metode infusa 

            (Suhu 700C, 800C, 900C) selama 10 menit  

 

                            disaring (kertas saring)                                 

 

                               

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Filtrat Daun sirsak 

 

 

 

 

Daun Sirsak Segar (urutan 3-5 dari pucuk daun) 

Kotoran 

Daun sirsak : Air 

= 1 : 10 (b/v) 

Ampas  

Analisa  

- Total Fenol 

- Aktivitas Antioksidan 

- Flavonoid 

 

Filtrat Daun Sirsak 
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3.7.2 Filtrat Jahe  

 

 

  

 

                          disortasi, dicuci dan dikupas kulitnya 

 

 

                              ditimbang 100 gr 

 

                              diblender kasar 

 

                    dimasukkan dalam panci  

 

                     direbus dengan metode infusa 

            (Suhu 700C, 800C, 900C) selama 10 menit  

 

                       disaring dengan kain saring  

                        

 

                               

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Filtrat Jahe 

 

 

 

 

 

 

Rimpang Jahe 

Kotoran 

Filtrat Jahe 

Ampas Jahe 

Analisa: 

- Aktivitas Antioksidan 

- Total fenol 

- Flavonoid 

 

Jahe : Air 

1:10 (b/v) 
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3.6.6   Diagram Alir Pembuatan Minuman Fungsional Daun Sirsak  

 

 

 

 

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

           dipanaskan suhu 800C ± 10 menit  

           

         dikemas dalam botol gelap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Minuman Fungsional Daun Sirsak   

Filtrat Jahe

 
 Filtrat Jahe 

Filtrat Daun 

Sirsak  

I. Filtrat Daun Sirsak 

(80%) : Filtrat Jahe 

(20%)(v/v) 

II. Filtrat Daun Sirsak 

(70%) : Filtrat Jahe 

(30%)(v/v) 

III. Filtrat Daun Sirsak 

(60%) : Filtrat Jahe 

(40%)(v/v) 

 

Campuran bahan 

 
 Filtrat Jahe 

Gula merah cair 15% 

(b/v)

 
 Filtrat Jahe 

Air 300 ml (v/v)

 
 Filtrat Jahe 

Minuman Fungsional 

 Daun Sirsak 

Analisa Akhir:  

- Aktivitas Antioksidan 

(DPPH)  

- Total Fenol 

- Flavonoid 

- pH 

- TPT 

- Color reader  

- Uji Organoleptik 

(Rasa, Aroma, dan 

Warna)  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1 Analisa Bahan Baku  

Pada penelitian ini dilakukan analisa bahan baku yang digunakan untuk 

membuat minuman fungsional daun sirsak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

kandungan awal pada bahan yang menjadi keunggulan dari produk tersebut. Selain 

itu, juga untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau penurunan dalam produk 

minuman fungsional, dengan demikian dapat diketahui peningkatan atau 

penurunannya pada produk minuman fungsional daun sirsak. Bahan baku pembuatan 

minuman fungsional daun sirsak masing-masing direbus dengan suhu 70oC, 80oC dan 

90oC dengan air dengan perbandingan daun sirsak : jahe (1:10) sehingga didapatkan 

filtrat daun sirsak dan filtrat jahe. Parameter bahan baku yang dianalisa diantaranya 

yaitu aktivitas antioksidan dan IC50 (Inhibition Concentration 50), total fenol, kadar 

flavonoid, pH, dan total padatan terlarut. Data hasil analisa disajikan pada Tabel 4.1  

 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Filtrat Daun Sirsak  

Parameter Bahan Baku 

Daun Sirsak Literatur Jahe Literatur  

IC50 (ppm) 427,1 360,8 2630,0 473,8 

Total Fenol (µg 

GAE/ml) 

2983,6 2595,4 6055,1 6350 

Kadar flavonoid (µg 

QE/ml) 

48044,4 + 38377,8 + 

pH 6,9 5-7 7,2 7,3 

TPT (oBrix) 1 1,5 1,5 1,8 

Keterangan: Mirihartiningsih (2002)  

 

 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat hasil analisa IC50 daun sirsak dan jahe 

menunjukkan adanya perbedaan dengan pustaka. Data hasil penelitian menyatakan 
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bahwa nilai IC50 daun sirsak yaitu 427,1 ppm dan IC50 jahe 2630,0 ppm. Sedangkan 

menurut literatur, nilai IC50 untuk daun sirsak yaitu 360,8 ppm dan IC50 jahe yaitu 473,8 

ppm. Dengan demikian IC50 yang bagus adalah pada daun sirsak karena nilainya lebih 

rendah dibandingkan IC50 jahe. Namun jika dibandingkan dengan literatur daun sirsak 

dan jahe memiliki aktivitas antioksidan yang rendah karena semakin kecil nilai IC50 

maka semakin tinggi aktivitas antioksidan yang dihasilkan. Menurut Zuhra et al., 

(2008). Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan yang kuat jika nilai IC50 kurang 

dari 50 ppm, kuat untuk nilai IC50 bernilai 50-100 ppm, sedang jika bernilai 100-150 

ppm dan rendah jika nilai IC50 bernilai 151-600 ppm.  

Proses ekstraksi bisa berpengaruh terhadap tinggi rendahnya aktivitas 

antioksidan itu sendiri. Pada penelitian ini proses ektraksi sirsak dan jahe 

menggunakan air. Senyawa acetogenin pada daun sirsak dan senyawa gingerol dan 

shagoal pada jahe memiliki banyak gugus hidroksil sehingga bersifat polar. Sehingga 

membutuhkan pelarut yang lebih baik dalam mengekstrak senyawa-senyawa 

tersebut. Selain itu menurut Zuhud (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kadar 

antioksidan di dalam daun sirsak antara lain jenis pohon sirsak, tempat tumbuh, 

bagian daun yang diambil, dan perlakuan yang diberikan. Pada daun sirsak terdapat 

senyawa polifenol dan flavonoid yang dikenal sebagai antioksidan alami. Polifenol dan 

flavonoid bekerja bersama-sama untuk menangkal radikal bebas. Kandungan fenol 

dan flavonoid tentunya akan mempengaruhi aktivitas antioksidan dan kadar IC50 

pada daun sirsak.  

Total fenol daun sirsak yaitu 2983,6 µg GAE/ml dan jahe yaitu sebesar 6055,1 

µg GAE/ml. Total fenol daun sirsak hasil analisa lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

literatur yang didapat, hal ini salah satunya disebabkan adanya adanya kandungan 

senyawa fenol yang berbeda pada daun sirsak. Total fenol jahe lebih rendah bila 

dibandingkan dengan literatur, perbedaan ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan 

perlakukan pendahuluan bahan sebelum bahan diuji dan perbedaan bahan baku yang 

digunakan. Muchtadi (1989), menyatakan komponen kimia dalam tanaman dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perbedaan varietas, keadaan iklim, 

tempat tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, kematangan pada 

waktu panen dan kondisi penyimpanan setelah panen. Analisa total fenol ini 

dipersiapkan dengan menggunakan asam galat. Kurva standar asam galat dinyatakan 

dalam µg setara dengan Gallic Acid Equivalent (GAE) per ml 
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Daun sirsak mengandung senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan suatu 

kelompok fenol terbesar yang ditemukan di alam. Berdasarkan penelitian Holistic 

Health Solution (2012) ekstrak etanol daun Annona muricara diketahui mengandung 

senyawa flavonoid. Kandungan flavonoid ini banyak terkandung pada sel-sel tanaman 

yang sedang melakukan fotosintesis sehingga banyak tersebar pada kingdom Plantae 

(Sunarjono, 2005). Berdasarkan analisa bahan baku yang dilakukan pada daun sirsak 

dan jahe. Hasil analisa flavonoid daun sirsak yaitu 48044,4 µg QE/ml sedangkan pada 

kadar flavonoid jahe yaitu 38377,8 µg QE/ml. Menurut literatur belum diketahui secara 

kuantitaif kandungan flavonoid pada daun sirsak dan jahe, hanya dilakukan pengujian 

flavonoid secara kualitatif dan menunjukkan hasil nyata adanya flavonoid pada daun 

sirsak dan jahe.  

Total padatan terlarut filtrat jahe sebesar 1,50brix, dan daun sirsak sebesar 

10brix nilai tersebut ternyata tidak berbeda jauh dari total padatan terlarut dalam 

literatur yaitu sebesar 1,80brix untuk jahe dan hanya selisih 0,3 sedangkan total 

padatan terlarut daun sirsak menurut literatur berkisar 1.50brix dan hanya selisih 0,5 

sehingga perbedaannya tidak terlalu jauh dari literatur (Mulyani, 2013). Namun 

perbedaan dalam analisa bisa dikarenakan perbedaan umur tanaman, keadaan tanah 

dan iklim tempat penanaman jahe. Muchtadi (1989), komponen kimia dalam tanaman 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perbedaan varietas, keadaan 

iklim, tempat tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, kematangan 

pada waktu panen dan kondisi penyimpanan setelah panen.  

Parameter pH merupakan salah satu parameter yang penting dalam 

menentukan kualitas bahan. Menurut daha hasil yang diperoleh kadar pH untuk sirsak 

yaitu 6,9 dan pH jahe yaitu 7,2. Jika dibandingkan dengan data yang diperoleh dari 

literatur maka terdapat perbedaan namun tidak terlalu signifikan. Data literatur pH 

sirsak yaitu kisaran 5-7 dan pH jahe sekitar 7,3. Namun jika terdapat perbedaan ini 

bisa disebabkan umur tanaman dan iklim tempat tumbuhnya. Muchtadi (1989), 

menyatakan bahwa komponen kimia dalam tanaman dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: perbedaan varietas, keadaan iklim, tempat tumbuh, cara 

pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, kematangan pada waktu panen dan kondisi 

penyimpanan setelah panen.  
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4.2 Analisa Produk Minuman Fungsional Daun sirsak  

 

4.2.1 Aktivitas Antioksidan (IC50 (Inhibition Concentration 50) 

Aktivitas antioksidan yaitu kemampuan suatu bahan yang mengandung 

antioksidan untuk dapat meredam senyawa radikal bebas yang ada disekitarnya. 

Prinsip pengukuran aktivitas antioksidan secara kuantitatif menggunakan metode 

DPPH adalah adanya perubahan intensitas warna ungu DPPH yang sebanding 

dengan konsentrasi larutan DPPH tersebut. Radikal bebas DPPH yang memiliki 

elektron yang tidak berpasangan akan memberikan warna ungu. Warna akan berubah 

menjadi kuning saat elektronnya berpasangan. Perubahan warna ungu terjadi ketika 

adanya peredaman radikal bebas yang dihasilkan oleh bereaksinya molekul DPPH 

dengan atom hidrogen yang dilepaskan oleh molekul senyawa sampel dan 

menyebabkan terjadinya perubahan warna DPPH dari ungu menjadi kuning. 

Perubahan warna akan dibaca absorbansi menggunakan spektrofotometri dengan 

panjang gelombang 517 nm (Molyneux, 2004).  

Minuman fungsional daun sirsak dengan berbagai proporsi kemudian 

direaksikan dengan reagen DPPH. Reaksi yang positif dari minuman fungsional daun 

sirsak setelah ditambahkan reagen DPPH ditandai dengan terjadinya perubahan 

warna ungu menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa minuman fungsional daun 

sirsak mengandung senyawa antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata 

nilai IC50 pada minuman fungsional daun sirsak berkisar antara 545,04 ppm – 686,26 

ppm. Grafik rerata aktivitas antioksidan pengaruh perlakuan proporsi filtrat daun 

sirsak: filtrat jahe dengan perlakuan suhu infusa disajikan pada Gambar 4.2.  
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Gambar 4.2 Grafik Pengaruh Proporsi Filtrat Daun Sirsak dan Filtrat Jahe dengan 

Pengaruh Perlakuan Suhu Terhadap Aktivitas Antioksidan Pada Minuman Fungsional 

Daun Sirsak 

Gambar 4.2 Pada proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe dengan perbandingan 

(80%:20%), dengan perlakuan suhu 700C, 800C dan 900C memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 686,26 ppm, 585,08 ppm dan 590,68 ppm. Pada proporsi filtrat 

daun sirsak : filtrat jahe dengan perbandingan (60%:40%), dengan perlakuan suhu 

700C, 800C dan 900C memiliki aktivitas antioksidan sebesar 588,99 ppm, 545,04 ppm, 

dan 592,03 ppm. Pada proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe dengan perbandingan 

(70%:30%), dengan perlakuan suhu 700C, 800C dan 900C memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 651,80 ppm, 623,76 ppm, dan 615,00 ppm.  

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa IC50 terendah terdapat pada 

proporsi filtrat daun sirsak: filtrat jahe dengan perbandingan 60%:40% dengan 

perlakuan suhu 800C yaitu sebesar 545,04 ppm dan IC50 tertinggi terdapat pada 

proporsi filtrat daun sirsak dan jahe dengan perbandingan (80%:20%), dengan 

perlakuan suhu 700C memiliki aktivitas antioksidan tertinggi yaitu sebesar 686,26 ppm 

Molyneux (2004), juga menyatakan bahwa semakin tinggi nilai IC50 pada suatu bahan 

maka menunjukkan semakin rendah potensial aktivitas antioksidannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada proporsi filtrat sirsak dan filtrat jahe sebesar 60%:40% 

dengan perlakuan suhu 700C memiliki aktivitas antioksidan yang tertinggi.  
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Berdasarkan hasil analisa ragam pada (lampiran 2) menunjukkan bahwa 

adanya penambahan filtrat daun sirsak dan jahe pada minuman fungsional daun 

sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap aktivitas antioksidan 

minuman fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.2 Rerata IC50 Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe   

Proporsi  Rerata IC50 (ppm) BNT 0,05 

60:40 575,35 a 

43,24 80:20 620,67 b 

70:30 630,19 b 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan 

filtrat jahe memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai IC50 pada minuman 

fungsional daun sirsak. Hal ini dapat dilihat dari proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe 

(60%:40%) memiliki nilai IC50 paling rendah yaitu sebesar 575,35 ppm. Berbeda 

dengan nilai IC50 tertinggi yaitu diperoleh pada proporsi perbandingan filtrat sirsak 

dengan filtrat jahe (70%:30%) yaitu 630,19 ppm. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada perlakuan proporsi 

filtrat daun sirsak dan filtrat jahe dengan perbandingan (60%:40%). Hal ini 

dikarenakan semakin rendah nilai IC50 maka menunjukkan semakin tingginya potensi 

aktivitas antioksidan dalam bahan tersebut.  

Peningkatan aktivitas antioksidan seiring dengan konsentrasi penambahan 

filtrat jahe dikarenakan dalam jahe terdapat banyak senyawa antioksidan berupa 

gingerol dan shagaol.  Menurut Yanishlileva dkk (2011), jahe mengandung senyawa 

gingerol, shagaol dan zingeron yang dilaporkan memilki aktivitas antioksidan yang 

tinggi. Ekstrak jahe juga menunjukkan bahwa gingerol, shagaol dan zingeron 

mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dari pada α – tokoferol (Rajalakshmi 

dan Narasimhan, 1986).  

