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RINGKASAN 
 

Kopi robustamengandungsekitar 10% senyawapolifenol. 
Proses penyangraian (roasting) 
dapatmengubahkomposisikimiadanaktivitasbiologisdalam kopi 
sehinggadapatmenurunkankandunganpolifenoldanaktivitasantio
ksidan. Senyawapolifenol memiliki efek antioksidan yang baik 
untuk menghambatmekanismeoksidatif yang 
menyebabkanpenyakit 
degeneratif.Kandungansenyawaantioksidanberperanpentingdal
ampenyerapandanpenetralanradikalbebas. 

Produksisediaanbahanekstrak kopi 
hijaudilakukandenganmetodepengeringanbusa. 
Metodepengeringanbusaataufoam mat dryingadalah proses 
pengeringandenganpembentukanbusadaribahancair yang 
ditambahfoam stabilizerdandikeringanpadasuhu 70-
75°Cselama 7-8 jam. Dalam proses pengolahanserbukekstrak 
kopi hijaudibutuhkanadanyabahanpenyalut 
(enkapsulat)yaitumaltodekstrindanbahanpembusa (foaming 
agent)yaitu tween 80. 
RancanganpercobaandisusunberdasarkanResponse Surface 
Method dengandesainkompositterpusat (Central Composite 
Design) dankonsentrasimaltodekstrinsebagaifaktor 
X1sertakonsentrasi tween 80 sebagaifaktor X2. 
Kombinasikeduanyadiharapkandapatmenghasilkanserbukekstr
ak kopi 
hijaudengankandungansenyawafenolikdanaktivitasantioksidan 
yang optimum. Konsentrasimaltodekstrin yang 
dicobakanpadapenelitianiniadalah 12%-22%, 
sedangkankonsentrasi tween 80 yaitu 0,4%-1,9%. 

Berdasarkanhasilpenelitiandananalisis data 
menggunakanaplikasi Minitab 17, 
diketahuibahwafaktorkonsentrasimaltodekstrinberpengaruhseca
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rasignifikanterhadaprespon total 
fenoldanaktivitasantioksidansedangkanfaktorkonsentrasi tween 
80 tidakberpengaruhsignifikan. Solusi optimum yang 
diperolehadalahpadakonsentrasimaltodekstrinsebesar 14,78% 
dan tween 80 sebesar 0,93% yangmenghasilkanserbukekstrak 
kopi hijaudengankandungantotal fenolsebesar183,639 mg 
GAE/gdannilai IC50 sebesar 25,187. Dari 
hasilverifikasisebanyaktiga kali ulangandiperolehrata-rata 
hasilverifikasiuntukrespon total fenoladalah 198,826 mg GAE/g, 
sedangkanuntukresponaktivitasantioksidannilai rata-rata 
IC50adalah 24,606 ppm. Nilaiinimasihberadadalam interval yang 
diprediksikanoleh program. 

Penelitianinimenghasilkanserbukekstrak kopi 
hijaudengankandungansenyawapolifenol yang 
tinggidanaktivitasantioksidan yang tergolongkuat. 
Ditinjaudarikandungan total fenoldanaktivitasantioksidan, 
hasilpenelitianlebihungguljikadibandingkandengankapsul kopi 
hijau yang ada di pasaran. Rendemen yang 
diperolehdarilarutanekstrak kopi hijau yang 
ditambahmaltodekstrindan tween 80 
dengankonsentrasitertentuyaitusebesar 17,46%. 
Diperlukanpenelitianlebihlanjutmengenaiskalagandaproduksise
diaanbahanekstrak kopi hijau agar 
dapatdiproduksisecaramasaldanmenghasilkanprodukunggulan. 

 
Kata kunci:antioksidan, fenol, kopi hijau, RSM 
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using Foam Mat Drying Method. Final Project. Supervisors: 
Dr. DodykPranowo, S.TP, M.Si andIkaAtsariDewi, S.TP, M.P 
 

SUMMARY 
 

Robusta coffee contains about 10% polyphenol 
compounds. Roasting could change the chemical composition 
and biological activity in coffee so that it can reduce the content 
of polyphenols and antioxidant activity. Polyphenol compounds 
have good antioxidant effects to inhibit oxidative mechanisms 
that cause degenerative diseases. The content of antioxidant 
compounds plays an important role in the absorption and 
neutralization of free radicals. 

The production of green coffee extract preparations 
executed by foam mat drying. The method of foam mat drying 
was done by forming foam from a liquid material which was 
added by foam stabilizer and dried at a temperature of 70-75°C 
for 7-8 hours. Processing green coffee extract powder requires 
the encapsulation material namely maltodextrin and foaming 
agent which was tween 80. The experimental design was 
arranged based on Response Surface Method (RSM) with a 
centralized composite design (CCD) and maltodextrin 
concentration as X1 factor and the concentration of tween 80 as 
a factor of X2. The combination of both were expected to 
produce green coffee extract powder containing optimum 
phenolic compounds and antioxidant activity. Maltodextrin 
concentrations that were tried in this study were 12%-22%, 
while the concentration of tween 80 was 0.4%-1.9%. 

Based on the results of research and data analysis 
using the application of Minitab 17, it was known that the 
concentration factor of maltodextrin significantly influences the 
total phenol response and antioxidant activity while the tween 
80 concentration factor has no significant effect. The optimum 
solution obtained was the maltodextrin concentration of 14.78% 
and tween 80 of 0.93% which produced green coffee extract 
powder with a total phenol content of 183.639 mg GAE/g and 
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an IC50 value of 25.187 ppm. From the verification results of 
three replications, the average verification result for total phenol 
response was 198.826 mg GAE/g, while for the antioxidant 
activity response the average value of IC50 was 24.606 ppm. 
This value is still within the interval predicted by the program. 

This research produced green coffee extract powder 
with high polyphenol compound content and relatively strong 
antioxidant activity. Based on the total phenol content and 
antioxidant activity, the results of the study were superior when 
compared to green coffee capsules on the market. The yield 
obtained from green coffee extract solution added with 
maltodextrin and tween 80 with a certain concentration was 
17.46%. Further research were needed on the double scale 
production of green coffee extract preparations in order to be 
mass produced and produce superior products. 
 
 
Keywords: antioxidants, green coffee, phenols, RSM  
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RINGKASAN 
 

Kopi robustamengandungsekitar 10% 
senyawapolifenol. Proses penyangraian (roasting) 
dapatmengubahkomposisikimiadanaktivitasbiologisdala
m kopi 
sehinggadapatmenurunkankandunganpolifenoldanaktivit
asantioksidan. Senyawa polifenol memiliki efek 
antioksidan yang baik untuk 
menghambatmekanismeoksidatif yang 
menyebabkanpenyakit 
degeneratif.Kandungansenyawaantioksidanberperanpe
ntingdalampenyerapandanpenetralanradikalbebas. 

Produksisediaanbahanekstrak kopi 
hijaudilakukandenganmetodepengeringanbusa.Metodep
engeringanbusaataufoam mat dryingadalah proses 
pengeringandenganpembentukanbusadaribahancair 
yang ditambahfoam stabilizerdandikeringanpadasuhu 
70-75°C selama 7-8 jam. Dalam proses 
pengolahanserbukekstrak kopi 
hijaudibutuhkanadanyabahanpenyalut (enkapsulat) 
yaitumaltodekstrindanbahanpembusa (foaming agent) 
yaitu tween 80. 
RancanganpercobaandisusunberdasarkanResponse 
Surface Method dengandesainkompositterpusat 
(Central Composite Design) 
dankonsentrasimaltodekstrinsebagaifaktor 



X1sertakonsentrasi tween 80 sebagaifaktor X2. 
Kombinasikeduanyadiharapkandapatmenghasilkanserb
ukekstrak kopi 
hijaudengankandungansenyawafenolikdanaktivitasantio
ksidanyang optimum.Konsentrasimaltodekstrin yang 
dicobakanpadapenelitianiniadalah 12%-22%, 
sedangkankonsentrasi tween 80 yaitu 0,4%-1,9%.  

Berdasarkanhasilpenelitiandananalisis data 
menggunakanaplikasi Minitab 17, 
diketahuibahwafaktorkonsentrasimaltodekstrinberpenga
ruhsecarasignifikanterhadaprespon total 
fenoldanaktivitasantioksidansedangkanfaktorkonsentrasi 
tween 80 tidakberpengaruhsignifikan. Solusi optimum 
yang  
diperolehadalahpadakonsentrasimaltodekstrinsebesar 
14,78% dan tween 80 sebesar 0,93% yang 
menghasilkanserbukekstrak kopi 
hijaudengankandungan total fenolsebesar 183,639 mg 
GAE/g dannilai IC50 sebesar 25,187. Dari 
hasilverifikasisebanyaktiga kali ulangandiperolehrata-
rata hasilverifikasiuntukrespon total fenoladalah 198,826 
mg GAE/g, 
sedangkanuntukresponaktivitasantioksidannilai rata-rata 
IC50adalah 24,606 ppm. Nilaiinimasihberadadalam 
interval yang diprediksikanoleh program. 

Penelitianinimenghasilkanserbukekstrak kopi 
hijaudengankandungansenyawapolifenol yang 
tinggidanaktivitasantioksidan yang 
tergolongkuat.Ditinjaudarikandungan total 
fenoldanaktivitasantioksidan, 
hasilpenelitianlebihungguljikadibandingkandengankapsu
l kopi hijau yang ada di pasaran. Rendemen yang 
diperolehdarilarutanekstrak kopi hijau yang 
ditambahmaltodekstrindan tween 80 
dengankonsentrasitertentuyaitusebesar 17,46%. 



Diperlukanpenelitianlebihlanjutmengenaiskalagandapro
duksisediaanbahanekstrak kopi hijau agar 
dapatdiproduksisecaramasaldanmenghasilkanprodukun
ggulan. 

 
Kata kunci:antioksidan, fenol, kopi hijau, RSM 
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SUMMARY 
 

Robusta coffee contains about 10% polyphenol 
compounds. Roasting could change the chemical 
composition and biological activity in coffee so that it 
can reduce the content of polyphenols and antioxidant 
activity. Polyphenol compounds have good antioxidant 
effects to inhibit oxidative mechanisms that cause 
degenerative diseases. The content of antioxidant 
compounds plays an important role in the absorption 
and neutralization of free radicals. 

The production of green coffee extract 
preparations executed by foam mat drying. The method 
of foam mat drying was done by forming foam from a 
liquid material which was added by foam stabilizer and 
dried at a temperature of 70-75°C for 7-8 hours. 
Processing green coffee extract powder requires the 
encapsulation material namely maltodextrin and foaming 
agent which was tween 80. The experimental design 
was arranged based on Response Surface Method 
(RSM) with a centralized composite design (CCD) and 
maltodextrin concentration as X1 factor and the 
concentration of tween 80 as a factor of X2. The 
combination of both were expected to produce green 
coffee extract powder containing optimum phenolic 
compounds and antioxidant activity. Maltodextrin 
concentrations that were tried in this study were 12%-



22%, while the concentration of tween 80 was 0.4%-
1.9%. 