Berdasarkan hasil analisa ragam menunjukkan bahwa adanya perlakuan 

penggunaan suhu perebusan pada minuman fungsional daun sirsak memberikan 

pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap aktivitas antioksidan minuman fungsional 

daun sirsak. 
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Tabel 4.3 Rerata IC50 Perlakuan Suhu Ekstraksi   

Perlakuan Suhu  Rerata IC50 (ppm) BNT 0,05 

800C 584,62 a 

43,24  900C 599,23 ab 

700C 642,35 b 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai IC50 minuman fungsional daun sirsak 

mengalami penurunan nilai IC50 seiring dengan meningkatnya suhu perebusan. Dapat 

dilihat pada suhu perebusan 800C mengalami penurunan nilai IC50 bila dibandingkan 

pada suhu perebusan 700C yang mengalami kenaikan nilai IC50 yaitu dengan nilai IC50 

584,63 ppm dan 642,35 ppm. Nilai IC50 menggambarkan tingkat kekuatan antioksidan 

berdasarkan penghambatan radikal bebas sebanyak 50%. Nilai IC50 < 50 ppm 

menunjukkan kekuatan antioksidan sangat aktif, nilai IC50 50-100 ppm menunjukkan 

kekuatan antioksidan aktif, nilai IC50 100-250 ppm menunjukkan antioksidan sedang, 

nilai IC50 250-500 ppm menunjukkan kekuatan antioksidan lemah, dan nilai IC50 > 600 

ppm menunjukkan kekuatan antioksidan sangat lemah (Molyneux, 2004), 

Berdasarkan penggolongan tersebut bahwa nilai IC50 terbaik terdapat pada 

perlakuan suhu 800C dan 900C bila dibandingkan dengan suhu 700C. Pada uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) didapatkan hasil bahwa perlakuan ketiga suhu perebusan 700C, 

800C dan 900C menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa 

perbedaan suhu perebusan juga berpengaruh terhadap aktvitas antioksidan pada 

minuman fungsional daun sirsak. Nilai IC50 yang didapatkan dari ketiga perlakuan 

suhu tersebut digolongkan dalam antioksidan lemah karena tergolong dalam nilai IC50 

250-600 ppm.  

Penenlitian yang dilakukan oleh Widayanti (2009), menyebutkan bahwa 

senyawa 6-gingerol pada jahe merupakan senyawa yang memiliki potensi antioksidan 

yang paling besar. Gingerol dan shagaol merupakan komponen fenol utama yang 

berperan dalam aktivitas antioksidan jahe. Gingerol sifatnya lebih tahan terhadap 

perubahan suhu selama proses pengolahan maupun penyimpanan sedangkan 

shagaol merupakan senyawa pedas jahe dimana shagaol dapat dihasilkan bila jahe 

dikeringkan atau dimasak.  
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Hubungan Kandungan Total Fenol Terhadap aktivitas antioksidan (IC50) Pada 

Minuman Fungsional Daun Sirsak disajikan pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Grafik Korelasi Total Fenol dan IC50 pada Minuman Fungsional Daun 

Sirsak 

Hubungan antara kandungan total fenol (µg GAE/ml) terhadap aktivitas 

antioksidan (IC50) berdasarkan beberapa penelitian mempunyai korelasi yang kuat. 

Beberapa penelitian tersebut diantaranya: 1) Hadriyono dkk, (2010) melaporkan jika 

kandungan total fenol pada buah manggis memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap 

aktivitas antioksidan dengan korelasi sebesar 84%. 2) Angkasa dan Suleman (2012) 

melaporkan nilai korelasi antara kandungan polifenol dan aktivitas antioksidan adalah 

99% pada tumbuhan daun hantap; dan 3) Ukieyanna dkk, (2012) melaporkan bahwa 

kandungan total fenol memberikan kontribusi sebesar 77% terhadap aktivitas 

antioksidan pada tumbuhan suruhan.  

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,4316 dengan mengikuti persamann linear y=0,0237x+449,22. Hal ini 

menunjukkan adanya korelasi positif antara IC50 dan total fenol pada perlakuan. Nilai 

determinasi (R2) sebesar 0,4316 menunjukkan bahwa kandungan total fenol memiliki 

korelasi terhadap aktivitas antioksidan(IC50) sebesar 43,16%. Kontribusi yang 

diberikan tidak terlalu besar namun hal ini masih dinyatakan memiliki korelasi yang 

cukup berarti. Nilai koefisien determinasi (R2) yang menyatakan bahwa hubungan 

antara kedua variabel tersebut yang cukup berpengaruh atau cukup berarti yaitu 
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y = 0.0198x + 472.09
R² = 0.6407
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antara 0,4 – 0,8 (Krisyanto, 2007). Nilai koefisien x = 0,0237 menunjukkan bahwa 

adanya hubungan positif antara total fenol dan aktivitas antioksidan(IC50). Artinya 

dengan semakin tinggi total fenol yang terkandung maka aktivitas antioksidannya juga 

meningkat. 

Hubungan Kandungan Kadar Flavonoid Terhadap aktivitas antioksidan (IC50) Pada 

Minuman Fungsional Daun Sirsak disajikan pada Gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Korelasi Kadar Flavonoid dan IC50 pada Minuman Fungsional 

Daun Sirsak 

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,6407 dengan mengikuti persamann linear y=0,0198x+472,09. Hal ini 

menunjukkan adanya korelasi positif antara IC50 dan kadar flavonoid pada perlakuan. 

Nilai determinasi (R2) sebesar 0,6407 menunjukkan bahwa kandungan kadar 

flavonoid memiliki korelasi terhadap aktivitas antioksidan(IC50) sebesar 64,07%. 

Kontribusi yang diberikan dinyatakan memiliki korelasi yang cukup berarti. Nilai 

koefisien determinasi (R2) yang menyatakan bahwa hubungan antara kedua variabel 

tersebut yang cukup berpengaruh atau cukup berarti yaitu antara 0,4 – 0,8 (Krisyanto, 

2007). Nilai koefisien x = 0,0198 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara 

kadar flavonoid dan aktivitas antioksidan(IC50). Artinya dengan semakin tinggi kadar 

flavonoidl yang terkandung maka aktivitas antioksidannya juga meningkat. 
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4.2.2 Total Fenol  

Analisa total fenol menggunakan metode folin ciocalteu yang cukup sederhana 

dan biasa digunakan untuk mengukur total fenol pada suatu bahan. Ketika direaksikan 

antara regaen Folin - Ciocalteu dengan senyawa fenollik maka aka ada perubahan 

warna dari kuning menjadi biru. Intensitas warna yang terbentuk selanjutnya diukur 

dengan menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 765 nm. Menurut 

Ismail (2012), warna biru yang teramati berbanding lurus dengan konsentrasi ion fenol 

yang terbentuk, semakin besar konsentrasi senyawa fenolik maka semakin banyak 

ion fenolat yang terbentuk sehingga warna biru yang dihasilkan semakin pekat. Dalam 

pengujian total fenol tujuan ditambahkannya Na2CO3 yaitu untuk membentuk suasana 

basa agar terjadi reaksi reduksi Folin-Ciocalteu oleh gugus hidroksil dari fenolik di 

dalam sampel (Ratihningsih, 2003).  

Nilai total fenol pada minuman fungsional daun sirsak dari berbagai proporsi 

berkisar antara 5504,08 – 7874,83 ug GAE/ml. Hasil total fenol pada berbagai proporsi 

minuman fungsional daun sirsak dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Proporsi Filtrat Daun Sirsak, Filtrat Jahe dan Pengaruh 

perlakuan Suhu Terhadap Kadar Total Fenol Minuman Fungsional Daun Sirsak  

 

Berdasarkan pada Gambar 4.5 menunjukkan bahwa rerata total fenol 

mengalami penurunan dengan semakin tingginya suhu perebusan yang digunakan. 

Nilai total fenol terendah diperoleh dari perlakuan penambahan filtrat sirsak: jahe yaitu 
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70:30 dengan suhu perebusan 900C yaitu sebesar 5504,08 ug GAE/ml, sedangkan 

nilai total fenol tertinggi diperoleh dari perlakuan penambahan filtrate sirsak:jahe yaitu 

80:20 dengan suhu perebusan 700C yaitu sebesar 7874,83 ug GAE/ml.  

Pada hasil analisa sidik ragam yang terdapat pada (Lampiran 4) dapat 

diketahui bahwa dengan adanya perlakuan suhu memberikan pengaruh yang nyata 

(α=0,05) terhadap nilai total fenol pada minuman fungsional daun sirsak. Adapun data 

rerata total fenol pada minuman fungsional daun sirsak disajikan pada Tabel 4.5 

Tabel 4.4 Rerata Total Fenol Perlakuan Suhu Ekstraksi 

Perlakuan Suhu  Rerata Total Fenol (ug GAE/ml) BNT 0,05 

900C 17655,09 a 

453,76 800C 19862,57 b 

700C 22947,61 c 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa semakin tinggi penggunaan suhu 

perebusan maka nilai total fenol semakin rendah. Adanya penurunan total fenol ini 

dikarenakan terjadi kehilangan kandungan fenol seperti gingerol dan shagaol pada 

tanaman jahe yang merupakan senyawa yang berperan dalam menangkal radikal 

bebas, dan senyawa acetogenin yang ada pada daun sirsak.  Ratihningsih (2003) 

menyatakan bahwa proses pemanasan yang berkelanjutan akan mengakibatkan 

terjadinya peningkatan suhu, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya 

oksidasi komponen polifenol minuman dengan adanya penambahan molekul oksigen 

yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada komponen. 

Dengan demikian dengan seiringnya kenaikan suhu perebusan maka akan 

berpengaruh pada nilai total fenol pada minuman fungsioal daun sirsak. Setyaningrum 

(2013), menyatakan bahwa senyawa gingerol akan mengalami dekomposisi dan 

sebagian gingerol akan berubah menjadi shagoal pada suhu di atas 450C.  

Kelarutan dari senyawa fenolik juga bergantung pada pelarut yang digunakan. 

Komponen polifenol memiliki spectrum yang luas dengan sifat kelarutan yang 

berbeda-beda (Astawan, 2011). Hal ini juga bisa menyebabkan sulitnya prosedur 

ekstraksi yang cocok untuk mengekstrak fenolik pada tanaman. Menurut Astawan 

(2011), pelarut etil asetat merupakan pelarut yang cocok untuk mengekstrak senyawa 
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fenol pada tanaman, hal ini diduga karena golongan polifenol memiliki berat molekul 

yang sama dengan pelarut etil asetat seperti tannin dan flavonoid. Sedangkan pada 

penelitian pelarut yang digunakan adalah fraksi air. Sehingga kurang optimal dalam 

mengekstrak.  

Berdasarkan hasil analisa ragam yang terdapat pada (Lampiran 4) 

menunjukkan bahwa adanya penambahan filtrat daun sirsak dan jahe pada minuman 

fungsional daun sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap rerata 

total fenol minuman fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.5 Rerata Total Fenol Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe   

Proporsi  Rerata Total Fenol (µg GAE/ml) BNT 0,05 

80:20 19821,8 a 

453,76 70:30 19927,2 ab 

60:40 20716,3 b 

 

Selain itu pada tabel 4.5 juga menunjukkan bahwa total fenol cenderung 

mengalami kenaikan dengan semakin banyaknya penambahan filtrat jahe. Nilai total 

fenol terendah diperoleh dari perlakuan penambahan filtrat sirsak: jahe yaitu 80:20 

yaitu sebesar 19821,8 µg GAE/ml dan nilai total fenol tertinggi diperoleh dari 

perlakuan penambahan filtrat sirsak:jahe yaitu 60:40 yaitu sebesar 20716,3 µg 

GAE/ml. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan filtrat jahe dalam 

pembuatan minuman fungsional daun sirsak ini memberikan pengaruh nyata terhadap 

meningkatnya kadar total fenol. Penambahan filtrat jahe yang semakin meningkat 

akan membuat total fenol semakin meningkat. Sebab jahe memiliki senyawa fenolik 

seperti gingerol dan oleoresin yang mampu bersifat sebagai senyawa antioksidan. 

 

4.2.3 Uji Flavonoid  

Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan 

dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Pigmen /zat warna yang terdapat dalam 

tumbuh-tumbuhan seperti zat warna merah, ungu, biru, kuning dan hijau tergolong 

senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang memiliki 15 

atom karbon (C6-C3-C6). Prinsip dari analisa flavonoid dengan menggunakan AlCl3 
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atau asam lewis akan membentuk ikatan kompleks dengan gugus hidroksil dari 

senyawa flavonoid. Pengujian kadar flavonoid dilakukan dengan metode 

spektrofotometri untuk menentukan absorbansi pada sampel dengan panjang 

gelombang 510 nm.  Kuersetin sebagai standar dalam pengukuran kadar flavonoid.  

Hasil rerata kadar flavonoid minuman fungsional daun sirsak akibat perlakuan 

proporsi dan perlakuan suhu berkisar antara 59674,07 µg QE/ml – 90674,07 µg 

QE/ml. Rerata kadar flavonoid minuman fungsional daun sirsak disajikan dalam 

Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Grafik Pengaruh Proporsi Filtrat Daun Sirsak dan Filtrat Jahe dengan 

Pengaruh Perlakuan Suhu Terhadap Kadar Flavonoid Pada Minuman Fungsional 

Daun Sirsak 

Berdasarkan Gambar 4.6 besarnya kadar flavonoid mengalami penurunan 

seiring dengan berkurangnya proporsi filtrat jahe yang ditambahkan. Dari hasil kadar 

flavonoid tersebut diketahui bahwa semakin rendah proporsi filtrat jahe yang 

ditambahkan maka semakin rendah kadar flavonoid yang diperoleh. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Yanishlileva et al. (2001), yang menyatakan bahwa kandungan 

kimia dari jahe berupa gingerol, shagaol dan zingeron memiliki aktivitas antioksidan 

yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kadar antioksidan.  

Adapun pada proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe dengan perbandingan 

(80%:20%), dengan perlakuan suhu 700C, 800C dan 900C memiliki kadar total 

flavonoid sebesar 59674,07 µg QE/ml, 69822,22 µg QE/ml dan 74859,26 µg QE/ml. 
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Pada proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe dengan perbandingan (60%:40%), dengan 

perlakuan suhu 700C, 800C dan 900C memiliki kadar total flavonoid sebesar 90674,07 

µg QE/ml, 88562,96 µg QE/ml, dan 87340,74 µg QE/ml. Pada proporsi filtrat daun 

sirsak : filtrat jahe dengan perbandingan (70%:30%), dengan perlakuan suhu 700C, 

800C dan 900C memiliki kadar total flavonoid sebesar 69748,14 µg QE/ml, 76266,66 

µg QE/ml, dan 79451,85 µg QE/ml.  

Sehingga bisa disimpulkan bahwa kadar flavonoid tertinggi diperoleh pada 

proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe dengan perbandingan (60%:40%) dengan 

perlakuan suhu 700C yaitu sebesar 90674,07 µg QE/ml, sedangkan untuk kadar 

flavonoid terendah diperoleh pada proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe dengan 

perbandingan (80%:20%) dengan perlakuan suhu 700C yaitu sebesar 59674,07 µg 

QE/ml.  

Berdasarkan hasil analisa ragam pada (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

adanya penambahan filtrat daun sirsak dan jahe pada minuman fungsional daun 

sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap kadar flavonoid minuman 

fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.6 Rerata Total Flavonoid Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe   

Proporsi  Rerata Total Flavonoid (µg QE/ml) BNT 0,05 

80:20 204355,55 a 

2756,21 70:30 225466,66 b 

60:40 266577,76 c 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan adanya perbedaan nyata terhadap 

penambahan proporsi filtrat daun sirsak dan jahe bahwa disini terlihat total flavonoid 

tertinggi berdasarkan proporsi filtrat daun sirsak dan filtrat jahe yaitu pada 

perbandingan (60%:40%) dimana total flavonoid sebesar 266577,76 µg QE/ml. 

Semakin berkurangnya proporsi penambahan filtrat jahe kadar total flavonoid ikut 

turun. Pada perbandingan proporsi 70%:30% turun menjadi 225466,66 µg QE/ml dan 

pada proporsi 80%:20% juga turun menjadi 204355,55 µg QE/ml. Pernyataan ni juga 

didukung oleh Rajalakshmi dan Narasimhan (1996), melalui penelitian terbaru tentang 

ekstrak jahe menunjukkan bahwa gingerol, shagaol, zingeron, dan diarylheptanoid 
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mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dari pada senyawa α – tokoferol. 

Sehinga dengan semakin berkurangnya proporsi filtrat jahe yang ditambahkan maka 

akan menurunkan kadar total flavonoid. 

Berdasarkan hasil analisa ragam pada (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

adanya perlakuan penggunaan suhu perebusan pada minuman fungsional daun 

sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap total flavonoid minuman 

fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.7 Rerata Total Flavonoid Terhadap Perlakuan Suhu Ekstraksi 

Perlakuan Suhu  Rerata Total Flavonoid (µg QE/ml) BNT 0,05 

700C 220096,28 a 

2756,21 800C 234651,84 b 

900C 241651,84 c 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan ada perbedaan nyata terhadap 

perlakuan suhu, sehingga terlihat bahwa semakin meningkatnya suhu perebusan 

maka total flavonoid juga semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya 

total flavonoid dari suhu 700C, 800C dan 900C yaitu sebesar 220096,28 µg QE/ml, 

234651,84 µg QE/ml dan tertinggi 241651,84 µg QE/ml. Peningkatan flavonoid seiring 

dengan meningkatnya suhu bisa dikarenakan karena komponen jahe cukup stabil. 

Menurut Yusuf (2002), komponen jahe cukup stabil terhadap pemanasan, dimana 

aktivitas antioksidan pada jahe masih stabil dua pertiganya setelah ada pemanasan 

dengan suhu 1000C. Salah satu komponen bioaktif utama dalam jahe yaitu gingerol 

yang merupakan senyawa yang tahan terhadap panas. Walaupun senyawa flavonoid 

dalam daun sirsak ada yang terdekomposisi akibat suhu perebusan namun kadar 

flavonoid dalam jahe masih bisa stabil sehingga total flavonoid tidak mengalami 

penurunan.  
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4.2.4 pH 

Pengukuran pH merupakan sebuah indikator yang menunjukkan derajat 

keasaman atau kebasaan suatu produk. Semakin rendah nilai pH produk 

menunjukkan derajat keasmaan produk tersebut semakin tinggi. Nilai pH pada suatu 

larutan atau zat berkisar antara 0 sampai 14 dan pH netral memiliki nilai 7. Nilai 

dengan pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi dan nilai pada pH 14 

menunjukkan derajat kebasaan yang tinggi (Gunawan, 2012). Nilai pH sangat 

berkaitan dengan umur simpan produk, karena dapat mempengaruhi penilaian 

organoleptik dan kandungan mikroorganisme produk. Produk dengan pH yang rendah 

(pH asam) biasanya tidak mengandung bakteri tetapi mengandung kapang dan 

khamir. pH kisaran antara 3-6 merupakan kondisi pertumbuhan untuk kapang dan 

khamir.  

Proporsi penambahan filtrat daun sirsak dan filtrat jahe ternyata tidak 

menunjukkan beda nyata terhadap nilai pH daun sirsak. Berikut adalah gambar yang 

menyajikan pengaruh penambahan filtrat jahe terhadap kadar pH minuman fungsional 

daun sirsak disajikan pada Gambar 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Proporsi Filtrat Daun Sirsak dan Filtrat Jahe dengan 

Pengaruh Perlakuan Suhu Terhadap Nilai pH Pada Minuman Fungsional Daun Sirsak 

Keterangan: S1T1= proporsi filtrat sirsak : jahe (60%:40%), suhu 700C 
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           S1T2= proporsi filtrat sirsak : jahe (70%:30%), suhu 800C 

  S1T3= proporsi filtrat sirsak : jahe (80%:20%), suhu 900C 

  S1T1= proporsi filtrat sirsak : jahe (60%:40%), suhu 700C 

  S1T2= proporsi filtrat sirsak : jahe (70%:30%), suhu 800C 

  S1T3= proporsi filtrat sirsak : jahe (80%:20%), suhu 900C 

  S1T1= proporsi filtrat sirsak : jahe (60%:40%), suhu 700C 

  S1T2= proporsi filtrat sirsak : jahe (70%:30%), suhu 800C 

  S1T3= proporsi filtrat sirsak : jahe (80%:20%), suhu 900C 

 

Dari gambar 4.7 dapat dilihat bahwa nilai pH minuman fungsional daun sirsak 

mengalami penurunan dengan seiringnya kenaikan suhu ekstraksi. Pada setiap 

kenaikan suhu akan mengalami penurunan nilai pH. Pada kesembilan proporsi 

penurunan pH juga didukung dengan semakin banyak penambahan jahe. Nilai rata-

rata pH yaitu dari 6,90-6,30. Semakin tinggi konsentrasi filtrat jahe yang diberikan mka 

semakin tinggi pula nilai pH. Menurut Yusuf (2008), peningkatan nilai pH dapat 

dikarenakan adanya penguraian glukosa menjadi asam, selain itu jahe juga memiliki 

aktivitas antimikroba yang dapat meningkatkan nilai pH minuman fungsional daun 

sirsak.  

Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan filtrat daun sirsak dan filtrat jahe tidak berpengaruh nyata pada nilai pH 

minuman fungsional daun sirsak. Meningkatnya nilai pH akibat penambahan filtrat 

jahe diduga karena adanya antimikroba pada jahe yang dapat menghambat kerja 

bakteri dalam menghasilkan suasana asam, sehingga semakin banyak filtrat jahe 

yang ditambahkan maka pH yang dihasilkan juga semakin meningkat (basa). 

Peningkatan pH akibat penambahan jahe juga bisa dibandingkan dengan analisa 

bahan baku awal, nilai pH jahe memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pH 

daun sirsak, sehingga pasti mengalami peningkatan pH. Namun hasil dari analisa sidik 

ragam tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap pengaruh penambahan 

filtrat jahe terhadap nilai pH minuman fungsional daun sirsak.  

Analisa pH pada produk minuman fungsional daun sirsak dilakukan dengan 

menggunakan alat pH meter. Hasil analisa ragam yang terdapat pada (lampiran 5) 

terjadi perbedaan yang nyata terhadap nilai pH minuman fungsional daun sirsak. 

Berdasarkan hasil analisa ragam menunjukkan bahwa adanya perlakuan penggunaan 
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suhu perebusan pada minuman fungsional daun sirsak memberikan pengaruh yang 

nyata (α=0,05) terhadap nilai pH minuman fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.8 Rerata Nilai pH Terhadap Perlakuan Suhu Ekstraksi 

Perlakuan Suhu  Rerata pH BNT 0,05 

700C 6,86 c 

0,151 800C 6,64 b 

900C 6,41 a 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pengaruh perlakuan suhu terhadap 

nilai pH sangat nyata (α=0,05). Semakin tinggi suhu yang digunakan maka nilai pH 

semakin menurun. Perlakuan dengan suhu 700C, 800C dan 900C menghasilkan nilai 

pH berturut-turut yaitu 6,86; 6,64; dan 6,41. Menurut Rohdiana (2006), semakin tinggi 

suhu ekstraksi dan semakin lama ekstraksi maka akan menurunkan nilai pH maka 

akan semakin pekat dan gelap warna ekstrak yang dihasilkan.  

Kecendrungan semakin menurunnya pH seiring dengan naiknya suhu 

pemanasan. Hal ini disebabkan oleh naiknya energi panas yang terdapat pada pelarut 

(air) semakin banyak melarutkan komponen kimia pada rimpang jahe yang bersifat 

asam. Semakin tinggi suhu proses ekstraksi akan semakin cepat dan hasil ekstraksi 

akan semakin banyak. Jahe mengandung senyawa asam folat dan asam pantotenan. 

Selain itu, dalam jahe terdapat juga asam-asam organik seperti asam malat atau 

sering disebut asam apel (asam hidroksibutanadioat) dan asam oksalat. Banyaknya 

kandungan asam yang terekstrak menyebabkan kondisi pH pada ekstrak jahe 

semakin menurun.  

 

4.2.5 Total padatan Terlarut (TPT) 

Total padatan terlarut diukur dengan menggunakan alat hand refractometer. 

Menurut Fardiaz et al., (1992) hasil dari pengukuran total padatan terlarut bukan 

merupakan hasil karbohidrat, melainkan kadar dari molekul karbohidrat yang 

mempunyai indeks refraksi seperti gula-gula sederhana (sukrosa dll). Refraksi ini 

disebabkan oleh adanya interaksi antara gaya elektrostatistik dan gaya elektromagnet 
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dari atom-atom dalam molekul cairan. Menurut Susanto (1986) diacu dalam Yunita 

(2002), sebagian besar total padatan terlarut pada minuman ringan adalah gula, 

sehingga adanya perubahan total gula menyebabkan perubahan total padatan 

terlarut. Hasil analisa total padatan terlarut pada minuman fungsional daun sirsak 

disajikan pada Gambar 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Pengaruh Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe dengan 

Pengaruh Perlakuan Suhu terhadap Nilai Total Padatan Terlarut Pada Minuman 

Fungsional Daun Sirsak  

 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa total padatan terlarut minuman fungsional 

daun sirsak mengalami kenaikan dengan seiringnya kenaikan suhu pemanasan. Total 

padatan terlarut tertinggi terdapat pada formula minuman 70:30 (b/v) dengan suhu 

900C, yaitu dengan perbandingan jumlah filtrat sirsak lebih banyak dari pada filtrat 

jahe, sedangkan total padatan terlarut terendah terdapat pada formula minuman 80:20 

(b/v) dengan suhu 700, yaitu dengan perbandingan filtrat sirsak lebih banyak dari pada 

filtrat jahe. 

Minuman fungsional daun sirsak memiliki kisaran nilai total padatan terlarut 

dari 8 sampai 12oBrix (Gambar 4.2). Nilai total padatan terlarut terendah diperoleh 

pada perlakuan SJ3T1 dimana filtrat sirsak:jahe yaitu 80:20 (b/v) dengan perlakuan 

suhu 700C dan nilai total padatan terlarut tertinggi diperoleh dari perlakuan S2T3 

dimana filtrat sirsak:jahe yaitu 70:30 (b/v) dengan perlakuan suhu 900C. Bila 
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dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratihningsih (2003), 

kisaran nilai total padatan terlarut minuman fungsional teh hijau dengan penambahan 

20% gula biasa yang terbaca pada alat refraktometer antara 12 sampai 13,33 oBrix. 

Namun hasil yang diperoleh dari penelitian tidak berbeda jauh dari literatur Karena 

hampir rata-rata nilai total padatan terlarut dari kesembilan perlakuan berada pada 

kisaran 10-12oBrix. Adanya perbedaan bisa disebabkan oleh jenis penggunaan 

pemanis. Menurut IFIC (2004) tingkat kemanisan yang dimiliki gula aren termasuk 

sangat tinggi (600 kali gula biasa) sehingga dalam penelitian ini penggunaannya 

sangat sedikit untuk mencapai tingkat kemanisan yang setara dengan gula biasa. 

Selain itu, hand refractometer hanya bisa membaca kadar dari molekul karbohidrat 

yang mempunyai indek refraksi seperti gula-gula sederhana (Fardiaz et al., 1992), 

sehingga yang terbaca hanya total padatan terlarut yang berasal dari bahan dasar, 

yaitu daun sirsak dan jahe.  

Hasil analisa sidik ragam yang disajikan pada (lampiran 7) menunjukkan 

bahwa adanya perlakuan proporsi filtrat daun sirsak dan filtrat jahe tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap nilai total padatan terlarut pada minuman fungsional 

daun sirsak. Menurut Hastuti (2014), kadar gula total pada daun sirsak sangat rendah, 

yakni 1,25%. Gula total merupakan senyawa karbohidrat yang berupa monosakarida 

maupun disakarida (glukosa, galaktosa, fruktosa, sukrosa) yang berperan dalam 

memberikan rasa manis dan penyedia energi. Namun perlakuan suhu infusaa 

ternyata memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai total padatan terlarut 

minuman fungsional daun sirsak. Data rerata pengaruh perlakuan suhu infusa 

terhadap nilai total padatan terlarut pada minuman fungsional daun sirsak disajikan 

pada Tabel 4.9 

 

Tabel 4.9 Rerata Nilai TPT Perlakuan Suhu Ekstraksi 

Perlakuan Suhu  
Rerata Total Padatan Terlarut 

(0Brix) 
BNT 0,05 

700C 8,78 a 

0,51  800C 10,34 b 

900C 11,98 c 

Keterangan : Nilai yang disertai notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata pada 

uji BNT (α= 0,05) 
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Tabel 4.9 menunjukkan total padatan terlarut tertinggi diperoleh pada minuman 

fungsional daun sirsak dengan perlakuan suhu 900C dan nilai total padatan terlarut 

terendah adalah suhu 700C. Hal ini disebabkan karena suhu pemanasan akan 

mempengaruhi tingkat kelarutan glukosa dari bahan yang ditambahkan. Semakin 

tinggi suhu maka akan semakin banyak gula (sukrosa) yang larut dikarenakan kadar 

air bahan yang berkurang. Astawan (2005), menyatakan bahwa semakin rendah 

kadar air suatu bahan maka proporsi komponen lainnya akan meningkat.  

Rahayu (2007), menyatakan bahwa gula yang larut akan memiliki jumlah 

padatan terlarut yang tinggi. Komponen yang akan terukur sebagai total padatan 

terlarut yaitu sukrosa, gula reduksi, asam-asam organik dan protein. Jacobs (1986), 

menyatakan bahwa gula merupakan komponen padatan terlarut yang dominan 

disamping pigmen, asam organik, vitamin dan protein.  

 

4.2.6 Warna  

Warna merupakan salah satu kriteria umum yang dapat menentukan 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Warna bahan pangan dipengaruhi 

oleh kenampakan bahan pangan untuk memantulkan, menyerap, meneruskan dan 

menyebarkan sinar tampak. Warna dari minuman fungsional daun sirsak diukur 

menggunakan alat Color reader dengan parameter yang dibaca L, a, dan b.  

 Kecerahan (L)  

Parameter L menyatakan tingkat gelap terang dengan kisaran 0 sampai 100. 