Based on the results of research and data 
analysis using the application of Minitab 17, it was 
known that the concentration factor of maltodextrin 
significantly influences the total phenol response and 
antioxidant activity while the tween 80 concentration 
factor has no significant effect. The optimum solution 
obtained was the maltodextrin concentration of 14.78% 
and tween 80 of 0.93% which produced green coffee 
extract powder with a total phenol content of 183.639 
mg GAE/g and an IC50 value of 25.187 ppm. From the 
verification results of three replications, the average 
verification result for total phenol response was 198.826 
mg GAE/g, while for the antioxidant activity response 
the average value of IC50 was 24.606 ppm. This value is 
still within the interval predicted by the program. 

This research produced green coffee extract 
powder with high polyphenol compound content and 
relatively strong antioxidant activity. Based on the total 
phenol content and antioxidant activity, the results of the 
study were superior when compared to green coffee 
capsules on the market. The yield obtained from green 
coffee extract solution added with maltodextrin and 
tween 80 with a certain concentration was 17.46%. 
Further research were needed on the double scale 
production of green coffee extract preparations in order 
to be mass produced and produce superior products. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Kopi merupakan salah satu bahan penyegar yang 
banyak dibudidayakan di Indonesia karena merupakan 
komoditas ekspor yang menjanjikan (Maridelana dkk., 2014). Di 
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember merupakan penghasil 
kopi terbesar kedua setelah Kabupaten Malang. Mayoritas 
perkebunan rakyat di Kabupaten Jember membudidayakan kopi 
robusta. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, 
pada tahun 2015 luas lahan kopi robusta di Kabupaten Jember 
mencapai 5.686 Ha dan menghasilkan 2.845 ton kopi beras 
(Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Kopi 
memberikan efek menenangkan dan menyegarkan bagi yang 
mengkonsumsinya karena kandungan kafein dalam kopi. Selain 
kafein, biji kopi juga mengandung senyawa polifenol yaitu 
antioksidan. Antioksidan diperlukan untuk mencegah terjadinya 
stres oksidatif yang berperan penting dalam etiologi terjadinya 
berbagai penyakit degeneratif (Werdhasari, 2014). Penyakit 
degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya 
kerusakan terhadap jaringan atau organ tubuh. Proses 
kerusakan ini dapat disebabkan oleh penuaan seiring dengan 
usia maupun oleh gaya hidup yang tidak sehat.  

Aktivitas antioksidan yang ada dalam senyawa 
fenolberperan penting dalam penyerapan dan penetralan radikal 
bebas atau mengurangi peroksida. Selain itu, antioksidan 
polifenol (senyawa fenol yang memiliki gugus hidroksil lebih dari 
satu) juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker 
(Putri dan Andi, 2013). Kandungan antioksidan dalam kopi 
merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan teh dan 
cokelat (Farida dkk., 2013). Salah satu bentuk penyajian kopi 
secara tradisional adalah kopi hijau. Kopi hijau dibuat dari kopi 
beras yang tidak dipanggang. Menurut Farhaty dan Muchtaridi 
(2017), proses pemanggangan dengan suhu tinggi (180-200°C) 
dapat mengubah komposisi kimia dan aktivitas biologis dalam 
kopi sebagai akibat dari reaksi Maillard dan Strecker. Oleh 
sebab itu, kandungan total fenol dan aktivitas antioksidan dalam 
biji kopi hijau lebih tinggi jika dibandingkan dengan biji kopi 
hitam yang sudah dipanggang. 
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Berdasarkan penelitian Qonitatillah (2014), kopi hijau 
robusta Jember mengandung senyawa fenol dan aktivitas 
antioksidan yang tertinggi jika dibandingkan dengan kopi hijau 
robusta dari daerah-daerah lain di Jawa Timur. Kopi hijau 
robusta jember mengandung 35,670 mg GAE/g senyawa fenol 
dan nilai IC50 (yang menunjukkan aktivitas antioksidan) sebesar 
62,507 ppm. Selama ini pemanfaatan kopi hijau hanya sebatas 
dinikmati dengan cara diseduh dengan air hangat tanpa 
tambahan gula. Cara yang lebih praktis untuk mendapatkan 
nutrisi dari kopi hijau adalah mengekstrak senyawa polifenol 
yang terkandung di dalamnya. Suplemen merupakan produk 
yang dibuat dari ekstrak makanan atau sintetis yang berfungsi 
untuk meningkatkan kuantitas konsumsi. Ekstrak kopi hijau 
dapat dimanfaatkan sebagai sediaan suplemen. Sediaan 
farmasi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 
Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah meliputi 
obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Farah et al. (2005) dan 
Septianus (2011) menunjukkan kandungan senyawa polifenol 
dalam biji kopi Arabika bervariasi antara 6-7%, sedangkan kopi 
Robusta mengandung sekitar 10% senyawa polifenol. Senyawa 
polifenol diperoleh dari proses ekstraksi kopi hijau. Senyawa ini 
umumnya bersifat polar sehingga lebih mudah larut dalam 
pelarut polar (Margaretta dkk, 2011). Proses produksi sediaan 
bahan ekstrak kopi hijau dapat dilakukan dengan metode 
pengeringan busa. Menurut Khotimah (2006), metode 
pengeringan busa atau foam mat drying adalah suatu proses 
pengeringan dengan pembuatan busa dari bahan cair yang 
ditambah foam stabilizer dengan pengeringan pada suhu 70 – 
75°C.  

Dalam proses pengolahan bubuk ekstrak kopi hijau 
dibutuhkan adanya bahan pengisi (filler) dan bahan pembusa 
(foaming agent). Bahan pengisi yang sering digunakan dalam 
teknik foam mat drying adalah maltodekstrin, sedangkan tween 
80 digunakan sebagai bahan pembentuk busa. Alasan 
pemilihan maltodekstrin sebagai bahan pengisi adalah sifatnya 
yang mudah larut dalam air, memiliki kemampuan melindungi 
kapsulat dari oksidasi dan kerusakan akibat kontak dengan 
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panas, serta harganya yang relatif murah. Tween 80 dipilih 
karena fungsinya selain sebagai bahan pembusa, juga sebagai 
emulsifier. Kombinasi dari kedua bahan ini sering digunakan 
dalam proses pengeringan dengan metode foam mat drying 
atau pengeringan busa. Prinsip pengeringan busa adalah 
mengubah produk cair menjadi busa yang stabil dengan 
penambahan bahan penstabil dan bahan pembusa. Campuran 
bahan penstabil dan pembusa diaduk hingga menjadi busa yang 
stabil. Busa tersebut terekspos dengan uap air panas dan 
terbawa ke permukaan, sehingga kadar airnya menurun. Area 
permukaan yang sangat luas memudahkan kontak antara udara 
dan permukaan busa sehingga proses pengeringan dapat 
berlangsung lebih cepat (Sangamithra et al., 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2017) 
menunjukkan bahwa konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 
yang optimal dalam formulasi minuman fungsional dari 
campuran sari buah terong belanda dan markisa ungu adalah 
17,48% dan 0,87%. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan 
penelitian mengenai optimasi konsentrasibahan pengisi dan 
bahan pembusa dalam ekstrak kopi hijau agar diperoleh 
kandungan total fenol dan aktivitas antioksidan yang tinggi. 
Metode yang digunakan dalam menentukan nilai optimummya 
adalah Response Surface Methodology (RSM) yang diolah 
menggunakan aplikasi Minitab 17 dengan optimasi melalui 
Central Composite Design. Metode ini dipilih karena dapat 
menunjukkan hubungan  antara  satu  atau  lebih  variabel  
perlakuan  yang berbentuk  kuantitatif  dengan  variabel respon  
yang  bertujuan  untuk  optimasi respon dalam percobaan 
(Montgomery et al., 2001). 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa 
konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 yang optimal untuk 
menghasilkan bubuk ekstrak kopi hijau dengan kandungan fenol 
dan aktivitas antioksidan yang tinggi? 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan konsentrasi 
maltodekstrin dan tween 80 yang optimal untuk memperoleh 
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kandungan fenol yang tinggi dan aktivitas antioksidan yang kuat 
dari serbuk ekstrak kopi hijau. 

 
1.4 Manfaat 

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai 
konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 yang optimal 
untuk memperoleh kandungan senyawa polifenol yang 
tinggi dan aktivitas antioksidan yang kuat dalam biji kopi 
hijau 

2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai 
kandungan dan manfaat senyawa polifenol dan 
antioksidan dalam biji kopi hijau 

3. Meningkatkan nilai ekonomis produk kopi hijau. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Kopi Hijau 
Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas 

perkebunan yang banyak dibudidayakan karena memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi (Isnindar dkk., 2016). Tanaman kopi 
digolongkan ke dalam genus Coffea yang memiliki lebih dari 100 
anggota spesies. Namun, dari banyaknya anggota spesies 
genus tersebut, hanya tiga spesies yang dibudidayakan untuk 
tujuan komersial. Tiga varietas tanaman kopi yang dikenal 
secara umum adalah kopi arabika (Coffea arabica), robusta 
(Coffea canephora), dan liberika (Coffea liberica). Tanaman kopi 
pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1700-an 
oleh Belanda (Panggabean, 2011). Kandungan kafein yang ada 
dalam biji kopi robusta sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 
kopi arabika, sedangkan jenis arabika mengandung lebih 
banyak zat gula dan minyak atsiri (Spilane, 1990 dalam 
Oktadina dkk., 2013). Kandungan kimia biji kopi hijau disajikan 
pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Kandungan Kopi Hijau 

Parameter Hasil (%) 
Protein 10,46 
Lemak 3,38 

Air 8,71 
Abu 3,70 

Karbohidrat 73,73 
Sumber: Muliawati, 2018 
  

Luas area perkebunan kopi di Indonesia saat ini 
mencapai 1,2 juta hektar, 96% diantaranya merupakan 
perkebunan kopi rakyat sedangkan sisanya adalah perkebunan 
swasta dan pemerintah (Sari dkk., 2018). Data dari Direktorat 
Jenderal Perkebunan (2017) menunjukkan bahwa estimasi 
produksi kopi di Indonesia adalah sekitar 630 ribu ton dengan 
nilai ekspor mencapai lebih dari 1,1 juta dolar AS pada tahun 
2015. Hingga saat ini, kopi menempati urutan kedua setelah 
minyak dari semua produk pangan yang dikonsumsi dan 
diperdagangkan di seluruh dunia (Shibamoto, 2008). 
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Pemanfaatan kopi di Indonesia selain dikonsumsi sebagai 
minuman penyegar, juga digunakan sebagai bahan kosmetik 
seperti masker kopi dan lulur kopi.  