Nilai 0 menyatakan sangat gelap atau hitam sedangkan 100 menyatakan sangat 

terang atau putih (Yuwono dan Susanto, 1998). Pengaruh proporsi proporsi filtrat daun 

sirsak dan filtrat jahe dengan pengaruh perlakuan suhu terhadap nilai kecerahan pada 

minuman fungsional daun sirsak dapat dilihat pada Gambar 4.9  
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Gambar 4.9  Pengaruh Proporsi Filtrat Daun Sirsak dan Filtrat Jahe dengan Pengaruh 

Perlakuan SuhuTerhadap Nilai Kecerahan Pada Minuman Fungsional Daun Sirsak 

Berdasarkan gambar 4.9 nilai kecerahan minuman fungsional daun sirsak 

cenderung mengalami penurunan dengan seiringnya kenaikan suhu ekstraksi. Pada 

setiap proporsi dengan perlakuan suhu terjadi penurunan nilai kecerahan yaitu pada 

proporsi 60:40 dengan suhu 700C, 800C, dan 900C dengan nilai kecerahan 46,1 ; 43,4 

dan 41. Pada proporsi 70:30 dengan perlakuan suhu 700C, 800C, dan 900C dengan 

nilai kecerahan 45 ; 41,2 dan 38.1. Pada proporsi 80:20 dengan perlakuan suhu 700C, 

800C, dan 900C dengan nilai kecerahan 43,5 ; 42,4 dan 36. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap peningkatan suhu ekstraksi maka akan menurunkan nilai 

kecerahan minuman fungsional daun sirsak. Selain itu penurunan nilai kecerahan 

minuman fungsional daun sirsak juga disebabkan oleh konsentrasi filtrat jahe yang 

ditambahkan. Pada proporsi filtrat jahe 40% memiliki tingkat kecerahan tertinggi yaitu 

46,1 sedangkan  proporsi filtrat jahe 20% memiliki tingkat kecerahan terendah yaitu 

36. Semakin rendahnya proporsi filtrat jahe menyebabkan terjadinya penurunan nilai 

kecerahan.  

Berdasarkan hasil analisa ragam pada (lampiran 6) menunjukkan bahwa 

adanya penambahan filtrat daun sirsak dan jahe pada minuman fungsional daun 
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sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap nilai kecerahan minuman 

fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.10 Rerata Nilai Kecerahan Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe  

Proporsi  Rerata Kecerahan (L) BNT 0,05 

60:40 130,3 c 

1,13 70:30 124,4 b 

80:20 121,9 a 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan tabel 4.10 rerata nilai kecerahan minuman fungsional 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi filtrat jahe yang diberikan maka semakin 

cerah warna minuman fungsiona daun sirsak. Setiap konsentrasi filtrat jahe yang 

diberikan menunjukkan perbedaan yang nyata. Penambahan filtrat jahe sebesar 40% 

memberikan nilai kecerahan tertinggi dan pada konsentrasi 20% filtrat jahe 

memberikan nilai kecerahan yang semakin rendah.  

Penambahan filtrat jahe yang semakin tinggi akan menyebabkan 

meningkatnya kecerahan. Hal ini karena warna kecerahan dari jahe yang digunakan 

yaitu jahe gajah yang memiliki nilai kecerahan yang tinggi sebab jahe gajah memiliki 

warna yang lebih terang bila dibandingkan dengan jahe merah atau emprit. 

Penambahan filtrat jahe yang rendah dapat menurunkan tingkat kecerahan karena 

semakin rendah proporsi filtrat jahe maka proporsi filtrat daun sirsak akan semakin 

banyak dan bisa menyebabkan warna menjadi gelap. Selain itu penggunaan air juga 

berpengaruh terhadap nilai kekuningan, air yang ditambahkan dapat melarutkan 

berbagai komponen dalam bahan seperti garam, vitamin, mineral, karbohidrat dan 

sejumlah komponen mikro lainnya (Winarno, 2004), sehingga tingkat kecerahan (L*) 

dalam minuman menjadi lebih tinggi. Tingkat kecerahan (L*) juga dipengaruhi oleh 

senyawa dalam jahe seperti oleoresin, dimana senyawa oleoresin dapat 

menghasilkan warna coklat kemerahan. Bentuk oleoresin adalah cairan pekat yang 

berwarna coklat kemerahan (Widayanti, 2009). 

Berdasarkan hasil analisa ragam pada (lampiran 6) menunjukkan bahwa 

adanya perlakuan penggunaan suhu perebusan pada minuman fungsional daun 
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sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap Nilai kecerahan minuman 

fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.11 Rerata Nilai Kecerahan Perlakuan Suhu Ekstraksi  

Perlakuan Suhu  Rerata Kecerahan (L) BNT 0,05 

700C 134,63 c 

1,13 800C 127,10 b 

900C 115,16 a 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan tabel 4.11 rerata nilai kecerahan akibat perlakuan suhu 

mengalami penurunan dengan seiringnya kenaikan suhu ekstraksi. Dapat dilihat 

bahwa perlakuan suhu 700C, 800C, dan 900C memberikan penurunaan nilai 

kecerahan yaitu dari 134,63, 127,10 dan 115,16.  

Semakin tinggi penggunaan suhu pada proses ekstraksi akan semakin cepat 

senyawa terekstrak dan hasil ekstraksi akan semakin banyak. Jahe juga mengandung 

pati yang apabila semakin banyak terdispersi kedalam larutan sehingga akan 

membuat larutan tersebut menjadi keruh sehingga dapat menurunkan tingkat 

kecerahan minuman fungsional daun sirsak.  

 

 Kemerahan (a)  

Warna dari suatu bahan ditentukan oleh tiga dimensi yaitu warna itu sendiri, 

kecerahan dan kejelasan warna. Axia (a) menyatakan tingkat hijau sampai merah 

dengan kisaran -100 sampai +100. Nilai negatif (-) menyatakan kecendrungan warna 

hijau sedangkan nilai positif (+) menyatakan kecendrungan warna merah (Lawless, 

1998). Pengaruh proporsi proporsi filtrat daun sirsak dan filtrat jahe dengan pengaruh 

perlakuan suhu terhadap nilai kemerahan pada minuman fungsional daun sirsak 

dapat dilihat pada Gambar 4.10 
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Gambar 4.10  Pengaruh Proporsi Filtrat Daun Sirsak dan Filtrat Jahe dengan 

Pengaruh Perlakuan SuhuTerhadap Nilai Kemerahan Pada Minuman Fungsional 

Daun Sirsak 

Berdasarkan gambar 4.10 nilai kemerahan minuman fungsional daun sirsak 

cenderung mengalami penurunan dengan seiringnya kenaikan suhu ekstraksi. Pada 

setiap proporsi dengan perlakuan suhu terjadi penurunan nilai kecerahan yaitu pada 

proporsi 60:40 dengan suhu 700C, 800C, dan 900C dengan nilai kecerahan 5,9 ; 4,5 

dan 3,5.  Pada proporsi 70:30 dengan perlakuan suhu 700C, 800C, dan 900C dengan 

nilai kecerahan 5,2 ; 4,1 dan 2,4. Pada proporsi 80:20 dengan perlakuan suhu 700C, 

800C, dan 900C dengan nilai kecerahan 5,1 ; 3,7 dan 1,7. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setiap peningkatan suhu ekstraksi maka akan menurunkan nilai kemerahan 

minuman fungsional daun sirsak. Selain itu penurunan nilai kemerahan minuman 

fungsional daun sirsak juga disebabkan oleh konsentrasi filtrat jahe yang 

ditambahkan. Pada proporsi filtrat jahe 40% memiliki tingkat kemerahan tertinggi yaitu 

5,9 sedangkan  proporsi filtrat jahe 20% memiliki tingkat kemerahan terendah yaitu 

1,7. Semakin rendahnya proporsi filtrat jahe menyebabkan terjadinya penurunan nilai 

kemerahan.  

Berdasarkan hasil analisa ragam pada (lampiran 6) menunjukkan bahwa 

adanya penambahan filtrat daun sirsak dan jahe pada minuman fungsional daun 
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sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap nilai kemerahan minuman 

fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.12 Rerata Nilai Kemerahan Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe 

Proporsi  Rerata Kemerahan (a) BNT 0,05 

60:40 14 c 

0,22 70:30 11,8 b 

80:20 10,6 a 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan tabel 4.12 rerata nilai kemerahan minuman fungsional 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi filtrat jahe yang diberikan maka semakin 

tinggi nilai kemerahan minuman fungsional daun sirsak. Setiap konsentrasi filtrat jahe 

yang diberikan menunjukkan perbedaan yang nyata. Penambahan filtrat jahe sebesar 

40% memberikan nilai kemerahan tertinggi dan pada konsentrasi 20% filtrat jahe 

memberikan nilai kemerahan yang semakin rendah.  

Penambahan filtrat jahe yang semakin tinggi akan menyebabkan 

meningkatnya kemerahan. Kandungan yang dimiliki jahe seperi oleoresin juga dapat 

memberikan pengaruh terhadap tingkat kemerahan (a+), senyawa oleoresin pada 

jahe dapat menghasilkan cairan pekat berwarna coklat kemerahan (Widayanti, 2009).  

Berdasarkan hasil analisa ragam pada (lampiran 6) menunjukkan bahwa 

adanya perlakuan penggunaan suhu perebusan pada minuman fungsional daun 

sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap Nilai kemerahan 

minuman fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.13 Rerata Nilai Kemerahan Perlakuan Suhu Ekstraksi 

Perlakuan Suhu  Rerata Kemerahan (a) BNT 0,05 

700C 16.2 a 

0.22 800C 12.4 b 

900C 7.7 c 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan tabel 4.13 rerata nilai kemerahan akibat perlakuan suhu 

mengalami penurunan dengan seiringnya kenaikan suhu ekstraksi. Dapat dilihat 
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bahwa perlakuan suhu 700C, 800C, dan 900C membrikan penurunaan nilai kecerahan 

yaitu dari 16,2 ; 12,4 dan 7,7.   

Semakin tinggi penggunaan suhu pada proses ekstraksi akan semakin cepat 

senyawa terekstrak dan hasil ekstraksi akan semakin banyak. Jahe juga mengandung 

pati yang apabila semakin banyak terdispersi kedalam larutan sehingga akan 

membuat larutan tersebut menjadi keruh sehingga dapat menurunkan tingkat 

kemerahan minuman fungsional daun sirsak.  

 

Kekuningan (b)  

Axix (b) menyatakan tingkat warna biru sampai warna kuning dengan kisaran 

nilai -100 sampai +100. Nilai negatif (-) menyatakan kecendrungan warna biru 

sedangkan nilai positif (+) menunjukkan warna kuning (Lawless and Heymann, 1998). 

Pengaruh proporsi proporsi filtrat daun sirsak dan filtrat jahe dengan pengaruh 

perlakuan suhu terhadap nilai kekuningan pada minuman fungsional daun sirsak 

dapat dilihat pada Gambar 4.11  

 

Gambar 4.11  Pengaruh Proporsi Filtrat Daun Sirsak dan Filtrat Jahe dengan 

Pengaruh Perlakuan SuhuTerhadap Nilai Kekuningan Pada Minuman Fungsional 
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Berdasarkan gambar 4.11 nilai kekuningan minuman fungsional daun sirsak 

cenderung mengalami penurunan dengan seiringnya kenaikan suhu ekstraksi. Pada 

setiap proporsi dengan perlakuan suhu terjadi penurunan nilai kecerahan yaitu pada 

proporsi 60:40 dengan suhu 700C, 800C, dan 900C dengan nilai kekuningan 30,1 ; 

28,3 dan 27,3.  Pada proporsi 70:30 dengan perlakuan suhu 700C, 800C, dan 900C 

dengan nilai kekuningan 28,4 ; 26,5 dan 25,3. Pada proporsi 80:20 dengan perlakuan 

suhu 700C, 800C, dan 900C dengan nilai kekuningan 28,9 ; 25,7 dan 24,4. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan suhu ekstraksi maka akan menurunkan 

nilai kekuningan minuman fungsional daun sirsak. Selain itu penurunan nilai 

kekuningan minuman fungsional daun sirsak juga disebabkan oleh konsentrasi filtrat 

jahe yang ditambahkan. Pada proporsi filtrat jahe 40% memiliki tingkat kekuningan 

tertinggi yaitu 30,13 sedangkan  proporsi filtrat jahe 20% memiliki tingkat kekuningan 

terendah yaitu 24,4.  

Berdasarkan hasil analisa ragam pada (lampiran 6) menunjukkan bahwa 

adanya penambahan filtrat daun sirsak dan jahe pada minuman fungsional daun 

sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap nilai kekuningan minuman 

fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.14 Rerata Nilai Kekuningan Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe 

Proporsi  Rerata Kekuningan (b) BNT 0,05 

60:40 85,8 c 

0,69 70:30 80,2 b 

80:20 79,0 a 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan tabel 4.14 rerata nilai kekuningan minuman fungsional 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi filtrat jahe yang diberikan maka semakin 

tinggi nilai kekuningan minuman fungsional daun sirsak. Setiap konsentrasi filtrat jahe 

yang diberikan menunjukkan perbedaan yang nyata. Penambahan filtrat jahe sebesar 

40% memberikan nilai kekuningan tertinggi dan pada konsentrasi 20% filtrat jahe 

memberikan nilai kekuningan yang semakin rendah.  

Penambahan filtrat jahe yang semakin tinggi akan menyebabkan 

meningkatnya kekuningan. Hal ini karena  jahe gajah merupakan jenis jahe yang 
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berwarna kuning atau kuning muda sehingga apabila ditambahkan semakin banyak 

maka akan meningkatkan warna. Selain itu penggunaan air juga berpengaruh 

terhadap nilai kekuningan, air yang ditambahkan dapat melarutkan berbagai 

komponen dalam bahan seperti garam, vitamin, mineral, karbohidrat dan sejumlah 

komponen mikro lainnya (Winarno, 2004), sehingga tingkat kekuningan (b) dalam 

minuman menjadi lebih tinggi. Senyawa dalam jahe seperti oleoresin juga 

berpengaruh, dimana senyawa oleoresin dapat menghasilkan warna coklat 

kemerahan. Bentuk oleoresin adalah cairan pekat yang berwarna coklat kemerahan 

(Widayanti, 2009).  

Berdasarkan hasil analisa ragam pada (lampiran 6) menunjukkan bahwa 

adanya perlakuan penggunaan suhu perebusan pada minuman fungsional daun 

sirsak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap Nilai kekuningan 

minuman fungsional daun sirsak. 

Tabel 4.15 Rerata Nilai Kekuningan Perlakuan Suhu Ekstraksi 

Perlakuan Suhu  Rerata Kekuningan (b) BNT 0,05 

700C 87,5 b 

0,69 800C 80,5 b 

900C 77,0 a 

Keterangan: Nilai yang disertai dengan huruf yang berbeda menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan nyata pada α=0,05 

Berdasarkan tabel 4.15 rerata nilai kekuningan akibat perlakuan suhu 

mengalami penurunan dengan seiringnya kenaikan suhu ekstraksi. Dapat dilihat 

bahwa perlakuan suhu 700C, 800C, dan 900C memberikan penurunaan nilai 

kecerahan yaitu dari 87,5 ; 80,5 dan 77,0.    

Semakin tinggi penggunaan suhu pada proses ekstraksi akan semakin cepat 

senyawa terekstrak dan hasil ekstraksi akan semakin banyak. Jahe juga mengandung 

pati yang apabila semakin banyak terdispersi kedalam larutan sehingga akan 

membuat larutan tersebut menjadi keruh sehingga dapat menurunkan tingkat 

kekuningan minuman fungsional daun sirsak.  
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4.2.7 Penilain Organoleptik Minuman Fungsional Daun Sirsak  

 

Penilaian organoleptik minuman fungsional daun sirsak dilakukan dengan 

menggunakan metode uji kesukaan (Hedonic Scale Scorring) yaitu salah satu uji 

penerimaan. Pada uji ini panelis diminta untuk mengungkapkan tanggapannya 

terhadap suatu produk, yaitu minuman fungsional daun sirsak. Tingkat kesukaan ini 

disebut skala hedonik yang dalam pengujiannya menggunakan skala (1-6) dari sangat 

tidak menyukai sampai dengan sangat menyukai.  