Biji kopi hijau adalah biji kopi yang tidak mengalami 
proses roasting atau penyangraian. Menurut International 
Coffee Agreement yang dimaksud dengan kopi hijau (green 
coffee) adalah kopi yang sudah dikupas dan belum disangrai, 
sedangkan kopi sangrai (roasted coffee) adalah biji kopi hijau 
yang sudah disangrai dengan tingkat panas tertentu (Rahardjo, 
2012). Green coffee menurut Clarke dan Macrae (1985) adalah 
biji kopi yang berwarna hijau sudah terlepas dari daging buah, 
kulit tanduk, dan kulit arinya serta telah mengalami pengeringan 
sehingga mengandung kadar air di bawah 12%. Gambar biji 
kopi hijau dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1 Biji Kopi Hijau (Prastowo dkk., 2010) 

 
Selain mengubah warna kopi menjadi hitam, proses 

penyangraian juga berperan dalam meningkatkan kandungan 
kafein dan menurunkan kadar asam klorogenat. Kandungan 
asam klorogenat dalam kopi hijau sebesar 8%, sedangkan kopi 
sangrai hanya mengandung 4,5% (Yusianto, 2014; Tamzil dkk, 
2009). Proses pemanggangan (roasting) dapat menguraikan 
asam klorogenat yang terkandung dalam kopi hijau menjadi 
asam quinat dan asam kafeat, serta meningkatkan kadar 
kafeinnya (Onakpoya et al., 2010).  Menurut Farhaty dan 
Muchtaridi (2017), proses penyangraian dengan suhu tinggi 
(180-200°C) dapat mengubah komposisi kimia dan aktivitas 
biologis dalam kopi sebagai akibat dari reaksi Maillard dan 
Strecker. Kopi sangrai memiliki rasa yang lebih pahit karena 
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pelepasan asam kafein dan pembentukan lakton serta derivatif 
fenol lain yang ikut memengaruhi rasa dan aroma kopi. Faktor 
lain yang memengaruhi kandungan asam klorogenat dalam kopi 
yaitu faktor genetik, kultivar, iklim, jenis tanah, praktik 
penanaman dan pengolahan oleh petani, serta lingkungan 
sekitar (Farah dan Carmen, 2006; Moon et al., 2009). 
 
2.2 Kandungan Kopi Hijau 

Senyawa polifenol adalah metabolit sekunder yang 
dapat dijumpai pada daun, biji, dan buah dari tumbuhan tingkat 
tinggi. Senyawa ini termasuk dalam golongan tanin. Adanya 
senyawa polifenol menjadi cukup penting karena dapat dijadikan 
sebagai bagian dari diet dan berperan dalam cita rasa makanan 
(Baxter et al., 1997 dalam Hii et al., 2009). Senyawa polifenol 
memiliki spektrum luas dengan sifat kelarutan yang berbeda 
karena gugus hidroksil yang dimiliki senyawa tersebut berbeda 
jumlah dan posisinya. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan 
antibakteri yang dapat ditemukan dalam jumlah yang cukup 
banyak pada tumbuhan rempah-rempah. Fenol atau asam 
karbolat merupakan senyawa dengan gugus hidroksil (OH-) 
yang terikat pada cincin aromatik. Senyawa fenolik umumnya 
memiliki gugus hidroksil lebih dari satu sehingga disebut 
polifenol (Hardiyansyah, 2010 dalam Lestari dkk., 2014).Struktur 
kimia polifenol dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Struktur Kimia Polifenol (Hamid, 2010) 

 
Kopi mengandung senyawa polifenol yang cukup tinggi. 

Menurut Esquivel dan Jimenez (2012), komponen kimia yang 
paling utama dalam biji kopi hijau adalah asam klorogenat yang 
mencapai 12% dari padatan. Asam klorogenat merupakan ester 
dari asam sinamat trans dan asam kuinat. Selain itu, di dalam 
biji kopi hijau juga ditemukan senyawa fenolik seperti tanin, 
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lignin, dan antosianin. Kandungan senyawa polifenol utama 
dalam kopi adalah asam kafeat dan asam klorogenat yang 
mencapai 90% dari total fenol yang terdapat pada kopi (Mursu 
et al., 2005 dalam Yusmarini, 2011). Menurut Claudia et al. 
(2008), polifenol memiliki efek antioksidan yang baik untuk 
menghambat mekanisme oksidatif yang menyebabkan penyakit 
degeneratif. Polifenol yang terkandung dalam biji kopijuga dapat 
melawan molekul-molekul radikal bebas penyebab penyakit 
jantung dan kanker (Putri dan Andi, 2013).  
 Antioksidan adalah senyawa pendonor elektron atau 
reduktan. Senyawa ini mampu menstabilkan radikal bebas 
dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki oleh 
radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari 
pembentukan radikal bebas. Antioksidan mampu menghambat 
radikal bebas dan mengubahnya menjadi senyawa non radikal 
(Romansyah, 2011 dalam Tursiman dkk., 2012). Pada 
dasarnya, senyawa antioksidan telah terdapat dalam tubuh 
manusia (Salazar et al., 2009). Menurut perolehannya 
antioksidan terbagi menjadi dua yaitu antioksidan enzimatis dan 
nonenzimatis. Antioksidan enzimatis merupakan antioksidan 
berupa enzim yang merupakan sistem pertahanan utama 
(primer) terhadap kondisi stres oksidatif. Enzim-enzim tersebut 
sangat tergantung kepada ion logam karena merupakan 
metaloenzim. Antioksidan nonenzimatis dapat berupa senyawa 
nutrisi maupun nonnutrisi. Antioksidan jenis ini disebut juga 
dengan antioksidan sekunder karena dapat diperoleh dari nutrisi 
bahan pangan seperti vitamin E, vitamin C, β-karoten, dan 
flavonoid (Winarsi, 2007).  

Terdapat hubungan yang berbanding lurus antara 
kandungan total fenol dan aktivitas antioksidan yaitu semakin 
tinggi kandungan fenol dalam suatu bahan, maka aktivitasnya 
sebagai antioksidan juga akan semakin tinggi (Huang et al., 
2005). Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak kopi hijau 
dilakukan menggunakan radikal DPPH (2, 2 difenil-1-
pikrilhidrazil). Senyawa antioksidan akan bereaksi dengan 
radikal DPPH melalui mekanisme donasi atom hidrogen yang 
menyebabkan peluruhan warna DPPH dari ungu menjadi 
kuning. Parameter dari metode ini adalah nilai inhibition 
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concentration 50% (IC50) atau konsentrasi yang dapat meredam 
aktivitas radikal bebas sebesar 50% (Widyasanti dkk., 2016). 
 
2.3 Kopi Hijau Robusta Jember 

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0-3.300 
meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian daerah 
perkotaan Jember kurang lebih 87 meter di atas permukaan laut 
(dpl). Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 
antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Iklim di 
Kabupaten Jember adalah iklim tropis. Angka temperatur 
berkisar antara 23ºC-31ºC, dengan musim kemarau terjadi pada 
bulan Mei sampai bulan Agustus dan musim hujan terjadi pada 
bulan September sampai bulan Januari. Sedangkan curah hujan 
cukup banyak, yakni berkisar antara 1.969 mm sampai 3.394 
mm (Bappeda Kabupaten Jember, 2013 dalam Qonitatillah, 
2018).Menurut  data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 
Timur, produksi kopi di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun 
sejak tahun 2006 hingga 2017 cenderung mengalami 
peningkatan. Produksi perkebunan kopi di kabupaten Jember 
pada tahun 2017 mencapai 11.863 ton setelah sebelumnya 
pada tahun 2010 produksi perkebunan kopi di kabupaten jember 
mencapai 10.863 ton. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Qonitatillah (2018), diketahui bahwa jenis kopi dan lokasi 
pertumbuhan tanaman kopi memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kandungan total fenol, aktivitas antioksidan 
serta kadar kafein kopi hijau.Kopi yang diteliti adalah jenis 
arabika dan robusta dari empat daerah di Jawa Timur yaitu 
Malang, Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Hasil kopi 
terbaik dari semua aspek pengujian (total fenol, aktivitas 
antioksidan dan kadar kafein) adalah kopi jenis Robusta. Lokasi 
pertumbuhan tanaman kopi dengan hasil total fenol tertinggi 
adalah pada daerah Jember.Kopi Robusta Jember 
menghasilkan total fenol paling tinggi dengan nilai 35,670 mg 
GAE/g dan aktivitas antioksidan paling kuat dengan nilai IC50 
sebesar 62,507 ppm. Hasil penelitian ini menjadi dasar 
digunakannya kopi hijau dari jenis robusta yang berasal dari 
daerah Jember untuk diteliti lebih lanjut sebagai sediaan ekstrak 
kopi hijau. 
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2.4 Ekstraksi Kopi Hijau 

Ekstraksi adalah salah satu teknik pemisahan kimia 
untuk memisahkan satu atau lebih komponen maupun senyawa-
senyawa dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut 
tertentu yang sesuai. Ekstraksi dari padatan (padat-cair) 
merupakan proses transfer secara difusi analit dari sampel yang 
berupa padatan ke dalam pelarutnya. Mekanisme ekstraksi 
padat-cair dimulai dengan adsorpsi pelarut oleh permukaan 
sampel, difusi pelarut ke dalam sampel, dan dilanjutkan dengan 
pelarutan analit oleh pelarut (Leba, 2017). Perbedaan jenis 
pelarut dapat mempengaruhi jumlah ekstrak yang dihasilkan 
(Tursiman dkk., 2012). Proses ekstraksi dipengaruhi oleh jenis 
bahan, jenis pelarut dan kondisi ekstraksi. Kondisi ekstraksi 
meliputi jenis pelarut,metode, waktu ekstraksi, perbandingan 
bahan dengan pelarut, suhu, dan derajat kehalusan bahan yang 
diekstrak (Tantrayana dan Zubaidah, 2015). 

Maserasi adalah salah satu metode ekstraksi padat-cair 
yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Prinsip metode 
maserasi adalah merendam sampel dengan menggunakan 
pelarut tertentu pada temperatur ruang dan terlindungi dari 
cahaya. Keunggulan maserasi dibandingkan dengan metode 
ekstraksi yang lain yakni lebih praktis, pelarut yang digunakan 
lebih sedikit, dan tidak memerlukan pemanasan (Putra dkk., 
2014). Proses perendaman pada maserasi berdampak pada 
pemecahan dinding dan membran sel kopi hijau akibat 
perbedaan tekanan di dalam dan diluar sel. Perbedaan tekanan 
di dalam dan di luar sel ini membuat metabolit sekunder seperti 
senyawa polifenol dan antioksidan yang ada dalam sitoplasma 
biji kopi hijau terlarut dalam pelarut organik yang digunakan. 
Pelarut yang mengalir dalam sel menyebabkan protoplasma 
membengkak dan bahan kandungannya akan larut sesuai 
dengan kelarutannya (Dai dan Russell, 2010). Semakin lama 
waktu ekstraksi, kesempatan untuk bersentuhan akan semakin 
besar sehingga hasil ekstraksi juga bertambah hingga mencapai 
titik jenuh larutan (Koirewoa, 2012). 
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2.5Foam Mat Drying 
Foam mat drying merupakan teknik pengeringan produk 

berbentuk cair yang peka terhadap panas melalui teknik 
pembusaan dengan menambahkan zat pembuih. Pengeringan 
dengan oven tanpa pembuih (foam) memerlukan suhu yang 
tinggi dan waktu yang lama sehingga dapat mempengaruhi 
nutrisi serta mutu produk pangan yang dikeringkan (Iswari, 
2016). Menurut Wilson et al. (2012), tingkat pengeringan bahan 
yang berbusa lebih cepat bila dibandingkan dengan bahan yang 
tidak berbusa karena permukaan bahan yang berbusa lebih luas 
sehingga dapat mempercepat laju pengeringan. Menurut 
Ramadhia dkk. (2012), metode pengeringan dengan foam mat 
drying memungkinkan penggunaan suhu yang lebih rendah dan 
menghasilkan rasa, warna serta kandungan nutrisi produk akhir 
yang lebih baik karena waktu pengeringan yang relatif lebih 
singkat. Metode ini cocok digunakan untuk pengeringan ekstrak 
kopi hijau karena ekstrak kopi hijau mengandung senyawa-
senyawa yang sensitif terhadap panas. 