Uji hedonik (uji kesukaan) merupakan pernyataan kesan tentang baik atau 

buruknya mutu suatu produk. Uji ini dilakukan apabila uji didesain untuk memilih suatu 

produk di antara produk lain secara langsung. Uji ini dapat diaplikasikan pada saat 

pengembangan produk atau perbandingan produk dengan produk pesaing. Uji 

kesukaan meminta panelis untuk harus memilih satu pilihan di antara yang lain. Maka 

itu, produk yang tidak dipilih dapat menunjukkan bahwa produk tersebut disukai 

ataupun tidak disukai (Setyaningsih dkk, 2010).  

Skala hedonik yang digunakan ditransformasikan menjadi skala numerik 

dengan angka mulai dari angka terendah hingga angka tertinggi, tidak menyukai 

hingga sangat menyukai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan 

tingkat kesukaan antar perlakuan yang ada. Hasil pengamatan tersebut meliputi 

warna, rasa, dan aroma.  

 

Warna  

 Rerata nilai kesukaan panelis terhadap warna dari minuman fungsional daun 

sirsak antara 2,4 – 5,8. Rerata skor kesukaan panelis terhadap warna minuman 

fungsional daun sirsak akibat proporsi filtrat daun sirsak: filtrat jahe dan perlakuan 

suhu dapat dilihat pada Gambar 4.12 
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Gambar 4.12 Grafik Rerata Skor Kesukaan Panelis Terhadap Warna Minuman 

Fungsional Daun Sirsak  

 

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa skor kesukaan panelis terhadap warna dari 

minuman fungsional daun sirsak, dimana skor tertinggi diperoleh dari perlakuan 

proporsi filtrat daun sirsak: filtrat jahe (60:40) dengan perlakuan suhu ekstraksi 900C, 

yaitu dengan skor 3,8 hampir mendekati skala (4) yaitu suka. Sedangkan skor 

kesukaan panelis terendah diperoleh pada perlakuan proporsi filtrat sirsak: filtrat jahe 

(80:20) dengan perlakuan suhu ekstraksi 600C, yaitu sebesar 3,47. Menurut Hartoyo 

(2003) menyatakan bahwa pada minuman teh mengandung senyawa flavonol dan 

hasil sampingnya. Hasil sampingan flavonol merupakan flavonol yang terikat pada 

monosakarida (glukosa, rhamnosa, galaktosa, arabinosa) dan disakarida (rutinosa), 

dimana berkontribusi pada warna seduhan teh, yaitu membentuk warna kecoklatan.  

Pada pembuatan minuman fungsional daun sirsak ini menggunakan gula aren yang 

memiliki warna coklat yang khas. Gula yang ditambahkan akan mengalami reaksi 

pencoklatan non-enzimatis pada produk, dimana peningkatan suhu akan semakin 

mempercepat reaksi pencoklatan.  

Hasil analisa ragam pada (lampiran 8) menunjukkan bahwa interaksi antara 

proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe dan perlakuan suhu ekstraksi tidak memberikan 

pengaruh tidak nyata pada taraf signifikan 5% terhadap produk minuman fungsional 

daun sirsak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan formulasi dan suhu pada 
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minuman fungsional daun sirsak tidak mempengaruhi tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna. Ini menunjukkan bahwa kesembilan formulasi minuman fungsional 

daun sirsak dapat digunakan karena memiliki tingkat penerimaan yang hampir sama. 

Yulianto dan Widyaningsih (2013), menyatakan bahwa penambahan ginger tidak 

memberikan pengaruh terhadap kenapakan yang dihasilkan. Sehingga setiap 

perlakuan tidak memberikan perbedaan terhadap warna minuman fungsional daun 

sirsak.  

Warna merupakan parameter yang penting dalam pengujian organoleptik 

karena kecendrungan konsumen akan lebih tertarik terhadap suatu produk dengan 

melihat warnanya. Keterkaitan warna sangat erat dengan penerimaan produk, warna 

merupakan atribut kualitas yang paling penting, walaupun suatu produk bernilai gizi 

tinggi, rasa enak dan aroma yang baik namun jika warna dari produk kurang menarik 

maka akan menyebabkan produk kurang diminati. Alasannya karena warna 

merupakan parameter pertama yang menentukan tingkat penerimaan konsumen 

terhadap suatu produk (Fennema, 1985). Selain itu, warna merupakan atribut pertama 

yang dilihat oleh konsumen dalam memilih sutu produk pangan (Winarno, 2002). 

Warna yang dihasilkan dari minuman fungsional daun sirsak yaitu berwarna coklat 

(Gambar 10). Hal ini terjadi karena adanya reaksi pencoklatan enzimatik yang terjadi 

saat pembuatan minuman fungsional daun sirsak.  

Reaksi pencoklatan enzimatis bisa terjadi karena adanya kandungan fenolik 

pada bahan. Menurut Winarsi (2007), senyawa fenolik akan bertindak sebagai 

substrat dalam reaksi pencoklatan enzimatis, senyawa fenolik tersebut dapat berupa 

tanin dan katekin.  

Aroma  

Hasil pengujian organoleptik menunjukkan rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap parameter aroma berada pada skala kisaran 2,2 – 4,1 atau berada pada 

kisaran tidak suka sampai disukai (gambar 4.11). Hasil analisa sidik ragam ANOVA 

menunjukkan bahwa kesembilan formulasi memberikan pengaruh nyata pada taraf 

signifikan 5% terhadap tingkat kesukaan panelis (lampiran 8). Hal ini mengindikasikan 

bahwa perbedaan formulasi dan perbedaan suhu pada minuman fungsional daun 

sirsak memiliki pengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap parameter 
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aroma. Rerata skor kesukaan panelis terhadap aroma minuman fungsional daun 

sirsak dengan proporsi filtrat daun sirsak: filtrat jahe dan perlakuan suhu dapat dilihat 

pada Gambar 4.13 

 

Gambar 4.13 Grafik Rerata Skor Kesukaan Panelis Terhadap Aroma Minuman 

Fungsional Daun Sirsak  

 

Formulasi filtrat daun sirsak: filtrat jahe (60:40) dengan perlakuan suhu 900C 

memiliki skor hedonik aroma tertinggi dengan rata-rata penerimaan 4,1. Formulasi 

filtrat daun sirsak: filtrat jahe (60:40) mengandung ekstrak jahe terbanyak 

dibandingkan formulasi lain sehingga diduga penambahan ekstrak jahe 40% 

memberikan pengaruh kesukaan panelis terhadap aroma. Menurut Sutarno et al., 

(1999), rimpang jahe mengandung oleoresin yang terdiri dari gingerol dan shagaol 

(hasil dehidrasi gingerol). Oleoresin pada jahe berkontribusi dalam memberikan 

aroma yang khas yaitu menimbulkan rasa pedas atau pungent. Menurut Bhattarai et 

al., (2001), ginggerol merupakan komponen aktif utama dalam rimpang jahe segar 

dan teridentifikasi dalam bentuk [6]-gingerol [5- hydroxyl -1-(4-hydroxy-3- 

methoxyphenyl) decan-3-one].  

Rimpang jahe juga dikenal memiliki banyak khasiat kesehatan, antara lain 

sebagai peluruh kentut (carminative), perangsang (stimulant), pemberi aroma dan 

bumbu, melancarkan sirkulasi darah, menurunkan kolesterol, peluruh keringat 
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(diaphoretic), antimuntah (antitussive), antiradang (anti-inflamantory), dan menambah 

nafsu makan (stomachica) (Wijayakusuma, 2002).  

Senyawa aroma adalah senyawa kimia yang memiliki aroma atau bau. Suatu 

senyawa kimia mempunyai aroma atau bau ketika dua kondisi terpenuhi yaitu 

senyawa tersebut bersifat volatil, sehingga mudah mencapai sistem penciuman di 

bagian atas hidung, dan perlu konsentrasi yang cukup untuk dapat berinteraksi 

dengan satu atau lebih reseptor penciuman.  

Aroma menjadi parameter yang penting dalam penilaian suatu produk. Aroma 

dan bau yang dihasilkan oleh suatu bahan pangan disebabkan oleh senyawa yang 

mempengaruhinya (Deman, 1997). Pengujian terhadap aroma merupakan aspek 

penting dalam industri pangan, karena dengan cepat memberikan hasil penilaian 

terhadap penerimaan suatu produk. Timbulnya aroma makanan disebabkan oleh 

terbentuknya senyawa yang mudah menguap. Aroma makanan juga banyak 

menentukan kelezatan bahan makanan tersebut (Bambang Kartika et al., 1988).  

Rasa 

Pada umumnya bahna pangan tidak hanya terdiri dari salah satu rasa, tetapi 

merupakan gabungan berbagai macam rasa secara terpadu sehingga menimbulkan 

cita rasa yang utuh (Bambang Kartika, 1988). Ada empat macam rasa dasar pada 

bahan pangan yaitu manis, asin, asam, dan pahit.  

Hasil pengujian organoleptik menunjukkan rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap parameter rasa berada pada skala kisaran 2,1–3,7. Kisaran ini berada pada 

kisaran tidak suka hingga disukai (gambar 4.12). Hasil analisa sidik ragam ANOVA 

(lampiran 8) menunjukkan bahwa kesembilan formulasi minuman fungsional daun 

sirsak ini memiliki pengaruh yang nyata pada taraf signifikan 5% terhadap tingkat 

kesukaan panelis terhadap parameter rasa. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perbedaan formulasi dan perlakuan suhu dari minuman fungsional daun sirsak ini 

berpengaruh nyata terhadap parameter rasa. Rerata skor kesukaan panelis terhadap 

rasa minuman fungsional daun sirsak dengan proporsi filtrat daun sirsak: filtrat jahe 

dan perlakuan suhu dapat dilihat pada Gambar 4.14 
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Gambar 4.14 Grafik Rerata Skor Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Minuman 

Fungsional Daun Sirsak  

 

Formulasi filtrat daun sirsak : filtrat jahe (70:30) dengan perlakuan suhu 900C 

memiliki skor hedonik tertinggi dengan rata-rata penerimaan 3,7. Formulasi (70:30) 

dengan perlakuan suhu 900C, merupakan formulasi yang disukai. Penambahan filtrat 

jahe sebanyak 30% mampu menutupi aroma langu dan sepat yang dihasilkan dari 

fltrat sirsak. Sehingga diduga dengan penambahan filtrat jahe sesuai konsentrasi akan 

menciptakan formulasi yang bagus. Penggunaan suhu 900C, membantu dalam 

mengekstrak senyawa yang terkandung dalam bahan dengan sempurna, semakin 

tinggi suhu ekstraksi maka hasil ekstraksi yang dihasilkan lebih sempurna, namun 

harus diimbangi dengan pengontrolan waktu yang tepat.  

Mulyani Sri (2013), dalam Fuhrman, (2000) semakin tinggi dosis ginger akan 

menimbulkan rasa yang semakin enak. Namun penambahan konsentrasi jahe yang 

terlalu tinggi akan mengakibatkan rasa pahit dan sangat pedas. Hal ini disebabkan 

kandungan oleoresin pada jahe juga menimbulkan rasa pedas atau pungent (Sutarno 

et al., 1999). Rimpang jahe berasa pedas karena mengandung minyak atsiri 0,25 - 3,3 

% yang terdiri dari zingiberene, curcumene, philandren.  

Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi, dan interaksi dengan komponen rasa yang lain (Winarno, 2002). Menurut 

Winarno (1997), berbagai senyawa kimia menimbulkan rasa yang berbeda. Suhu 
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mempengaruhi kuncup cecapan, sensitivitas akan berkurang bila suhu lebih besar 

dari 200C dan lebih kecil dari 300C dimana akan menimbulkan sedikit perbedaan rasa. 

Konsentrasi juga mempengaruhi rasa, dimana setiap orang memiliki batas 

konsentrasi terendah terhadap suatu rasa agar masih bisa dirasakan. Batas ini juga 

bisa berbeda-beda setiap orang (Winarno, 1997).  

Interaksi yang terjadi antara komponen rasa lain juga mempengaruhi rasa 

dalam suatu bahan pangan. Komponen rasa lain jika berinteraksi dengan komponen 

rasa primer dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan intensitas rasa. Efek 

interaksi ini berbeda-beda pada tingkat konsentrasi dan tresholdnya (Winarno, 1997).  

 

 

4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik  

 

Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan berdasarkan metode Zeleny (Multiple 

attribute) dengan melakukan perhitungan pada masing-masing jenis perlakuan 

minuman fungsional daun sirsak. Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan tingkat 

kerapatan, dimana perlakuan yang memiliki tingkat kerapatan paling kecil dinyatakan 

sebagai perlakuan terbaik. Pada pembuatan minuman fungsional daun sirsak, 

parameter yang diujikan antara lain: IC50, total flavonoid, total fenol, pH, TPT (total 

padatan terlarut), color reader, dan organoleptik.  

Berikut adalah perlakuan terbaik yang diperoleh dengan menggunakan 

metode Zeleny (1982), dapat dilihat pada tabel 4.16 

Tabel 4.16 Hasil Analisa Perlakuan Terbaik dengan Metode Zeleny (1982) 

Perlakuan L1 L2 LMAX Hasil 

S1T1 0,12866 0,003314 0,12866 0,26064 

S1T2 0,20609 0,002584 0,12345 0,33212 

S1T3 0,10891 0,002171 0,10891 0,21999 

S2T1 0,15277 0,003059 0,15277 0,30860 

S2T2 0,15989 0,003094 0,15325 0,31624 

S2T3 0,18153 0,005725 0,17479 0,36205 

S3T1 0,19084 0,004813 0,1848 0,38046 

S3T2 0,17718 0,003966 0,17009 0,35123 

S3T3 0,21578 0,007772 0,20876 0,43232 

 

Keterangan: Total nilai yang paling kecil adalah perlakuan terbaik  
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Keterangan: S1T1= proporsi filtrat sirsak : jahe (60%:40%), suhu 700C 

           S1T2= proporsi filtrat sirsak : jahe (70%:30%), suhu 800C 

  S1T3= proporsi filtrat sirsak : jahe (80%:20%), suhu 900C 

  S1T1= proporsi filtrat sirsak : jahe (60%:40%), suhu 700C 

  S1T2= proporsi filtrat sirsak : jahe (70%:30%), suhu 800C 

  S1T3= proporsi filtrat sirsak : jahe (80%:20%), suhu 900C 

  S1T1= proporsi filtrat sirsak : jahe (60%:40%), suhu 700C 

  S1T2= proporsi filtrat sirsak : jahe (70%:30%), suhu 800C 

  S1T3= proporsi filtrat sirsak : jahe (80%:20%), suhu 900C 

 

Berdasarkan perhitungan Multiple attribute, pembuatan minuman fungsional 

daun sirsak dengan proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe (60:40) dengan perlakuan 

suhu 700C (kode SJ1T3) merupakan perlakuan terbaik dengan nilai 0,219991. Hasil 

perlakuan terbaik minuman fungsional daun sirsak dengan proporsi filtrat daun sirsak: 

filtrat jahe (60:40) dengan perlakuan suhu 700C dapat dilihat pada tabel 4.17 

 

Tabel 4.17 Hasil Perlakuan Terbaik Minuman Fungsional Daun Sirsak (S1T3) 

 

Parameter SJ1T3 

IC50 (ppm) 592,03 
Total fenol (µg GAE/ml) 6466,66 
Flavonoid (µg QE/ml) 87340,7 

pH 6,47 
TPT (0Brix) 11,7 

Kecerahan (L) 41 
Kemerahan (a) 3,57 
Kekuningan (b) 27,37 

Warna 3,8 
Aroma 4,13 
Rasa 3,03 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan proporsi filtrat daun sirsak : 

filtrat jahe dan perlakuan terhadap suhu ekstraksi berpengaruh nyata (α=5%) 

terhadap nilai IC50, total fenol, total flavonoid, pH, TPT, tingkat kecerahan (L), 

kemerahan (a), kekuningan (b). Berdasarkan hasil penilaian organoleptik, perlakuan 

proporsi filtrat daun sirsak : filtrat jahe dengan perlakuan suhu ekstraksi memberikan 

pengaruh nyata terhadap aroma dan rasa sedangkan terhadap parameter warna tidak 

berpengaruh nyata terhadap minuman fungsional daun sirsak.  