Salah satu bahan pembusa yang digunakan dalam 
proses pengeringan menggunakan metode foam mat drying 
adalah tween 80. Tween 80 selain sebagai bahan pembusa juga 
dapat berfungsi sebagai kapsulat, pengemulsi, dan 
mempercepat proses pengeringan (Sankat dan Castaigne 
(2004) dalam Ramadhia dkk., 2012). Bahan lain yang 
ditambahkan dalam pengeringan dengan metode ini adalah 
maltodekstrin. Maltodekstrin dapat meningkatkan jumlah 
rendemen yang dihasilkan karena semakin banyak 
maltodekstrin yang ditambahkan akan semakin besar total 
padatan yang diperoleh (Endang dan Prasetyastuti, 2010). 
Maltodekstrin merupakan campuran dari glukosa, maltosa, 
oligosakarida dan dekstrin. Sifat-sifat yang dimiliki maltodekstrin 
antara lain mengalami dispersi cepat, memiliki sifat daya larut 
yang tinggi maupun membentuk film, membentuk sifat 
higroskopis yang rendah, mampu membentuk body, sifat 
browning yang rendah, mampu menghambat proses kristalisasi, 
dan memiliki daya ikat yang kuat (Srihari dkk., 2010). 

Perubahan yang terjadi pada proses pengeringan 
dengan metode ini adalah perubahan fase dari cair ke padat 
sebagai akibat dari penurunan kadar air. Proses pengeringan 
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tidak bisa menguapkan seluruh kandungan air dalam bahan 
(Hani, 2012). Nilai kadar air merupakan indikator umur simpan 
produk. Semakin rendah kadar air, maka semakin lama umur 
simpannya karena tidak memungkinkan untuk pertumbuhan 
mikroorganisme (Setyaningrum, 2017).  

 
2.6Response Surface Method (RSM) 

Salah satu metode yang umum digunakan untuk 
optimasi adalah Response Surface Method (RSM). RSM 
merupakan kumpulan teknik statistik dan matematik yang 
berfungsi untuk mengembangkan, meningkatkan, dan 
mengoptimalkan suatu proses. Metode ini memiliki aplikasi 
penting desain pengembangan dan formulasi produk baru, serta 
peningkatan desain maupun proses pada suatu produk yang 
telah ada. Variabel input (independent variable) berpotensi 
mempengaruhi ukuran kinerja maupun karakteristik kualitas 
yang disebut respon (Myers et al., 2016). Menurut Amran et al. 
(2014), model matematika pada RSM akan membantu untuk 
mempelajari pengaruh langsung dan interaksi setiap parameter 
pada respon. Keuntungan yang dapat diperoleh melalui RSM 
adalah berkurangnya jumlah percobaan eksperimental yang 
diperlukan untuk mengevaluasi kelipatan parameter dan 
interaksinya. 

Response Surface Method (RSM) merupakan salah satu 
metode yang paling dasar yang pertama kali dikembangkan 
oleh Box dan Wilson. RSM merupakan suatu metode yang 
mengkombinasikan desain eksperimen dengan teknik-teknik 
statistika untuk membangun optimasi sebuah model. 
Kelemahan RSM pada kasus optimasi multirespon adalah pada 
metode yang digunakan yakni fungsi desirability yang 
membutuhkan batas atas dan batas bawah yang jelas mengenai 
hasil optimum yang diinginkan (Nurmaya dkk., 2013). Menurut 
Montgomery et al. (2001), pada metode respon permukaan 
menggunakan persamaan polinomial orde satu untuk 
menentukan hubungan antara respon dengan variabel 
bebasnya. Variabel bebas dinotasikan sebagai X1, X2, ..., Xn 
sedangkan respon dinotasikan sebagai Y, dimana variabel 
bebas merupakan suatu faktor yang diduga berpengaruh 
terhadap respon yang terbentuk. 

12 
 



Rancangan komposit terpusat adalah salah satu 
rancangan percobaan dalam statistik. Pada metode respon 
permukaan, rancangan komposit terpusat digunakan untuk 
membangun model polinomial suatu fungsi matematis dari 
variabel-variabel bebas terhadap respon yang terbentuk. Suatu 
rancangan percobaan untuk model polinomial setidaknya harus 
memiliki 3 level atau tingkatan untuk masing-masing faktor yang 
dicobakan agar parameter model dapat diduga (Montgomeryet 
al., 2001). Data percobaan menurut Montgomery et al. (2001) 
dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Parameter Rancangan Komposit Terpusat 
Parameter k = banyaknya faktor dalam percobaan 
 2 3 4 5 6 
Titik sumbu 4 6 8 10 12 
N0 (ks) 5 6 7 10 15 
N (ks) 13 20 31 52 91 
A 1,414 1,682 2,000 2,378 2,828 
Sumber: Montgomery (2001) 
 
Keterangan: 
N0 (ks) : Banyaknya titik pusat yang diperlukan agar memenuhi 

sifat ketelitianseragam dari rancangan komposit terpusat. 
N (ks) : Banyaknya data pengamatan yang diperlukan oleh 

rancangan komposit 
terpusat yang bersifat ketelitian segam. 

A : Nilai yang ditetapkan bagi parameter α pada matriks 
rancangan kompositterpusat berdasarkan formula. 

 
Tabel 2.3 Data Percobaan Menggunakan Rancangan Komposit 

Terpusat untuk 2 Faktor 
No Variabel Kode Respon 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 
1 -1 -1    
2 1 -1    
3 -1 1    
4 1 1    
5 -1,414 0    
6 1,414 0    
7 0 -1,414    
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8 0 1,414    
9 0 0    
10 0 0    
11 0 0    
12 0 0    
13 0 0    
Sumber: Montgomery (2001) 
 

Menurut Gasperz (1995), rancangan komposit terpusat 
adalah rancangan faktorial 2k atau faktorial sebagian. Terdapat 
3 taraf dari setiap variabel yang diberi kode -1, 0, dan +1, serta 
diperluas dengan nilai α (α = 2k/4, k = jumlah variabel). Data 
percobaan menggunakan rancangan komposit terpusat untuk 2 
faktor dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 

Pengeringan dengan menggunakan metode foam mat 
drying memiliki kelebihan dalam hal mempertahankan 
karakteristik fungsional bahan karena suhu yang digunakan 
relatif rendah (50-70°C) dan waktu pengeringan yang relatif 
singkat (Kadam et al., 2010). Metode pengeringan ini dapat 
dipengaruhi oleh bahan pembusa dan waktu pengeringan 
(Widodo dkk., 2015). Bahan pembusa yang ditambahkan 
berfungsi untuk mempertahankan konsistensi busa adonan 
sehingga proses pengeringan akan berlangsung lebih cepat dan 
bahan tidak rusak karena pemanasan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2017) 
menunjukkan bahwa rasio bahan pembusa dan bahan pengisi 
memengaruhi rendemen, total phenolic content, aktivitas 
antioksidan, kadar air, dan densitas kamba dari minuman 
fungsional serbuk instan campuran sari buah terong belanda 
dan markisa ungu dengan metode foam mat drying. Bahan 
pembusa dan bahan pengisi yang digunakan adalah tween 80 
dan maltodekstrin. Penelitian tersebut menggunakan rancangan 
percobaan Response Surface Methodology dengan rancangan 
D-optimal. Tahap perancangan formula ini diawali dengan 
penetapan variabel tetap dan variabel berubah. Variabel 
berubah adalah komponen bahan baku yang diasumsikan akan 
memberikan pengaruh terhadap respon yang dihasilkan pada 
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masing-masing formula. Komponen bahan baku yang termasuk 
variabel berubah pada penelitian ini meliputi konsentrasi 
markisa ungu, terong belanda, tween 80, dan maltodekstrin 
yang berupa proporsi relatif (dalam %) dari keseluruhan total 
formula yang digunakan. 

Optimasi faktor konsentrasi maltodekstrin dan 
konsentrasi tween 80 pada penelitian ini dilakukan untuk 
mendapat formulasi sediaan bahan ekstrak kopi hijau dengan 
kandungan total fenol (total phenolic content) dan aktivitas 
antioksidan (IC50) yang optimum. Faktor konsentrasi 
maltodekstrin dan tween 80 yang dicobakan adalah 
berdasarkan penelitian Setyaningrum (2017) yaitu 17% dan 
0,9%. Berdasarkan titik optimum tersebut, diperoleh titik di 
bawah titik optimum faktor maltodekstrin sebesar 12% dan titik 
di atas titik optimum sebesar 22%, sedangkan untuk faktor 
konsentrasi tween 80 diperoleh titik di bawah titik optimum 
sebesar 0,4% dan titik di atas titik optimum sebesar 1,4%.  

Dalam Response Surface Methodology (RSM), fase nol 
bertujuan untuk mereduksi sekian banyak variabel bebas yang 
kiranya mempengaruhi respon menjadi beberapa faktor saja 
yang benar-benar penting, sehingga dari banyak kemungkinan 
variabel bebas yang mempengaruhi respon dapat dipilih faktor-
faktor yang dianggap paling penting atau yang paling 
berpengaruh. Pada penelitian ini, fase nol dilakukan dengan 
studi pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan 
seperti di atas. Fase nol dapat dikatakan sebagai fase penentu 
karena penelitian di fase selanjutnya (fase 1) tidak dapat 
dilakukan sebelum fase ini selesai. 

 
2.8 Hipotesis 

Diduga konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 yang 
digunakan berpengaruh secara signifkan terhadap kandungan 
total fenol dan aktivitas antioksidan dalam sediaan ekstrak kopi 
hijau. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu penelitian dilakukan pada Februari hingga Mei 

2019. Penelitian dilakukan di Laboratorium Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya. Laboratorium yang digunakan yaitu Laboratorium 
Kewirausahaan, Pilot Plan, dan Bioindustri. Proses pengecilan 
ukuran biji kopidilakukan di LaboratoriumPilot Plan. Proses 
maserasi dan pengeringan dilakukan di Laboratorium 
Kewirausahaan. Analisis total polifenol dan aktivitas antioksidan 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis dilakukan di 
Laboratorium Bioindustri.  

 
3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan untuk membuat bubuk kopi hijau 
adalah disc mill (p*l*t: 54*75*98 cm) dan blender (Miyako BL 
101 PL, Indonesia). Alat yang digunakan untuk proses maserasi 
adalah botol kaca 1000 mL, kain saring, gelas ukur 250 mL 
(Pyrex Iwaki, Thailand), beaker glass 500 mL (Pyrex Iwaki, 
Jepang), beaker glass 1000 mL (PyrexIwaki, Jepang), dan 
corong (PyrexIwaki, Jepang). Alat yang digunakan dalam proses 
pengeringan dengan metode foam mat drying dan pengecilan 
ukuran ekstrak kopi hijau adalah cabinet dryer (buatan lokal), 
loyang antilengket, mixer(Miyako HM 620, Indonesia), dan 
blender(Miyako BL 101 PL, Indonesia). Alat yang digunakan 
untuk melakukan analisis total phenolic content yaitu 
spektrofotometer UV-Vis (Thermo Scientific Genesys 10 UV), 
gelas ukur (PyrexIwaki, Thailand), tabung reaksi (PyrexIwaki, 
Thailand), dan timbangan analitik (Tanita 1479Z). Alat yang 
digunakan untuk pengujian aktivitas antioksidan adalah 
timbangan analitik (Camry EK5055, Korea), gelas ukur 25 mL 
(PyrexIwaki, Thailand), pipet ukur (PyrexIwaki, Thailand), 
tabung reaksi (PyrexIwaki, Thailand), dan spektrofotometer UV-
Vis (Thermo Scientific Genesys 10 UV).  

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
kopi hijau jenis Robusta Jember Jawa Timur yang diperoleh dari 
petani kopi setempat, maltodekstrin, dan tween 80. Bahan yang 

17 
 



digunakan untuk ekstraksi adalah aquades, sedangkan bahan 
yang digunakan untuk analisis total phenolic content dengan 
menggunakan spektrofotometer adalah reagen Folin-Ciocalteu 
10%, natrium karbonat 7,5%, dan standar asam galat. Bahan 
yang digunakan untuk pengujian aktivitas antioksidan adalah 
metanol, larutan DPPH, dan aquades. 

 
3.3 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah dan 
diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Identifikasi masalah 
digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk mencapai tujuan 
penelitian yaitu mengetahui rasio maltodekstrin dan tween 80 
yang optimal untuk menghasilkan bubuk ekstrak kopi hijau 
dengan kandungan senyawa fenol yang tinggi dan aktivitas 
antioksidan yang kuat. Tahapan penelitian dapat dilihat di 
Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
Sebelum dilakukan penelitian, perlu dilakukan screening 

experiment berupa studi pustaka terhadap penelitian terdahulu 
atau penelitian pendahuluan.  Studi pustaka dan penelitian 
pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh besar terhadap respon yang akan diteliti. Tahapan 
ini disebut juga dengan fase nol. Setelah melalui fase nol, dapat 
diketahui hipotesis yang akan dijadikan landasan untuk 
penelitian selanjutnya yang disebut dengan fase 1. 

Fase 1 bertujuan mengetahui ketepatan pengaturan 
variabel independen (faktor) yang digunakan. Ketepatan faktor 
ditandai dengan respon yang semakin mendekati optimum. 
Permukaan respon yang tepat biasanya ditunjukkan dengan 
adanya lengkungan di sekitar daerah optimum (curvature).  
Apabila faktor yang digunakan dalam penelitian menghasilkan 
respon yang mendekati optimum, maka penelitian akan 
dilanjutkan untuk mengetahui secara pasti tingkat atau 
pengaturan faktor yang akan menghasilkan titik optimum 
respon. Namun apabila faktor menghasilkan respon yang jauh 
dari optimum, dilakukan pengaturan ulang atau pergeseran 
terhadap faktor. Fase ini menggunakan model orde pertama 
respon permukaan dan teknik optimasi yang bernama metode 
steepest ascent. 

Fase 2 dimulai setelah diperoleh tingkat atau pengaturan 
faktor yang menghasilkan respon yang mendekati titik optimum, 
karena tujuan dari fase ini adalah menemukan model yang 
tepat. Sama halnya pada fase 1, permukaan respon yang tepat 
juga ditunjukkan dengan adanya curvature. Oleh sebab itu, 
model orde dua respon permukaan digunakan pada fase 2 ini. 

Fase ketiga merupakan fase terakhir dalam serangkaian 
fase metode respon permukaan. Dalam fase ini, dilakukan 
validasi titik atau nilai variabel bebas yang menghasilkan respon 
optimum. Percobaan validasi dilakukan untuk menguji hasil 
nyata dari respon optimum yang telah diperoleh pada fase 2, 
sehingga diketahui selisih antara respon yang diprediksi oleh 
model dengan hasil yang nyata. 
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3.4 Rancangan Peneltian Fase 1 dan 2 
Titik optimum yang dicobakan pada penelitian ini 

mengacu pada penelitian Setyaningrum (2017) tentang optimasi 
formula fungsional serbuk instan sari buah. Konsentrasi 
maltodekstrin dan tween 80 yang optimal dalam formula 
tersebut yaitu 17,48% dan 0,87%. Berdasarkan penelitian 
tersebut, dilakukan penetapan level faktor yang akan diteliti. 
1. Menetapkan level faktor yang akan diteliti. Penelitian yang 

dilakukan terdiri dari dua faktor yaitu konsentrasi 
maltodekstrin (X1) dan konsentrasi tween 80 (X2). Masing-
masing faktor terdiri dari dua taraf yang diberi kode +1 dan -
1, serta 0 sebagai titik pusat.Pengulangan pengamatan 
dilakukan pada titik pusat sebanyak lima kali sesuai 
rancangan komposit terpusat 2 faktor. 

a) Konsentrasi maltodekstrin (A), terdapat tiga taraf: 
X1: (X1 = -1) = 12 % 

(X1 = 0)* = 17 % 
(X1 = +1) = 22 %   
Jarak antar faktor = 17-12 = 5 

b) Konsentrasi tween 80 (B), terdapat tiga taraf: 
X2: (X2= -1) = 0,4 % 

(X2= 0)* = 0,9 % 
(X2= +1) = 1,4 %  
Jarak antar faktor = 0,9 - 0,4 = 0,5 

2. Menetapkan level faktor yang sesuai dengan titik pusat X1=0 
dan X2=0. Pada faktor konsentrasi maltodekstrin hubungan 
variabel X1 dengan variabel asli dapat dinyatakan sebagai: 
X1 = A−17

5
, A = 5 X1 + 17... (1) 

Pada faktor konsentrasi tween 80 hubungan variabel X2 
dengan variabel asli dapat dinyatakan sebagai: 
X2 = B−0,9

0,5
, B = 0,5 X2 + 0,9 ... (2) 

 
Berdasarkan titik optimum tersebut, didapatkan 

rancangan penelitian pada fase 1 seperti yang disajikan pada 
Tabel 3.1. Setelah melalui fase 1 dan telah diketahui variabel 
independen (faktor) yang tepat serta memenuhi persyaratan 
untuk menuju ke fase 2, didapatkan rancangan percobaan 
Central Composite Design (CCD) seperti pada Tabel 3.2. 
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Namun apabila faktor yang telah ditetapkan pada fase 1 tidak 
mendekati titik optimum maka dilakukan pengaturan ulang 
terhadap faktor hingga diperoleh pengaturan yang tepat.  
Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Fase 1 

No 

Faktor Faktor Respon 

X1 X2 
Konsentrasi 

Maltodekstrin 
(%) 

Konsentrasi 
Tween 80 

(%) 
Total Fenol  
(mg GAE/g) 

IC50 
(ppm) 

1 -1 -1 12,00 0,40 Y1 Y2 
2 1 -1 22,00 0,40 Y1 Y2 
3 -1 1 12,00 1,40 Y1 Y2 
4 1 1 22,00 1,40 Y1 Y2 
5 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 
6 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 
7 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 
8 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 
9 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 

Sumber: Output Minitab 17 (2019) 
 
Tabel 3.2Rancangan Penelitian Fase 2 

No 

Faktor Faktor Respon 

X1 X2 
Konsen-

trasi 
Maltodek-
strin (%) 

Konsen-
trasi  

Tween 
80 (%) 

Total Fenol  
(mg GAE/g) 

IC50 
(ppm) 

1 -1 -1 12,00 0,40 Y1 Y2 
2 1 -1 22,00 0,40 Y1 Y2 
3 -1 1 12,00 1,40 Y1 Y2 
4 1 1 22,00 1,40 Y1 Y2 
5 -1,414 0 9,93 0,90 Y1 Y2 
6 1,414 0 24,07 0,90 Y1 Y2 
7 0 -1,414 17,00 0,19 Y1 Y2 
8 0 1,414 17,00 1,61 Y1 Y2 
9 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 

10 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 
11 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 

21 
 



12 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 
13 0 0 17,00 0,90 Y1 Y2 
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 
3.5 Pelaksanaan Penelitian 
 Penelitian ini secara teknis dibagi menjadi tiga tahap. 
Tahapan tersebut antara lain pembuatan bubuk kopi hijau yang 
berasal dari biji kopi hijau (kopi beras), ekstraksi senyawa 
polifenol dengan metode maserasi menggunakan pelarut 
aquades, dan yang terakhir adalah proses mikroenkapsulasi 
ekstrak kopi hijau dengan metode foam mat drying. Diagram alir 
pembuatan bubuk kopi hijau dapat dilihat pada Gambar 3.2, 
diagram alir ekstraksi senyawa polifenol dapat dilihat pada 
Gambar 3.3, dan diagram alir proses mikroenkapsulasi ekstrak 
kopi hijau dapat dilihat pada Gambar 3.4.Dokumentasi 
penelitian ini disajikan dalam log book penelitian pada 
Lampiran 1. 
 
a. Pembuatan bubuk kopi hijau 
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3.000 g biji kopi hijau

Disortasi

Bubuk kopi hijau

Biji kopi hijau 
tidak utuh

Dihaluskan 
menggunakan disc mill

Diblender
Kecepatan minimum, 5 menit

Diayak
40 mesh

Biji kopi hijau utuh

Biji kopi hijau 
tidak lolos ayakan

Dihaluskan 
menggunakan disc mill

Kulit ari

Biji kopi hijau 
pecah kasar

Biji kopi hijau 
pecah halus

 
Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pembuatan Bubuk Kopi Hijau 

b. Ekstraksi senyawa polifenol 
 

300 g bubuk kopi hijau

Dimaserasi 
24 jam, 25° C, tanpa pengadukan

Ekstrak kopi hijau

Aquades 
3.000 mL 

Disaring Ampas

 
Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Ekstraksi Kopi Hijau 

 
Uraian proses ekstraksi senyawa polifenol: 
1. Bubuk kopi hijau ditakar seberat 300 gram 
2. Bubuk kopi hijau ditambahkan 3.000 mL aquades 
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3. Campuran bubuk kopi hijau dan aquades dimaserasi 
selama 24 jam di suhu ruang (±25°C) tanpa pengadukan 

4. Hasil ekstraksi disimpan dalam botol kaca. 
 
c. Mikroenkapsulasi ekstrak kopi hijau 

 
250 mL ekstrak kopi hijau

Dicampur

Dikocok
Kecepatan maksimum, 15 menit

Dibentuk lapisan pada loyang
Ketebalan 1-3 mm

Dikeringkan
Suhu 70 ± 5 °C, 7-8 jam

Diblender
Kecepatan minimum, 5 menit

Serbuk ekstrak 
kopi hijau

Maltodekstrin a% 
+

Tween 80 b%

Uap air

 
Gambar 3.4 Diagram Alir Proses Mikroenkapsulasi Ekstrak Kopi Hijau 
 
Uraian proses mikroenkapsulasi ekstrak kopi hijau 
1. Ekstrak kopi hijau ditakar sebanyak 250 mL 
2. Ekstrak kopi hijau dicampur maltodekstrin dan tween 80 

dengan konsentrasi sesuai dengan rancangan percobaan 
3. Campuran ekstrak kopi hijau, maltodekstrin, dan tween 80, 

dikocok untuk membentuk busa dengan kecepatan 
maksimum dalam waktu 15 menit 

4. Campuran yang telah dikocok dibuat lapisan pada loyang 
dengan ketebalan 1-3 mm 

5. Campuran ekstrak kopi hijau, maltodekstrin, dan tween 80, 
dikeringkan menggunakan cabinet dryerdengan suhu 70 ± 5 
°C selama 7 jam hingga 8 jam 

6. Ekstrak kopi hijau kering dihaluskan menggunakan blender 
dengan kecepatan minimum selama 5 menit. 
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3.6 Analisis Hasil 
a. AnalisisTotal Phenolic Contentdengan Spektrofotometer 

UV-Vis 
Pengujian total phenolic content dilakukan sesuai 

dengan prosedur modifikasi Margaretta et al.(2011) dan Marjoni 
dkk. (2015). Pengujian ini terdiri atas 2 tahap yaitu pembuatan 
kurva standar dan pembuatan larutan sampel. Uraian prosedur 
pengujian total phenolic content: 
 
i) Pembuatan Kurva Standar Asam Galat 

1. Serbuk asam galat ditimbang sebanyak 0,01 gram. 
2. Serbuk asam galat dimasukan kedalam labu ukur 100 

mL dan ditambahkan aquades sampai dengan tanda 
batas. 