Perlakuan terbaik minuman fungsional daun sirsak dengan metode Zeleny 

pada parameter fisik, kimia dan organoleptik diperoleh pada proporsi filtrat daun sirsak 

: filtrat jahe (60:40) (v/v) dengan perlakuan suhu 700C dengan kode perlakuan (S1T3) 

dengan nilai masing-masing parameter sebagai berikut: nilai IC50 592,03 ppm; total 

fenol 6466,66 µg GAE/ml;  flavonoid 87340,7 µg CEQ/ml;  pH 6,47; TPT 11,70Brix;  

kecerahan (L) 41; kemerahan (a) 3,57; kekuningan (b) 27,37; organoleptik warna 3,8; 

aroma 4,13; dan rasa 3,03.  

 

5.2 Saran  

1. Senyawa yang terkandung pada minuman fungsional daun sirsak ini 

diharapkan efektif dalam mencegah kanker. Dengan demikian untuk 

mengetahui efektivitas antioksidan pada minuman fungsional daun sirsak, 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara in vivo.  

2. Penyimpanan yang terlalu lama menyebabkan perubahan aroma pada 

minuman fungsional daun sirsak, sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan mengenai umur simpan untuk melihat pengaruh penyimpanan 

terhadap sifat fisik dan kimia minuman fungsional daun sirsak.  

3. Penggunaan berbagai jenis jahe dan menggunakan jenis gula yang lebih 

rendah kalori diharapkan dapat meningkatkan nilai aktivitas antioksidan dan 

nilai fungsional dari minuman fungsional daun sirsak.  
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LAMPIRAN  

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1 Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Menggunakan DPPH  

( Sharma dan Bhat, 2009) 

1. Sampel diambil sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

2. Ditambahkan 1 ml DPPH dalam etanol dan divortex 

3. Dibiarkan selama 30 menit dalam ruang gelap atau suhu ruang 

4. Diukur absorbansinya pada λ 517 nm 

5. Blanko dilakukan seperti prosedur diatas dengan menggunakan 2 ml ethanol 

dan 1 ml DPPH 0,2 mM. Aktivitas penghambatan radikal bebas dihitung 

sebagai persentase berkurangnya DPPH dengan perhitungan sebagai berikut 

: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖(%) =
𝐴 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 𝑥 100% 

 

Data Perhitungan IC50 

- Larutan induk = 1000 ppm 

- Seri pengenceran = 500 ppm, 600 ppm, 700 ppm, 800 ppm, 900 ppm 

 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi Aktivitas Penghambatan 

(%) 

500 0,815 35,93 

600 0,563 47,09 

700 0,409 55,74 

800 0,288 75,39 

900 0,254 80,03 

 

- Dibuat kurva untuk mendapatkan persamaan linear 
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Y = 0,1165x + 0,2389 

50 = 0,1165x + 0,2389 

X = 427,134 

IC50 filtrat daun sirsak = 427,134 ppm 

 

1.2 Total fenol metode spektrofotometri  (Sahreen et al., 2010) 

a. Prosedur pembuatan kurva standar asam galat  

1. Dibuat larutan asam agalat stock 1000 µg/ml 

2. Dilakukan pengenceran hingga diperoleh larutan asam galat 25 µg/ml, 50 

µg/ml, 100 µg/ml, 200 µg/ml, dan 400 µg/ml, 

3. Diambil 1 ml tiap konsentrasi larutan asam galat, dimasukkan kedalam 

tabung reaksi 

4. Ditambahkan 5 ml reagen folin ciocelteu 10% (diencerkan 1:10), dan 4 ml 

larutan Na2CO3 7,5% lalu divortex  

5. Diinkubasi 1 jam suhu ruang dalam kondisi gelap 

6. Diukur absorbansi sampel pada panjang gelombang (λ) 765 nm 

7. Hasil absorbansi diplot pada kurva dengan x = konsentrasi asam galat dan 

y= absorbansi 

8. Dihitung persamaan regresi dan R2 

y = 0.1165x + 0.2389
R² = 0.9726
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b. Penentuan total fenol sampel 

1.  Diambil sampel yang akan diuji sebanyak  1 ml, dimasukkan dalam tabung 

reaksi 

2. Ditambahkan 5 ml reagen folin ciocalteau 10% (diencerkan 1:10)  

kemudian ditambahkan 4 ml Na2CO3 7,5%, lalu divortex 

3. Diinkubasi pada suhu ruang selama 1 jam dalam kondisi gelap 

4. Diukur absorbansinya sampel pada panjang gelombang 765 nm 

5. Hasil absorbansi diplot pada kurva dan rumus  

 

Data Perhitungan Total Fenol 

Diketahui sebagai berikut : 

 Nilai x (dari persamaan linier kurva standar) = 78,10 mg/1000 ml 

 Massa filtrat yang diencerkan = 1,5 gram = 1,5 x 1000 mg 

 Volume Pengenceran = 10 ml 

 Volume sampel yang dianalisa = 1 ml 

 

Total Fenol  = 
78,10 𝑚𝑔/1000𝑚𝑙

1,5  𝑥 1000 𝑚𝑔
 x 

10

1
 ml x 100%  = 0,52068% 

Konversi total fenol = 0,52068% = 0,52068 x 104 ppm = 5206,80 ug/ml 

 

1.3 Pengukuran total flavonoid dengan metode spektrofotometri 

menggunakan alumunium klorida (Atanassova, et al., 2011) 

a. Prosedur pembuatan kurva standar kuersetin  

1. Dibuat larutan kuersetin stock 1000 µg/ml 

2. Dilakukan pengenceran hingga diperoleh larutan kuersetin 0 µg/ml, 

10µg/ml, 25 µg/ml, 50 µg/ml, 75 µg/ml,100 µg/ml, 250 µg/ml dan 500 µg/ml, 

3. Diambil 1 ml tiap konsentrasi larutan kuersetin, dimasukkan kedalam 

tabung reaksi dan ditambahkan dengan 4 ml aquades 

4. Selanjutnya ditambahkan dengan 0,3 ml larutan NaNO2 5% dan  0,3 ml 

AlCl3 10% dan divortex lalu dibiarkan selama 5 menit 

5. Diinkubasi 1 jam suhu ruang dalam kondisi gelap 

6. Diukur absorbansi sampel pada panjang gelombang (λ) 510 nm 
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7. Hasil absorbansi diplot pada kurva dengan x = konsentrasi asam galat dan 

y= absorbansi 

8. Dihitung persamaan regresi dan R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penentuan total flavonoid sampel 

1. 1 ml supernatant diambil dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan dengan 4 ml aquades 

2. Ditambahkan dengan 0,3 ml larutan NaNO2 5% kemudian divotex dan 

didiamkan selama 5 menit 

y = 0.0009x - 0.0003
R² = 0.9992

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 100 200 300 400 500 600

A
b

so
rb

an
si

Konsentrasi quersetin (µg/ml)

Konsentrasi ( µg/ml) Absorbansi 

0 0 

10 0,007 

25 0,026 

50 1,043 

75 1,065 

100 0,098 

250 0,243 

500 0,467 



87 
 

3. Ditambahkan 0,3 ml AlCl3 10%, 2 ml NaOH 1 M dan 2,4 ml aquades  

4. Campuran divortex dan kemudian didiamkan selama 5 menit 

5. Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang (λ)  510 nm. 

 

Data Perhitungan Total Fenol 

Diketahui sebagai berikut : 

 Nilai x (dari persamaan linier kurva standar) = 110,21 mg/1000 ml 

 Massa filtrat yang diencerkan = 1,5 gram = 1,5 x 1000 mg 

 Volume Pengenceran = 10 ml 

 Volume sampel yang dianalisa = 1 ml 

 

Total Fenol  = 
110,21 𝑚𝑔/1000𝑚𝑙

1,5  𝑥 1000 𝑚𝑔
 x 

10

1
 ml x 100%  = 0,73473% 

Konversi total fenol = 0,73473 % = 0,73473 x 104 ppm = 7347,3 ug/ml 

 

1.4 Prosedur Analisa pH (Wigati, 2013) 

a. Sampel sebanyak 30 ml diambil dan ditempatkan dalam beaker glass ukuran 

50 ml.  

b. Sebelum digunakan pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan 7, 

kemudian elektroda dibersihkan dengan aquades dan dikeringkan dengan 

tissue.  

c. Kemudian dilakukan pengukuran pH sampel. Setiap akan mengukur sampel, 

elektroda dibersihkan dengan aquades dan dikeringkan dengan tissue.  

 

 

1.5 Analisis Organoleptik (Rahayu, 2007) 

Pengujian organoleptik pada minuman fungsional daun sirsak ini dilakukan 

dengan metode hedonic scale scoring untuk mengindikasikan pilihan, kesukaan, atau 

penerimaan suatu produk. Parameter uji yang digunakan yaitu parameter warna, 

aroma dan rasa. Setiap panelis diminta untuk menuliskan seberapa jauh tingkat 

kesukaan dengan memberikan kode (skor) pada pernyataan yang dianggap paling 
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sesuai dengan skala numeric yang telah ditentukan. Jumlah panelis yang menguji 

yaitu 30 panelis dan setiap panelis akan menguji 9 sampel yang berbeda sesuai 

perlakuan yang diberi kode. Pengujian dilakukan dalam sebuah kuisioner (Lampiran 

X) dengan menggunakan skala hedonik yang berkisar antara 1 sampai 5 dimana (5) 

Sangat Suka, (4) Suka, (3) Agak Suka, (2) Tidak Suka, (1) Sangat Tidak Suka (Akhtar 

et sl., 2010). 

 

1.6 Analisa Warna dengan “Color Reader” (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Sampel disiapkan, sampel cair dimasukkan kedalam pembungkus plastic 

transparan.  

b. “Color Reader” dihidupkan.  

c. Ditentukan target pembacaan L* a* b* “color space” atau L* C* h*.  

d. Diukur warnanya.  

 

1.7 Prosedur penilaian Penentuan Perlakuan Terbaik Metode Zeleny 

(Modifikasi Zeleny, 1982).  

Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode multiple attribute dengan 

prosedur pembobotan sebagai berikut.  

a. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter  

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai maksimal 

atau minimal dari suatu parameter. Berikut tabel yang menyajikan nilai ideal dari 

masing-masing parameter.  
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Parameter Asumsi Nilai ideal 

IC50 Terendah 

Total Fenol Tertinggi 

Total Flavonoid Tertinggi  

pH Tertinggi 

TPT Tertinggi 

L* Terendah 

a + Tertinggi 

b + Tertinggi 

Aroma Tertinggi 

Warna Tertinggi 

Rasa Tertinggi 

 

 

b. Menghitung Derajat Kerapatan (dk) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal dari masing-masing 

parameter.  

Bila nilai ideal minimal, maka : 

dk =   Nilai kenyataan yang mendekati ideal  

           Nilai ideal dari masing-masing alternatif  

Bila nilai ideal maksimal, maka: 

dk =  Nilai kenyataan yang mendekati ideal  

         Nilai ideal dari masing-masing alternatif  

 

c. Menghitung Jarak Kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi bahwa semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasarkan jumlah parameter pada masing-masing perlakuan  

λ= 1 / ∑parameter  

L1 = 1 - ∑ (λ × dk) 

L2 = ∑ (λ2 × (1-dk)2) 

L∞ = Nilai maks (λ × )1-dk)) 
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d. Pemilihan Perlakuan Terbaik  

Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2, dan L∞ 

minimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

Lampiran 2. Lembar Uji Organoleptik 

Nama Panelis  : 

Usia   : tahun   P/L : 

Tanggal Pengujian : 

Produk yang diuji : Minuman Fungsional Daun Sirsak dengan Penambahan Jahe  

 

Di hadapan saudara telah disediakan berbagai perlakuan minuman fungsional daun 

sirsak, berilah penilaian secara objektif berdasarkan kesukaan saudara terhadap 

warna, aroma, rasa, dan kenampakan dari masing-masing perlakuan tersebut. 

Instruksi : 

1. Nyatakan penilaian saudara dengan memberikan skala angka 1-5 sesuai dengan 

keterangan yang ada. 

2. Untuk penilaian rasa, cicipilah sampel satu persatu kemudian berikan penilaia. 

Untuk mencicipi sampel berikutnya, minumlah air untuk menetralkannya. 

Kriteria Penilaian adalah sebagai berikut 

Items Penilaian 

Sangat menyukai 

Menyukai 

Agak menyukai 

Tidak menyukai 

Sangat tidak menyukai 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Apabila penilaian seluruhnya telah Saudara lakuakan, mohon diisi komentar hasil 

penilaian yang dilakukan 

Kode Rasa Warna Aroma 

213    

254    

557    

312    

695    

512    

671    

857    

975    
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Lampiran 3. Data Analisa Nilai IC50  

a. Data Analisa NIlai IC50  

PERLAKUAN 
ULANGAN 

TOTAL RERATA 
I II III 

S1T1 575,10 560,6 631,26 1766,96 588,99 

S1T2 586,59 545,57 502,95 1635,11 545,04 

S1T3 564,97 581,27 629,85 1776,09 592,03 

S2T1 659,63 634,47 661,30 1955,4 651,80 

S2T2 617,27 582,39 671,62 1871,28 623,76 

S2T3 587,12 675,72 582,16 1845 615,00 

S3T1 739,47 671,27 648,03 2058,77 686,26 

S3T2 663,35 532,84 559,05 1755,24 585,08 

S3T3 598,71 578,04 595,30 1772,05 590,68 

TOTAL 5592,21 5362,17 5481,52 16435,9  

RERATA 621,35 595,79 609,05  608,73 

 

b. Tabel Dua Arah  

PERLAKUAN S1 S2 S3 TOTAL RERATA 

T1 1766,96 1955,50 2058,77 5781,23 642,35 

T2 1635,11 1871,28 1755,24 5261,63 584,62 

T3 1776,09 1845 1772,05 5393,14 599,23 

TOTAL 5178,16 5671,78 5586,06 16436  

RERATA 575,35 630,19 620,67  608,73 

 

c. Tabel Analisa Ragam  

SK db JK KT 
F 

HITUNG 

F TABEL 
NOTASI 

5% 1% 

Kelompok 2 2941,30 1470,65 0,79 3,63 2,67 tn 

Perlakuan 8 41223,47 5152,93 2,75 2,59 2,09 * 

S 2 15580,67 7790,33 4,16 3,63 2,67 * 

T 2 16340,00 8170,00 4,36 3,63 2,67 * 

S*T 4 9302,79 2325,69 1,24 3,01 2,33 tn 

Galat 16 29955,65 1872,23     

Total 26 115343,89      

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata 

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

  **= berbeda nyata pada α= 0,01 
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d. Tabel Uji Lanjut BNT 

 

Faktor S (Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe) 

 575,35 620,67 630,19 KTG BNT 0,05 

575,35 0 * * 

1872,23 
43,24 

 

620,67  0 tn 

630,19   0 

Notasi a b b 

Perlakuan S1 S3 S2   

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

 

Faktor T (Suhu Ekstraksi) 

 584,62 599,23 642,35 KTG BNT 0,05 

584,62 0 tn * 

1872,23 43,24 
599,23  0 tn 

642,35   0 

Notasi a a b 

Perlakuan T2 T3 T1   

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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Lampiran 4. Data Analisa Total Flavonoid  

a. Data Total Flavonoid  

 Ulangan 
TOTAL RERATA 

PERLAKUAN I II III 

S1T1 91266,66 92377,77 88377,77 272022,20 90674,07 

S1T2 91155,55 90377,77 84155,55 265688,87 88562,96 

S1T3 90822,22 89711,11 81488,88 262022,21 87340,74 

S2T1 72822,22 65488,88 70933,33 209244,43 69748,14 

S2T2 78711,11 75488,88 74600,00 228799,99 76266,66 

S2T3 82600,00 79044,44 76711,11 238355,55 79451,85 

S3T1 63155,55 63711,11 52155,55 179022,21 59674,07 

S3T2 71600,00 70266,66 67600,00 209466,66 69822,22 

S3T3 73711,11 78266,66 72600,00 224577,77 74859,26 

TOTAL 715844,42 704733,28 668622,19 2089199,89  

RERATA 79538,26 78303,69 74291,35  77377,77 

 

b. Tabel Dua Arah  

PERLAKUAN S1 S2 S3 TOTAL RERATA 

T1 272022,20 209244,43 179022,21 660288,84 220096,28 

T2 265688,87 228799,99 209466,66 703955,52 234651,84 

T3 262022,21 238355,55 224577,77 724955,53 241651,84 

TOTAL 799733,28 676399,97 613066,64 2089199,89  

RERATA 266577,76 225466,65 204355,54  7377,77 

 

c. Tabel Analisa Ragam  

SK db JK KT Fhitung 
F Tabel  

5% 1% Notasi 

Kelompok 2 135459528,12 67729764,06 8,90 3,63 2,67 * 

Perlakuan 8 2525275255,39 315659406,92 41,50 2,59 2,09 * 
S 2 2002468538 1001234269 131,62 3,63 2,67 * 

T 2 241835561,40 120917780,70 15,90 3,63 2,67 * 

S*T 4 280971155,72 70242788,93 9,23 3,01 2,33 * 

Galat 16 121709332,04 7606833,25     
Total 26       

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata 

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

  **= berbeda nyata pada α= 0,01 
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d. Tabel Uji Lanjut BNT 

 

Faktor S (Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe) 

 204356 225467 266578 KTG BNT 0,05 

204356 0 * * 

7606833,25 2756,2 
225467  0 * 

266578   0 

Notasi a b c 

Perlakuan S3 S2 S1   

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

 

Faktor T ( Suhu Ekstraksi) 

 220096,28 234651,84 241651,8 KTG 
BNT 
0,05 

220096,28 0 * * 

7606833,25 2756,2 
234651,84  0 * 

241651,84   0 

Notasi a b c 

Perlakuan T1 T2 T3   

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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Lampiran 5. Data Analisa Total Fenol  

a. Data Total Fenol  

PERLAKUAN 
Ulangan 

TOTAL RERATA 
I II III 

S1T1 7228,57 7626,53 7075,51 21930,61 7310,20 

S1T2 7116,32 7402,04 6300,00 20818,36 6939,45 

S1T3 6402,04 6422,44 6575,51 19399,99 6466,66 

S2T1 7585,71 8871,42 6830,61 23287,74 7762,58 

S2T2 6738,77 7259,18 5983,67 19981,62 6660,54 

S2T3 6075,51 5963,26 4473,46 16512,23 5504,08 

S3T1 8034,69 9004,08 6585,71 23624,48 7874,83 

S3T2 6677,55 6371,42 5738,77 18787,74 6262,58 

S3T3 5636,73 6014,28 5402,04 17053,05 5684,35 

TOTAL 61495,89 64934,65 54965,28 181395,82  

RERATA 6832,877 7214,961 6107,25  6718,36 

 

b. Tabel Dua Arah  

PERLAKUAN S1 S2 S3 TOTAL RERATA 

T1 21930,61 23287,74 23624,48 68842,83 22947,61 

T2 20818,36 19981,62 18787,74 59587,72 19862,57 

T3 19399,99 16512,23 17053,05 52965,27 17655,09 

TOTAL 62148,96 59781,59 59465,27 181395,82  

RERATA 20716,32 19927,20 19821,76  6718,36 

 

c. Tabel Analisa Ragam  

SK db JK KT Fhitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

Kelompok 2 5698602,80 2849301,40 13,82 3,63 2,67 * 

Perlakuan 8 16935185,46 2116898,18 10,27 2,59 2,09 * 

S 2 478025,59 239012,798 1,16 3,63 2,67 tn 

T 2 14133733,95 7066866,98 34,28 3,63 2,67 * 

S*T 4 2323425,91 580856,478 2,81 3,01 2,33 tn 

Galat 16 3298763,84 206172,74     

Total 26       

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata 

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

  **= berbeda nyata pada α= 0,01 
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d. Tabel Uji Lanjut BNT 

 

Faktor S (Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe) 

 19821,76 19927,2 20716,32 KTG BNT 0,05 

19821,76 0 tn * 

206172,74 453,75 
19927,20  0 * 

20716,32   0 

Notasi a a b 

Perlakuan S3 S2 S1   

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

 

Faktor T (Suhu Ekstraksi) 

 17655,09 19826,57 22947,61 KTG BNT 0,05 

17655,09 0 * * 

206172,7 453,75 
19826,57  0 * 

22947,61   0 

Notasi a b c 

Perlakuan T1 T2 T3   

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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Lampiran 6. Analisa pH 

a. Tabel Analisa pH 

Perlakuan 
Ulangan 

TOTAL RERATA 
I II III 

S1T1 6,90 6,80 6,80 20,50 6,83 

S1T2 6,50 6,70 6,50 19,70 6,57 

S1T3 6,30 6,50 6,60 19,40 6,47 

S2T1 6,80 7,00 6,90 20,70 6,90 

S2T2 6,40 6,90 6,80 20,10 6,70 

S2T3 6,10 6,50 6,30 18,90 6,30 

S3T1 6,80 6,90 6,80 20,50 6,83 

S3T2 6,70 6,70 6,60 20 6,67 

S3T3 6,30 6,90 6,20 19,40 6,47 

TOTAL 58,80 60,90 59,50 179,20  

RERATA 6,50 6,70 6,60  6,63 

 

b. Tabel Dua Arah  

PERLAKUAN S1 S2 S3 TOTAL RERATA 

T1 20,5 20,7 20,5 61,7 6,86 

T2 19,7 20,1 20 59,8 6,64 

T3 19,4 18,9 19,4 57,7 6,41 

TOTAL 59,6 59,7 59,9 179,2  

RERATA 6,62 6,63 6,66  6,63 

 

c. Tabel Analisa Ragam  

SK db JK KT Fhitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

Kelompok 2 0,25407 0,13 5,55 3,63 2,67 * 

Perlakuan 8 0,98296 0,12 5,37 2,59 2,09 * 

S 2 0,00519 0,00 0,11 3,63 2,67 tn 

T 2 0,88963 0,44 19,45 3,63 2,67 * 
S*T 4 0,08815 0,02 0,96 3,01 2,33 tn 

Galat 16 0,36593 0,02     

Total 26 2,58593      
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata 

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

  **= berbeda nyata pada α= 0,01 
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d. Tabel Uji Lanjut BNT 

 

Faktor T (Suhu Ekstraksi) 

 6,41 6,64 6,86 KTG BNT 0,05 

6,41 0 * * 

0,02 0,151 
6,64  0 * 

6,86   0 
Notasi a b c 

Perlakuan T1 T2 T3   
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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Lampiran 7. Data Analisa Total warna (L*), (a*), (b*) 

 

Analisa Kecerahan (L*) 

a. Data Analisa kecerahan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total RERATA 
I II III 

S1T1 46,7 45,1 46,5 138,3 46,1 

S1T2 43,9 42,1 44,2 130,2 43,4 

S1T3 40,4 42,6 40 123 41 

S2T1 44,9 45,1 45 135 45 

S2T2 44 39,6 40,2 123,8 41,2 

S2T3 39 38 37,5 114,5 38,1 

S3T1 43,9 44 42,7 130,6 43,5 

S3T2 43,3 42,5 41,5 127,3 42,4 

S3T3 36 35 37 108 36 

TOTAL 382,1 374 374,6 1130,7  

RERATA 42,4 41,5 41,6  41,8 

 

b. Tabel Dua Arah  

PERLAKUAN S1 S2 S3 TOTAL RERATA 

T1 138,3 135 130,6 403,9 134,6 

T2 130,2 123,8 127,3 381,3 127,1 

T3 123 114,5 108 345,5 115,1 

TOTAL 391,5 373,3 365,9 1130,7  

RERATA 130,5 124,4 121,9  41,8 

 

c. Tabel Analisa Keragaman  

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

Kelompok 2 4,526667 2,263333 1,74606236 3,63 2,67 tn 

Perlakuan 8 247,22 30,9025 23,8399229 2,59 2,09 * 

S 2 38,56889 19,28444 14,8771028 3,63 2,67 * 

T 2 192,7022 96,35111 74,3306547 3,63 2,67 * 

S*T 4 15,94889 3,987222 3,075967 3,01 2,33 * 

Galat 16 20,74 1,29625     

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata 

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

  **= berbeda nyata pada α= 0,01 



101 
 

d. Tabel Uji Lanjut BNT 

 

Faktor S (Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrate Jahe) 

 121,96 124,43 130,5 KTG BNT 0,05 

121,96 0 * *  
1,2962 

 
 

 
1,137 

 
 

123,43  0 * 

130,5   0 
Notasi a b c 

Perlakuan S3 S2 S1   
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

 

Faktor T (Suhu Ekstraksi) 

 115,16 127,1 134,63 KTG BNT 0,05 

115,16 0 * * 

1,2962 1,137 
127,1  0 * 

134,63   0 

Notasi a b c 

Perlakuan T1 T2 T3   
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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Analisa Kemerahan (a*) 

a. Data Analisa Kemerahan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total RERATA 
I II III 

S1T1 6 5,8 5,9 17,7 5,9 

S1T2 4,8 4,5 4,3 13,6 4,5 

S1T3 3,9 3,5 3,3 10,7 3,5 

S2T1 5,5 5,2 5 15,7 5,2 

S2T2 4,5 4 4 12,5 4,1 

S2T3 2 2,5 2,7 7,2 2,4 

S3T1 5,2 5 5,1 15,3 5,1 

S3T2 4 3,5 3,8 11,3 3,7 

S3T3 2 1,8 1,5 5,3 1,7 

TOTAL 37,9 35,8 35,6 109,3  

RERATA 4,2 3,9 3,9  4,04 

 

b. Tabel Dua Arah  

PERLAKUAN S1 S2 S3 TOTAL RERATA 

T1 17,7 15,7 15,3 48,7 16,2 

T2 13,6 12,5 11,3 37,4 12,4 

T3 10,7 7,2 5,3 23,2 7,7 

TOTAL 42 35,4 31,9 109,3  

RERATA 14 11,8 10,6  4,04 

 

c. Tabel Analisa Ragam  

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

Kelompok 2 0,360741 0,18037 3,6107507 3,63 2,67 tn 

Perlakuan 8 43,26741 5,408426 108,268767 2,59 2,09 * 

S 2 5,845185 2,922593 58,5060241 3,63 2,67 * 

T 2 36,28074 18,14037 363,143652 3,63 2,67 * 

SJ*T 4 1,141481 0,28537 5,71269694 3,01 2,33 * 

Galat 16 0,799259 0,049954     

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata 

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

  **= berbeda nyata pada α= 0,01 
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d. Tabel Uji Lanjut BNT 

 

Faktor S (Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat jahe) 

 10,6 11,8 14 KTG BNT 0,05 

10,6 0 * * 

0,04995 0,22 
11,8  0 * 

14   0 
Notasi a b c 

Perlakuan S3 S2 S1   
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

 

Faktor T (Suhu Ekstraksi) 

 7,73 12,46 16,23 KTG BNT 0,05 

7,73 0 * * 

0,04995 0,22 
12,46  0 * 

16,23   0 

Notasi a b c 

Perlakuan T3 T2 T1   
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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Analisa Kekuningan (b*) 

a. Tabel Analisa Kekuningan  

Perlakuan 
Ulangan 

Total RERATA 
I II III 

S1T1 30,2 29 31,2 90,4 30,1 

S1T2 27,9 27,5 29,5 84,9 28,3 

S1T3 27,3 25,8 29 82,1 27,3 

S2T1 27,4 28,4 29,5 85,3 28,4 

S2T2 26,7 26 26,8 79,5 26,5 

S2T3 25 25,4 25,5 75,9 25,3 

S3T1 28 29,2 29,6 86,8 28,9 

S3T2 25,7 25,9 25,6 77,2 25,7 

S3T3 24,6 24 24,6 73,2 24,4 

TOTAL 242,8 241,2 251,3 735,3  

RERATA 26,9 26,8 27,9  27,2 

 

b. Tabel Dua Arah  

PERLAKUAN S1 S2 S3 TOTAL RERATA 

T1 90,4 85,3 86,8 262,5 87,5 

T2 84,9 79,5 77,2 241,6 80,5 

T3 82,1 75,9 73,2 231,2 77,7 

TOTAL 257,4 240,7 237,2 735,3  

RERATA 85,8 80,2 79,0  27,2 

 

c. Tabel Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

Kelompok 2 6,548889 3,274444 6,85348837 3,63 2,67 * 

Perlakuan 8 85,34667 10,66833 22,3290698 2,59 2,09 * 

S 2 25,89556 12,94778 27,1 3,63 2,67 * 

T 2 56,46889 28,23444 59,0953488 3,63 2,67 * 

S*T 4 2,982222 0,745556 1,56046512 3,01 2,33 tn 

Galat 16 7,644444 0,477778     

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata 

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

  **= berbeda nyata pada α= 0,01 
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d. Tabel Uji Lanjut BNT 

 

Faktor S (Proporsi Filtrat Daun Sirsak : Filtrat Jahe) 

 79,6 80,2 85,8 KTG BNT 0,05 

79,6 0 * * 

0,47778 0,69 
80,2  0 * 

85,8   0 
Notasi a b c 

Perlakuan S3 S2 S1   
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

 

 

Faktor T (Suhu Ekstraksi) 

 77,6 80,5 87,5 KTG BNT 0,05 

77,6 0 * * 

0,47778 0,69 
80,5  0 * 

87,5   0 

Notasi a b c 

Perlakuan T1 T2 T3   
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Lampiran 8. Analisa Total Padatan Terlarut (TPT) 

 

a. Analisa Total Padatan Terlarut (TPT) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total RERATA 
I II III 