3. Larutan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan induk 
asam galat sebesar 100 ppm. 

4. Larutan diencerkan dengan konsentrasi 0 ppm, 20 ppm, 
40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm. 

5. Masing-masing konsentrasi diambil 0,5 mL dan 
ditambahkan 2,5 mL reagen folin 10%. 

6. Larutan dihomogenkan dan diinkubasi selama 5 menit 
dalam gelap. 

7. Larutan ditambahkan Na2CO3 7,5% sebanyak 2 mL. 
8. Larutan dihomogenkan dan diinkubasi selama 30 menit 

dalam gelap. 
9. Larutan diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 
765 nm. 

10. Hasil pengukuran absorbansi di plot ke dalam kurva 
dengan x adalah konsentrasi asam galat dan Y adalah 
absorbansi sehingga diperoleh rumus regresi Y=ax+b 

 
ii) Pembuatan Larutan Uji (Sampel) 

1. Sampel ekstrak kering ditimbang sebanyak 0,01 g dan 
dilarutkan kedalam 10 mLaquades. 

2. Larutan diambil sebanyak 0,5 mL dan dimasukan 
kedalam tabung reaksi gelap. 

3. Larutan dicampur dengan 2,5 mL reagen Folin-
Ciocalteau 10% dengan pelarut aquades. 
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4. Campuran ekstrak dan reagen folin dihomogenkan dan 
diinkubasi selama 5 menit dalam gelap dan suhu ruang. 

5. Campuran ekstrak ditambahkan larutan natrium karbonat 
7,5% (w/v) dengan pelarut aquadessebanyak 2 mL 

6. Larutan dihomogenkan dan diinkubasi selama 30 menit 
dalam gelap pada suhu ruang. 

7. Blanko yang digunakan adalah aquades 0,5 mL 
ditambah dengan 2,5 mL reagen folin 10% dan 2 mL 
larutan natrium karbonat 7,5%. 

8. Larutan diukur serapan panjang gelombang maksimal 
yaitu 765 nm dengan menggunakan spektrofotometer 
UV-Vis. 

9. Jumlah senyawa fenoldiukur berdasarkan kurva baku 
gallic acid (asam galat) dan dinyatakan sebagai mg 
Gallic Acid Equivalent (GAE)/g ekstrak. 

10. Kadar senyawa polifenoldalam ekstrak dihitung dengan 
persamaan (Orak, 2007): 

C = 𝑐𝑐  𝑥𝑥  𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑥𝑥 𝑉𝑉
𝑔𝑔

 … (3) 

Keterangan: 
C : konsentrasi total phenolic content (mg GAE/g ekstrak) 
c : nilai x yang diperoleh dari substitusi rumus regresi (µg 
_______GAE/mL) 
fk : faktor konversi (menggunakan 1/1000 karena konversi 
_______µg ke mg) 
V : volume ekstrak 1000 ppm yang digunakan (0,5 mL) 
g : banyak ekstrak yang terkandung dalam 0,5 mL (0,0005 
_______gram) 
  
b. Analisis aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

Analisis aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode 
DPPH dengan prosedur yang diadaptasi dari Pinela et al. 
(2012). Metode ini merupakan metode yang paling sering 
digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan tanaman obat. 
Uraian prosedur analisis aktivitas antioksidan: 

1. Sebanyak 0,01 g bubuk mikrokapsul ditimbang 
kemudian dilarutkan dalam labu ukur dengan 10 mL 
metanol, sehingga diperoleh larutan induk 1000 ppm. 
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2. Larutan induk diencerkan dengan 5 seri pengenceran 
yaitu 60 ppm, 70 ppm, 80 ppm, 90 ppm, dan 100 ppm. 

3. Sampel pada masing-masing konsentrasi diambil 2 mL 
dan dimasukkan kedalam tabung reaksi. 

4. Kemudian pada masing-masing tabung reaksi 
ditambahkan 1 mL DPPH dengan konsentrasi 0,2 mM. 

5. Larutan kontrol dibuat dengan cara, larutan DPPH 
dipipet sebanyak 1 mL kemudian dimasukkan kedalam 2 
mL metanol. 

6. Larutan yang telah ditambahkan DPPH dihomogenkan 
dan diinkubasi dalam gelap selama 30 menit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Absorbansi DPPH diukur dengan spektrofotometri sinar 
tampak pada panjang gelombang 517 nm. Kemampuan 
antioksidan diukur sebagai penurunan serapan larutan 
DPPH akibat adanya penambahan sampel. 

8. Nilai serapan larutan DPPH sebelum dan sesudah 
penambahan ekstrak, dihitung sebagai persen inhibisi 
(% inhibisi) dengan rumus (Okawa et al., 2001): 

% Inhibisi =  𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 −𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘
𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

 x 100% … (4) 
9. Selanjutnya hasil dimasukkan kedalam persamaan 

regresi linear menggunakan rumus Y = aX + b, yang 
mana Y adalah persen inhibisi, dan X adalah 
konsentrasi. Persamaan tersebut digunakan untuk 
menentukan nilai IC50 dari masing-masing sampel. 

 
3.7 Pengolahan dan Analisis Data dengan Minitab 17 

Data hasil penelitian yang telah diperoleh kemudian 
diolah menggunakan aplikasi Minitab 17. Data yang diolah yaitu 
total phenolic content dan IC50. Langkah-langkah analisis data 
dengan Minitab 17: 
1. Orde pertama menggunakan rancangan faktorial sebagai 

rancangan percobaan. 
2. Lalu dipilih menu stat, dipilih DOE, dipilih factorial design, 

dan dipilih create factorial design. 
3. Pada kotak dialog, dipilih 2 level factorial, dipilih menu 

design, dan dipilih angka 5 untuk menentukan jumlahcenter 
point. 
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4. Pada kotak dialog yang sama, dipilih menu factors untuk 
memberi nama faktor, satuan faktor, batas atas, dan batas 
bawah faktor, kemudian klik OK. 

5. Sejumlah 9 percobaan akan ditampilkan pada worksheet 
Minitab 17, kemudian dimasukkan data hasil penelitian 
untuk masing-masing respon. 

6. Kemudian dipilih menu stat, dipilih DOE, dipilih factorial 
design, dan dipilih analize factorial design. 

7. Pada kotak dialog, respon yang telah dimasukkan 
kemudian dipindahkan ke menu responses. Setelah itu 
pada menu terms dipilih angka 1 pada model order yang 
menunjukkan rancangan percobaan orde 1, kemudian klik 
OK. 

8. Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan adanya 
curvature, maka penelitian akan dilanjutkan ke orde 2. 

9. Metode yang digunakan adalah metode respon permukaan 
(RSM) pada orde kedua untuk mengetahui titik optimum.  

10. Lalu dipilih menu stat, dipilih DOE, dipilih response surface, 
dan dipilih create factorial design. 

11. Pada kotak dialog, dipilih central composite dengan 2 
faktor, dipilih menu design, dan dipilih angka 5 untuk 
menentukan jumlahcenter point. 

12. Pada kotak dialog yang sama, dipilih menu factors untuk 
memberi nama faktor, satuan faktor, batas atas, dan batas 
bawah faktor, kemudian klik OK. 

13. Sejumlah 13 percobaan akan ditampilkan pada worksheet 
Minitab 17, kemudian dimasukkan data hasil penelitian 
untuk masing-masing respon. 

14. Lalu dipilih menu stat, dipilih DOE, dipilih response surface 
dan dipilih analize factorial design. 

15. Pada kotak dialog, respon yang telah dimasukkan 
kemudian dipindahkan ke menu responses. Setelah itu 
pada menu terms dipilih full quadratic yang menunjukkan 
rancangan percobaan orde 2, kemudian klik OK. 

16. Selanjutnya dilakukan analisis data respon yang diperoleh 
dari hasil analisis ragam (ANOVA). 

17. Berikutnya dilakukan analisis kurva plot dan kurva 3D untuk 
mengetahui hubungan antara faktor perlakuan dengan 
masing-masing respon. 
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18. Memilih dan menganalisis hasil solusi optimum dari hasil 
komputasi aplikasi Minitab 17 dan dilanjutkan dengan 
verifikasi (fase ketiga). 

 
3.8 Verifikasi Hasil Solusi Optimum 
 Verifikasi dilakukan dengan membuat serbuk ekstrak 
kopi hijau dari hasil solusi optimum dan diuji kandungan 
senyawa total fenol dan aktivitas antioksidannya. Proses 
verifikasi ini dilakukan sebanyak tiga kali ulangan. Hasil 
pengujian tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil 
prediksi model pada program Minitab 17. Serbuk ekstrak kopi 
hijau hasil penelitian dibandingkan dengan kapsul kopi hijau 
yang ada di pasaran agar diketahui posisi produk hasil 
penelitian dengan produk yang sudah ada di pasaran. 
Perbandingan yang dikaji adalah dari segi kandungan senyawa 
total fenol dan aktivitas antioksidan. Selanjutnya, dihitung 
rendemen serbuk ekstrak kopi hijau dengan rumus: 
% 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑘𝑘𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓  𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑓𝑓  𝑓𝑓𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘  ℎ𝑘𝑘𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠  (𝑔𝑔)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘  𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑓𝑓  𝑓𝑓𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘  ℎ𝑘𝑘𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 +𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑅𝑅𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 +𝑘𝑘𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘  80 (𝑔𝑔)
𝑥𝑥 100% …(5) 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Fase 1Response Surface Methodology 
 Fase 1 dilakukan untuk membuktikan ketepatan 
pengaturan faktor konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 
apakah menghasilkan respon yang mendekati optimum atau 
sebaliknya (jauh dari optimum). Jika pengaturan faktor yang 
telah ditentukan pada fase 0 sudah mendekati titik optimum, 
penelitian dapat dilanjutkan ke fase 2. Namun apabila 
pengaturan faktor yang telah ditentukan sebelumnya 
menghasilkan respon yang jauh dari optimal, maka perlu 
dilakukan pergeseran atau pengaturan ulang pada faktor 
konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 hingga mendapatkan 
hasil yang mendekati titik optimum. Tabel 4.1 menyajikan hasil 
penelitian fase 1. Contoh perhitungan kandungan total fenol dan 
aktivitas antioksidan (IC50) dapat dilihat pada Lampiran 2dan 
Lampiran 3. 
 
Tabel 4.1 Hasil Penelitian Fase 1 

No 
Faktor Faktor Respon 

X1 X2 
Konsentrasi 

Maltodekstrin 
(%) 

Konsentrasi 
Tween 80 (%) 

Total Fenol  
(mg GAE/g) 

IC50 
(ppm) 

1 -1 -1 12,00 0,40 171,000 59,190 
2 1 -1 22,00 0,40 145,130 76,931 
3 -1 1 12,00 1,40 170,565 59,156 
4 1 1 22,00 1,40 137,957 78,181 
5 0 0 17,00 0,90 171,435 25,716 
6 0 0 17,00 0,90 174,043 27,853 
7 0 0 17,00 0,90 181,652 25,159 
8 0 0 17,00 0,90 189,696 24,091 
9 0 0 17,00 0,90 187,522 39,273 

Sumber: Data primer (2019) 
 
 Berdasarkan penelitian fase 1 ini, akan diketahui apakah 
data hasil penelitian dapat digambarkan secara tepat dengan 
model orde pertama. Selain itu, pada fase ini juga akan diuji 
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apakah terdapat lengkungan (curvature) pada data. Ketepatan 
pengaturan faktor ditandai dengan adanya curvature. Jika hasil 
analisis ragam menunjukkan nilai curvature yang signifikan, 
penelitian dapat dilanjutkan ke fase berikutnya untuk pemodelan 
yang lebih tepat.  
 
Hipotesis fase 1: 
H0: tidak terdapat curvature (nilai P curvature tidak signifikan)  
H1: terdapat curvature (nilai P curvature signifikan). 
Jika nilai P kurang dari 0,05 (P<0,05) H0 ditolak, sehingga 
hipotesis yang diterima adalah H1: terdapat curvature (nilai P 
curvature signifikan). Tabel 4.2 yang menyajikan data hasil 
analisis ragam (ANOVA) respon pertama dari penelitian ini yaitu 
respon total fenol.  
 
Tabel 4.2 Hasil Analisis Ragam terhadap Respon Total Fenol Fase 1 

Sumber Df Jumlah 
Kuadrat 

Rata-rata 
Kuadrat 

F 
Hitung 

Nilai  P 
(Prob>F) 

Model 3 2225,87 741,96 13,75 0,008 
Linier 2 869,39 434,69 8,06 0,027 
Maltodeks
trin 1 854,92 854,92 15,85 0,011 

Tween 80  1 14,47 14,47 0,27 0,627 
Kurvatur 1 1356,48 1356,48 25,14 0,004 
Error 5 269,74 53,95   
Lack-of-fit 1 11,35 11,35 0,18 0,697 
Pure error 4 258,39 64,60   
Total 8 2495,61    
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 

 
Berdasarkan hasil analisis ragam pada Tabel 4.2, 

diketahui bahwa model orde pertama dapat menggambarkan 
data respon total fenol secara tepat, terlihat dari nilai P yang 
signifikan yaitu 0,008 (< 0,05). Faktor konsentrasi maltodekstrin 
memiliki nilai P yang signifikan yaitu sebesar 0,001. Hal ini 
berarti bahwa faktor konsentrasi maltodekstrin berpengaruh 
secara nyata dan signifikan terhadap respon total fenol. Faktor 
konsentrasi tween 80 memiliki nilai P sebesar 0,627. Hal ini 
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berarti bahwa faktor konsentrasi tween 80 tidak berpengaruh 
secara nyata terhadap respon total fenol. Analisis ragam 
kurvatur menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 0,004. Menurut 
Rahardjo dan Rosalinawati (2002), nilai P kurang dari 0,05 (5%) 
berarti bahwa sumber keragaman tersebut memberikan 
pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap respon tertentu. 
Nilai lack-of-fit dalam analisis ragam terhadap respon total fenol 
sebesar 0,697 (tidak signifikan). Nilai lack-of-fit (ketidaktepatan 
model) yang tidak signifikan menunjukkan bahwa model orde 
pertama ini dapat dengan tepat menggambarkan permasalahan 
dari suatu analisis yang dikaji, dalam hal ini adalah respon total 
fenol (Gasperz, 1995).  

Variabel bebas (respon) selanjutnya yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah respon aktivitas antioksidan. Respon 
aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPPH dengan 
perameter nilai inhibition concentration 50% (IC50) atau 
konsentrasi yang dapat meredam aktivitas radikal bebas 
sebesar 50%. Hasil analisis ragam (ANOVA) dari respon 
aktivitas antioksidan disajikan pada Tabel 4.3.  

 
Tabel 4.3 Hasil Analisis Ragam terhadap Respon Aktivitas Antioksidan 

Fase 1 

Sumber Df Jumlah 
Kuadrat 

Rata-rata 
Kuadrat 

F 
Hitung 

Nilai  P 
(Prob>F) 

Model 3 3884,28 1294,76 41,71 0,001 
Linier 2 338,30 169,15 4,45 0,055 
Maltodeks
trin 1 337,93 337,93 10,89 0,021 

Tween 80  1 0,37 0,37 0,01 0,917 
Kurvatur 1 3545,98 3545,98 114,23 0,000 
Error 5 155,21 31,04   
Lack-of-fit 1 0,41 0,41 0,01 0,923 
Pure error 4 154,80 38,70   
Total 8 4039,49    
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 

 
Diketahui bahwa model orde pertama dapat 

menggambarkan data respon aktivitas antioksidan secara tepat, 

32 
 



terlihat dari nilai P yang signifikan yaitu 0,001 (< 0,05). Faktor 
konsentrasi maltodekstrin memiliki nilai P yang signifikan yaitu 
sebesar 0,021. Hal ini berarti bahwa faktor konsentrasi 
maltodekstrin berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap 
respon aktivitas antioksidan. Faktor konsentrasi tween 80 
memiliki nilai P sebesar 0,917. Hal ini berarti bahwa faktor 
konsentrasi tween 80 tidak berpengaruh secara nyata terhadap 
respon aktivitas antioksidan. Analisis ragam kurvatur 
menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 0,000. Menurut 
Rahardjo dan Rosalinawati (2002), nilai P kurang dari 0,05 (5%) 
berarti bahwa sumber keragaman tersebut memberikan 
pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap respon tertentu. 
Nilai lack-of-fit dalam analisis ragam terhadap respon aktivitas 
antioksidan sebesar 0,923 (tidak signifikan). Nilai lack-of-fit 
(ketidaktepatan model) yang tidak signifikan menunjukkan 
bahwa model orde pertama ini dapat dengan tepat 
menggambarkan permasalahan dari suatu analisis yang dikaji, 
dalam hal ini adalah respon aktivitas antioksidan (Gasperz, 
1995).  

Hasil analisis ragam faktor konsentrasi tween 80 
terhadap kedua respon menunjukkan bahwa pengaturan faktor 
tween 80 tidak berpengaruh secara nyata. Namun berdasarkan 
penelitian terdahulu, tween 80 adalah bahan utama yang 
berperan sebagai pembusa (foaming agent) dalam metode 
pengeringan busa (foam mat drying). Menurut Sankat dan 
Castaigne (2004) dalam Ramadhia dkk. (2012),peran tween 80 
dalam foam mat drying selain sebagai bahan pembusa juga 
berfungsi sebagai kapsulat, emulsifier dan mempercepat proses 
pengeringan.Tween 80 dapat membantu memperbanyak 
terbentuknya busa serta menurunkan tegangan permukaan 
antara dua fase (Prasetyo, 2005). Busa yang terbentuk tersebar 
sebagai lembaran tipis dan terkena aliran udara panas sampai 
dikeringkan ke tingkat kelembaban yang dibutuhkan (Rajkumar, 
2007). 

Uji kurvatur dari kedua respon (total fenol dan aktivitas 
antioksidan) menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai P kurang 
dari alfa (P<0,05) menunjukkan bahwa H0 ditolak, sehingga 
hipotesis yang diterima adalah  
H1: terdapat curvature (nilai P curvature signifikan). 
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Berdasarkan hasil penelitian fase 1, dapat dikatakan bahwa 
telah diketahui pengaturan faktor yang tepat sehingga penelitian 
ini dapat dilanjutkan ke fase berikutnya. 
4.2 Fase 2Response Surface Methodology 
 Penelitian pada fase 2 dilakukan untuk mengetahui 
model orde 2 respon permukaan dan mengetahui secara pasti 
titik stasioner atau titik lengkung (yang menunjukkan titik 
optimum). Percobaan pada fase 2 ini terdiri dari 13 perlakuan, 
empat perlakuan diantaranya adalah kombinasi titik di bawah 
titik optimum dan titik di atas titik optimum dari kedua faktor, 
empat perlakuan kombinasi alfa (1,414) dantitik optimum dari 
kedua faktor, serta lima perlakuan di titik optimum dari kedua 
faktor. Tabel 4.4 menyajikan data hasil penelitian pada fase 2.  
 
Tabel 4.4 Hasil Penelitian Fase 2 

No 

Faktor Faktor Respon 

X1 X2 
Konsen-

trasi 
Maltodeks-

trin (%) 

Konsen-
trasi 

Tween 
80 (%) 

Total Fenol  
(mg  

GAE/g) 
IC50 

(ppm) 

1 -1 -1 12,00 0,40 171 59,19 
2 1 -1 22,00 0,40 145,13 76,931 
3 -1 1 12,00 1,40 170,565 59,156 
4 1 1 22,00 1,40 137,957 78,181 
5 -1,414 0 9,93 0,90 169,261 27,908 
6 1,414 0 24,07 0,90 135,565 81,184 
7 0 -1,414 17,00 0,19 171,217 68,774 
8 0 1,414 17,00 1,61 170,783 47,866 
9 0 0 17,00 0,90 171,435 25,716 

10 0 0 17,00 0,90 174,043 27,853 
11 0 0 17,00 0,90 181,652 25,159 
12 0 0 17,00 0,90 189,696 24,091 
13 0 0 17,00 0,90 187,522 39,273 
Sumber: Data primer (2019) 
 
Hipotesis fase 2: 
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H0: model regresi tidak dapat menggambarkan respon dengan 
tepat(model tidak sesuai) 
H1: model regresi dapat menggambarkan respon dengan tepat 
(model sesuai). 
Menurut Zainal et al. (2013), nilailack of fit(uji ketidaktepatan 
model) yang tidak signifikan menunjukkan model yang baik 
karena ketidaktepatan model tidak berpengaruh signifikan 
terhadap respon.  Jika nilai P pada uji ketidaktepatan modellebih 
dari 0,05 (P>0,05) H0 ditolak, sehingga hipotesis yang diterima 
adalah H1: model regresi orde 2 dapat menggambarkan model 
respon dengan tepat. 
 
4.2.1 Analisis Respon Total Fenol 

Pengujian total phenolic content (total fenol) bertujuan 
mengetahui konsentrasi senyawa fenol yang terkandung dalam 
setiap gram serbuk ekstrak kopi hijau. Hasil penelitian fase 2 
respon total fenol disajikan pada Tabel 4.4. Tabel 4.5 
menunjukkan bahwa pada pengaturan faktor konsentrasi 
maltodekstrin dan tween 80 sebesar 12,00% dan 0,40% adalah 
171,000 mg GAE/g. Ketika pengaturan faktor konsentrasi tween 
80 dinaikkan menjadi 1,40% dan pengaturan faktor konsentrasi 
maltodekstrin tetap, terjadi penurunan terhadap respon total 
fenol menjadi 170,565 GAE/g. Ketika pengaturan faktor 
konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 diturunkan menjadi 
9,93% dan 0,90%, terjadi penurunan terhadap respon total fenol 
menjadi 169,261 GAE/g. Pada pengaturan faktor konsentrasi 
maltodekstrin dan tween 80 sebesar 17,00% dan 0,19%, terjadi 
kenaikan terhadap respon total fenol menjadi 171,217 GAE/g. 
Saat pengaturan faktor konsentrasi tween 80 sebesar 1,61% 
dan pengaturan konsentrasi maltodekstrin yang sama, terjadi 
penurunan terhadap respon total fenol menjadi 170,783 GAE/g.  