S1T1 9,2 8,7 9,7 27,6 9,2 

S1T2 9,5 10 10,2 29,7 9,9 

S1T3 11,8 12 11,5 35,3 11,7 

S2T1 8,5 7,8 9 25,3 8,4 

S2T2 10,6 10,5 10 31,1 10,3 

S2T3 13 12,2 11,4 36,6 12,2 

S3T1 8,1 9,2 8,8 26,1 8,7 

S3T2 11 10,8 10,5 32,3 10,7 

S3T3 12,5 12 11,5 36 12 

TOTAL 94,2 93,2 92,6 280  

RERATA 10,4 10,3 10,2  10,3 

 

b. Tabel Dua Arah  

PERLAKUAN S1 S2 S3 TOTAL RERATA 

T1 27,6 25,3 26,1 79 8,7 

T2 29,7 31,1 32,3 93,1 10,3 

T3 35,3 36,6 36 107,9 11,9 

TOTAL 92,6 93 94,4 280  

RERATA 10,2 10,3 10,4  10,3 

 

c. Tabel Analisa Ragam  

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

Kelompok 2 0,145185 0,072593 0,276446 3,63 2,67 tn 

Perlakuan 8 48,72963 6,091204 23,1964 2,59 2,09 * 

S 2 0,198519 0,099259 0,377997 3,63 2,67 ** 

T 2 46,40963 23,20481 88,36812 3,63 2,67 * 

S*T 4 2,121481 0,53037 2,019746 3,01 2,33 * 

Galat 16 4,201481 0,262593     

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata 

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 

  **= berbeda nyata pada α= 0,01 
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d. Tabel Uji Lanjut BNT 

Faktor T (Suhu Ekstraksi) 

 8,77 10,34 11,98 KTG BNT 0,05 

8,77 0 * * 

0,2625 0,512 
10,34  0 * 

11,98   0 

Notasi a b c 

Perlakuan T2 T1 T3   

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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Lampiran 9. Data Analisa Organoleptik  

Data Analisa Kesukaan Warna  

a. Tabel Total Kesukaan warna  

 

 

 

 

 

Panelis 
Perlakuan 

S1T1 S1T2 S1T3 S2T1 S2T2 S2T3 S3T1 S3T2 S3T3 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

6 2 4 4 4 3 3 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 3 5 5 3 3 5 4 4 4 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 3 4 3 3 2 3 3 3 3 

15 3 4 3 5 3 3 4 4 3 

16 3 3 4 3 3 2 2 3 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

18 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

19 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

20 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

21 3 3 3 2 4 4 5 4 4 

22 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

24 4 4 4 3 3 4 3 4 4 

25 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

26 3 2 3 3 3 2 1 3 3 

27 3 2 4 2 4 4 3 3 4 

28 5 4 4 4 4 5 3 4 4 

29 5 4 4 2 4 4 4 3 3 

30 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
Yi 107 110 114 105 107 107 104 108 109 

Rerata 3,5 3,7 3,8 3,5 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 
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b. Tabel Dua Arah warna 

Skala 
Kesukaan 

X 
Perlakuan 

S1T1 S1T2 S1T3 S2T1 S2T2 S2T3 S3T1 S3T2 S3T3 ∑f ∑fx 
∑f(x2

) 

5 2 2 1 1 1 0 2 1 0 2 10 20 40 

4 1 14 20 22 16 18 15 15 18 16 154 154 154 

3 0 13 7 7 10 11 11 12 12 11 94 0 0 

2 -1 1 2 0 3 1 2 1 0 1 11 -11 11 
1 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -2 4 

Total ∑f  30 30 30 30 30 30 30 30 30 270   

∑fx  17 20 24 15 17 17 14 18 4  146  

∑f(x2)             209 

              

∑fx/∑f  0,57 0,67 0,80 0,5 0,56 0,56 0,46 0,6 0,13    

 

c. Tabel Analisa Ragam   

 db JK KT F hitung 
F Tabel 

Notasi 
1% 5% 

Perlakuan 8 7,85 0,98 2,10 2,58 1,974 tn 

Galat 261 122,20 0,47     

Total 269 78,95 0,29     

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05
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Data Analisa Kesukaan Aroma  

a. Tabel Total Kesukaan Aroma  

 

 

 

 

Panelis Perlakuan 

 S1T1 S1T2 S1T3 S2T1 S2T2 S2T3 S3T1 S3T2 S3T3 

1 4 4 4 2 3 3 3 3 2 

2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 

3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 

4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 

5 4 4 4 4 3 2 2 1 2 

6 3 4 4 4 3 2 2 3 1 

7 3 4 4 4 3 2 2 4 1 

8 3 4 4 3 2 1 2 1 2 

9 3 4 4 3 2 2 2 4 3 

10 3 5 5 3 2 2 3 2 4 

11 2 4 4 2 2 1 3 2 2 

12 2 4 4 2 1 1 3 3 2 

13 3 4 5 2 2 2 3 3 2 

14 3 4 4 3 2 2 2 3 2 

15 3 4 5 3 1 2 2 2 4 

16 3 4 4 3 2 3 2 2 2 

17 4 4 4 4 2 3 2 3 2 

18 3 3 5 4 3 5 3 3 3 

19 3 4 4 4 3 2 3 1 2 

20 3 3 4 3 3 3 3 2 2 

21 2 4 4 3 2 3 3 2 2 

22 2 3 4 3 2 3 3 3 3 

23 2 3 4 4 2 3 2 4 1 

24 3 4 4 4 3 2 2 3 2 

25 3 4 4 4 4 2 3 2 3 

26 2 4 4 3 3 2 3 2 3 

27 2 4 4 2 3 3 2 1 3 

28 3 4 5 2 2 3 3 1 2 

29 3 3 3 2 3 1 3 3 2 

30 2 4 4 3 3 1 3 2 3 

Yi 87 115 124 92 74 71 78 71 68 

Rerata 2,9 3,8 4,1 3,0 2,4 2,3 2,6 2,3 2,2 



111 
 

 

b. Tabel Dua Arah Aroma  

Skala 
Kesukaan 

x 
Perlakuan 

S1T1 S1T2 S1T3 S2T1 S2T2 S2T3 S3T1 S3T2 S3T3 ∑f ∑fx ∑f(x2) 

5 2 0 1 5 0 0 1 0 0 0 7 14 28 
4 1 5 23 24 9 1 1 0 3 2 68 68 68 

3 0 17 6 1 14 14 11 18 10 7 98 0 0 

2 
-
1 

8 0 0 7 13 12 12 12 18 82 -82 82 

1 
-
2 

0 0 0 0 2 5 0 5 3 15 -30 60 

Total ∑f  30 30 30 30 30 30 30 30 30 270   

∑fx  -3 25 34 2 -16 -19 -12 -19 -23  -31  
∑f(x2)             238 

              

∑fx/∑f  -0,1 0,83 1,13 0,06 -0,53 -0,63 -0,40 -0,63 -0,76    

 

c. Tabel Analisa Ragam  

SK db JK KT Fhitung 
F Tabel 

Notasi 
1% 5% 

Perlakuan 8 111,27 13,91 29,47 2,579941 1,973975 ** 

Galat 261 123,17 0,47     

Total 269 3,56 0,01     

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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d. Tabel Uji Lanjut  DMRT 

 

S3T3 S3T2 S2T3 S2T2 S3T1 S1T1 S2T1 S1T2 S1T3 DMRT 
0,5 2,27 2,37 2,37 2,47 2,6 2,9 3,07 3,83 4,13 

S3T3 2,27 0 tn tn tn tn * * * * 0,347 

S3T2 2,37  0 tn tn tn * * * * 0,366 

S2T3 2,37   0 tn tn * * * * 0,378 

S2T2 2,47    0 tn * * * * 0,387 

S3T1 2,6     0 tn * * * 0,394 

S1T1 2,9      0 tn * * 0,4 

S2T1 3,07       0 * * 0,405 

S1T2 3,83        0 tn 0,409 

S1T3 4,13         0  

  S3T3 S3T2 S2T3 S2T2 S3T1 S1T1 S2T1 S1T2 S1T3  

  a ab ab ab ab bc bc c c  
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Data Analisa Kesukaan Rasa 

a.  Tabel Total Kesukaan Rasa 

 

 

 

 

 

 

 

Panelis Perlakuan 

 S1T1 S1T2 S1T3 S2T1 S2T2 S2T3 S3T1 S3T2 S3T3 

1 2 2 4 4 4 3 2 3 3 

2 2 2 3 3 3 4 1 5 2 

3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 

4 2 2 3 3 3 4 1 3 3 

5 2 4 2 3 4 4 1 4 2 

6 2 3 4 3 4 3 2 3 2 

7 2 2 3 2 4 3 2 4 3 

8 3 1 4 3 2 3 2 4 2 

9 2 2 3 3 5 4 2 3 3 

10 2 1 3 2 3 4 2 3 3 

11 1 2 4 3 3 4 2 3 3 

12 2 2 2 4 4 4 4 4 2 

13 1 2 3 3 4 4 3 2 3 

14 2 3 2 3 4 5 3 3 2 

15 3 2 3 3 3 5 1 4 4 

16 3 1 3 2 3 5 2 4 3 

17 2 2 2 3 3 4 4 3 2 

18 2 2 4 3 2 4 3 4 4 

19 2 2 3 4 2 5 3 4 3 

20 3 3 3 3 2 5 2 3 3 

21 2 3 3 3 4 5 2 3 2 

22 3 2 2 3 4 4 3 4 2 

23 2 2 3 2 4 3 2 3 1 

24 2 2 3 1 4 3 3 5 3 

25 2 3 4 3 3 3 4 4 3 

26 2 3 3 3 5 2 2 3 2 

27 2 1 3 3 4 3 2 2 2 

28 2 4 3 2 4 2 2 2 2 

29 2 3 3 2 4 3 2 4 3 

30 2 2 3 2 4 4 3 5 4 

Yi 64 67 91 84 106 113 70 104 79 

Rerata 2,1 2,2 3,0 2,8 3,5 3,7 2,3 3,4 2,6 



113 
 

b. Tabel Dua Arah  rasa 

 

Skala 
Kesukaan x 

Perlakuan       

S1T1 S1T2 S1T3 S2T1 S2T2 S2T3 S3T1 S3T2 S3T3 ∑f ∑fx ∑f(x2) 

5 2 0 0 0 0 2 6 0 3 0 11 22 44 

4 1 0 2 6 3 16 13 3 11 3 57 57 57 

3 0 6 7 19 19 8 9 8 13 14 103 0 0 

2 -1 22 17 5 7 4 2 15 3 12 87 -87 87 

1 -2 2 4 0 1 0 0 4 0 1 12 -24 48 

Total ∑f   30 30 30 30 30 30 30 30 30 270     

∑fx   -26 -23 1 -6 16 23 -20 14 -13   -34   

∑f(x2)                         236 

                            

∑fx/∑f   -0,87 -0,77 0,033 -0,20 0,533 0,77 -0,67 0,47 -0,43       

 

c. Tabel Analisa Ragam  

 

SK db JK KT Fhitung 
F Tabel 

Notasi 
1% 5% 

Perlakuan 8 88,79 11,10 20,27 2,579941 1,973975 ** 

Galat 261 142,93 0,55     

Total 269 4,28 0,02     

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata  

  *= berbeda nyata pada α= 0,05 
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d. Tabel Uji Lanjut Dmrt  

 

 

S1T1 S1T2 S3T1 S3T3 S2T1 S1T3 S3T2 S2T2 S2T3 DMRT 
0,5 2,13 2,23 2,33 2,63 2,8 3,03 3,47 3,53 3,77 

S1T1 2,13 0 tn tn * * * * * * 0,347 

S1T2 2,23  0 tn * * * * * * 0,394 

S3T1 2,33   0 tn * * * * * 0,407 

S3T3 2,63    0 tn tn * * * 0,417 

S2T1 2,8     0 tn * * * 0,425 

S1T3 3,03      0 * * * 0,431 

S3T2 3,47       0 tn tn 0,436 

S2T2 3,53        0 tn 0,441 

S2T3 3,77         0  

  S1T1 S1T2 S3T1 S3T3 S2T1 S1T3 S3T2 S2T2 S2T3  

  a ab ab b bc bc c c c  
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Lampiran 10. Data Analisa Perlakuan Terbaik  

Perlakuan terbaik Kimia fisik dan organoleptik 

Parameter 
Alternatif 

S1T1 S1T2 S1T3 S2T1 S2T2 S2T3 S3T1 S3T2 S3T3 

IC50 588,99 545,04 592,03 651,8 623,76 615 686,26 585,08 590,68 

Total Fenol 7310,2 6939,45 6466,66 7762,58 6660,54 5504,08 7874,83 6262,58 5684,35 

Flavonoid 
90674,1

0 88563 87340,7 69748,1 76266,7 79451,9 59674,1 69822,2 74859,3 

pH 6,83 6,57 6,47 6,9 6,7 6,3 6,83 6,67 6,47 

Total Padatan 
Terlarut 9,2 9,9 11,7 8,43 10,37 12,2 8,7 10,77 12 

Kecerahan (L*) 46,1 43,4 41 45 41,27 38,17 43,53 42,43 36 

Kemerahan (a+) 5,9 4,53 3,57 5,23 4,17 2,4 5,1 3,77 1,77 

Kekuningan (b) 30,13 28,3 27,37 28,43 26,5 25,3 28,93 25,73 24,4 

Warna  3,57 3,67 3,8 3,5 3,57 3,57 3,47 3,6 3,63 

Aroma 2,9 3,83 4,13 3,07 2,47 2,37 2,6 2,37 2,27 

Rasa 2,13 2,23 3,03 2,8 3,57 3,77 2,33 3,47 2,63 

dk (IC50) 0,9253 1 0,9206 0,8362 0,8737 0,8862 0,7942 0,9315 0,9227 

dk Fenol 0,9282 0,8812 0,8211 0,9857 0,8458 0,6989 1 0,7952 0,7218 

dk Flavonoid 1 0,9767 0,9632 0,7692 0,8411 0,8762 0,6581 0,77 0,1745 

dk pH 0,9898 0,9521 0,9376 1 0,971 0,913 0,9898 0,9667 0,9376 

dk Total Padatan 
Terlarut 0,7541 0,8115 0,9648 0,691 0,85 1 0,7131 0,8828 0,9836 

dk Kecerahan (L*) 0,7809 0,8294 0,878 0,8 0,8723 0,9431 0,827 0,8484 1 

dk Kemerahan (a+) 1 0,7677 0,605 0,8864 0,7067 0,4067 0,8644 0,6389 0,3 

dk Kekuningan (b) 1 0,939 0,908 0,944 0,88 0,84 0,96 0,854 0,81 
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dk Warna 0,9394 0,9657 1 0,921 0,9394 0,9394 0,9131 0,9473 0,9552 

dk Aroma 0,7021 0,9273 1 0,7433 0,598 0,5738 0,6295 0,5738 0,5496 

dk Rasa 0,5649 0,5915 08037 0,7427 0,9363 1 0,618 0,9204 0,6976 

λ 
0,09090

9 
0,09090

9 
0,090909

1 
0,090909

1 
0,09090

9 
0,09090

9 
0,090909

1 
0,09090

9 
0,09090

9 

L1 0,12866 0,20609 0,10891 0,15277 0,15989 0,18153 0,19084 0,17718 0,21578 

L2 
0,00331

4 
0,00258

4 0,002171 0,003059 
0,00309

4 
0,00572

5 0,004813 
0,00481

3 
0,00777

2 

L.Max 0,12866 0,12345 0,10891 0,15277 0,15325 0,17479 0,1848 0,17009 0,20876 

Perlakuan Terbaik 
0,26063

4 
0,33212

4 0,219991 0,308599 
0,31623

4 
0,36204

5 0,380453 
0,35208

3 
0,43231

2 

 

 

 

 