Kenaikan kandungan total fenol pada konsentrasi 
maltodekstrin 9,93% dan tween 80 0,90% hingga konsentrasi 
maltodekstrin 17,00% dan tween 80 0,90% menunjukkan bahwa 
pada konsentrasi tersebut belum didapatkan respon yang 
optimum. Pada konsentrasi maltodekstrin 17,00% dan tween 80 
0,90% hingga konsentrasi maltodekstrin 24,07% dan tween 80 
0,90% respon total fenol mengalami penurunan. Berdasarkan 
data tersebut dapat diprediksi bahwa nilai respon total fenol 
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yang optimum dapat diperoleh pada konsentrasi maltodekstrin 
17,00% dan tween 80 0,90%. Respon optimum atau kondisi 
yang terbaik pada respon dengan tujuan untuk memperoleh 
hasil maksimum, ditandai dengan kenaikan respon hingga pada 
titik tertentu respon tersebut mengalami penurunan. Titik balik 
tersebut merupakan titik optimum respon. 

 
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Fase 2 terhadap Respon Total Fenol 

No 

Faktor Faktor Respon 

X1 X2 
Konsentrasi 

Maltodekstrin 
(%) 

Konsentrasi 
Tween 80 

(%) 
Total Fenol  
(mg GAE/g) 

1 -1 -1 12,00 0,40 171 
2 1 -1 22,00 0,40 145,13 
3 -1 1 12,00 1,40 170,565 
4 1 1 22,00 1,40 137,957 
5 -1,414 0 9,93 0,90 169,261 
6 1,414 0 24,07 0,90 135,565 
7 0 -1,414 17,00 0,19 171,217 
8 0 1,414 17,00 1,61 170,783 
9 0 0 17,00 0,90 171,435 
10 0 0 17,00 0,90 174,043 
11 0 0 17,00 0,90 181,652 
12 0 0 17,00 0,90 189,696 
13 0 0 17,00 0,90 187,522 
Sumber: Data primer (2019) 

 
Pengaturan titik tengah faktor konsentrasi maltodekstrin 

dan tween 80 sebesar 17,00% dan 0,90% yang dicobakan 
sebanyak lima kali, respon total fenol mengalami kenaikan yang 
nilainya berkisar antara 171,435 -189,696 mg GAE/g. Pada 
pengaturan faktor konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 
dinaikkan menjadi 22,00% dan 0,40%, respon total fenol 
mengalami penurunan menjadi 145,130 mg GAE/g. Ketika 
pengaturan faktor konsentrasi tween 80 dinaikkan menjadi 
1,40% dan pengaturan faktor konsentrasi maltodekstrin tetap, 
respon total fenol mengalami penurunan menjadi 137,957 mg 
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GAE/g. Saat pengaturan faktor konsentrasi maltodekstrin dan 
tween 80 dinaikkan menjadi 24,07% dan 0,90%, respon total 
fenol mengalami penurunan menjadi 135,565 mg GAE/g. 

Analisis ragam (ANOVA) yang dilakukan pada fase 2 ini, 
selain bertujuan untuk mengetahui secara pasti titik optimum 
juga untuk menguji apakah faktor-faktor yang dicobakan 
berpengaruh secara nyata terhadap respon yang dihasilkan. 
Hasil analisis juga menunjukkan lack of fit untuk menguji 
ketepatan model regresi pada orde dua ini. Tabel 4.6 yang 
menyajikan data analisis ragam terhadap respon total fenol.  

 
Tabel 4.6 Hasil Analisis Ragam terhadap Respon Total Fenol Fase 2 

Sumber Df Jumlah 
Kuadrat 

Rerata 
Kuadrat 

F 
Hitung 

Nilai  P 
(Prob>F) 

Model 5 3253,68 650,74 13,37 0,002 
Linier 2 1416,43 708,22 14,55 0,003 
Maltodekstrin 1 1407,98 1407,98 28,94 0,001 
Tween 80 1 8,45 8,45 0,17 0,689 
Kuadrat 2 1825,90 912,95 18,76 0,002 
Maltodekstrin* 
Maltodekstrin 1 1696,02 1696,02 34,86 0,001 

Tween 80* 
Tween 80 1 277,92 277,92 5,71 0,048 

Interaksi 2 arah 1 11,35 11,35 0,23 0,644 
Maltodekstrin* 
Tween 80 1 11,35 11,35 0,23 0,644 

Error 7 340,61 48,66   
Lack-of-fit 3 82,22 27,41 0,42 0,746 
Pure error 4 258,39 64,60   
Total 12 3594,29    
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 
 

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa model kuadrat 
memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai P kurang dari 
0,05 yaitu 0,0018. Menurut Rahardjo dan Rosalinawati (2002), 
nilai P kurang dari 0,05 (5%) memberikan berpengaruh yang 
signifikan terhadap respon. Hal tersebut berarti bahwa model 
kuadratik dapat menggambarkan respon total fenol secara 
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tepat. Faktor konsentrasi maltodekstrin memiliki nilai P (prob>F) 
kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,0010. Hal ini berarti bahwa 
faktor konsentrasi maltodekstrin memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap respon total fenol.  

Faktor konsentrasi tween 80 memiliki nilai p (prob>F) 
lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,6893, sehingga dapat dikatakan 
bahwa faktor konsentrasi tween 80 tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap respon total fenol. Nilai lack of fit 
sebesar 0,7464  menunjukkan bahwa nilai p (prob>0,05) yang 
berarti bahwa model kuadratik memiliki pengaruh tidak beda 
nyata (signifikan) terhadap respon total fenol dan dapat 
menjelaskan suatu permasalahan dari suatu jenis analisis yang 
dikaji. Hasil analisis ragam pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai 
lack of fit yang tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa model orde 
2 atau model kuadratik dapat menggambarkan model respon 
total fenol dengan tepat, sehingga H0 ditolak. Hipotesis yang 
diterima adalah  
H1: model regresi orde 2 dapat menggambarkan model respon 
total fenol dengan tepat. 

Persamaan polinomial diperlukan untuk mengetahui 
respon total fenol yang diperoleh jika digunakan konsentrasi 
maltodekstrin dan tween 80 yang berbeda. Persamaan variabel 
kode diperoleh dari aplikasi Minitab 17 yang dapat dilihat pada 
Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Koefisien Kode Respon Total Fenol 

Ketentuan Pengaruh Koefisien Koefisien 
SE Nilai T Nilai P 

Konstan  180,87 3,12 57,98 0,000 
A -26,53 -13,27 2,47 -5,38 0,001 
B -2,06 -1,03 2,47 -0,42 0,689 
A*A -31,23 -15.61 2,64 -5,90 0,001 
B*B -12,64 -6,32 2,64 -2,39 0,048 
A*B -3,37 -1,68 3,49 -0,48 0,644 
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 
 
Persamaan variabel kode: 
Y1 = 180,87 – 13,27A – 1,03B – 15,61A2 – 6,32B2 – 
1,68AB…(6) 
Keterangan: 
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Y1 : total fenol (mg GAE/g) 
A : konsentrasi maltodekstrin (%) 
B : konsentrasi tween 80 (%) 

Adanya persamaan variabel kode (Persamaan 6), 
memungkinkan untuk membandingkan ukuran koefisien pada 
skala umum dalam menentukan variabel mana yang memiliki 
pengaruh terbesar terhadap hasil (respon). Koefisien kode 
menggambarkan ukuran dan arah hubungan antara variabel 
dan respon. Selain itu, koefisien kode juga mewakili perubahan 
dalam respon yang terkait dengan peningkatan satu unit kode 
dalam variabel tersebut. Dengan menyusun model matematika, 
dapat diketahui variabel mana yang paling berpengaruh 
terhadap respon agar menjadi optimum. Berdasarkan 
persamaan variabel kode, diketahui konstanta regresi sebesar 
108,87. Hal ini berarti bahwa nilai total fenol tanpa penambahan 
maltodekstrin dan tween 80 adalah 108,87 mg GAE/g. Nilai -
13,27A menunjukkan bahwa respon total fenol mengalami 
penurunan sebesar 13,27 ketika terjadi penambahan 
maltodekstrin sebesar 1%. Nilai -1,03B menunjukkan bahwa 
respon total fenol mengalami penurunan sebesar 1,03 ketika 
terjadi penambahan tween 80 sebesar 1%. Diperoleh model 
persamaan akhir (variabel aktual) yaitu 
Y1 = 16,5 + 19,19A + 54,9B – 0,625A2 – 25,3B2 – 0,67AB … (7) 

Persamaan variabel asli berguna untuk mengkonfirmasi 
model terpilih atau fenomena yang dimodelkan sehingga 
memberikan perkiraan yang memadai dari fenomena yang 
nyata. Berdasarkan persamaan variabel asli (Persamaan 7), 
diketahui konstanta regresi sebesar 16,5. Hal ini berarti bahwa 
nilai total fenol tanpa penambahan maltodekstrin dan tween 80 
adalah 16,5 mg GAE/g. Nilai 19,19A menunjukkan bahwa 
respon total fenol mengalami kenaikan sebesar 19,19 ketika 
terjadi penambahan maltodekstrin sebesar 1%. Nilai 54,9B 
menunjukkan bahwa respon total fenol mengalami kenaikan 
sebesar 54,9 ketika terjadi penambahan tween 80 sebesar 1%. 
Berdasarkan hasil analisis respon permukaan pada orde 2, 
diketahui bahwa tidak semua perlakuan utama maupun kuadrat 
dari perlakuan utama kedua faktor (konsentrasi maltodekstrin 
dan tween 80) berpengaruh signifikan terhadap respon total 
fenol. Namun, hal ini tidak lantas menjadikan koefisien regresi 
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interaksi dibuang dari model karena pada uji lack of fit 
ditemukan bahwa nilai lack of fit tidak signifikan (P > 0,746). Hal 
ini menunjukkan bahwa model regresi pada orde 2 layak untuk 
digunakan. 

 
Gambar 4.1 Peta KonturRespon Total Fenol 

 
Pengaruh konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 

terhadap respon total fenol digambarkan dengan peta kontur 
plot pada Gambar 4.1. Sumbu xmewakili konsentrasi 
maltodekstrin dan sumbu ymewakilikonsentrasi tween 80. Area 
yang berwarna hijau gelap menunjukkan konsentrasi total fenol 
tertinggi yaitu > 180 mg GAE/g. Area berwarna hijau lebih 
terang menunjukkan konsentrasi total fenol yang semakin 
sedikit. Area yang semakin mendekati warna biru, menandakan 
konsentrasi total fenol semakin sedikit hingga < 120 mg GAE/g.  

Terjadi kenaikan kandungan total fenol pada konsentrasi 
maltodekstrin 10% hingga sekitar 13% dan konsentrasi tween 
80 sebesar 0,2% hingga sekitar 0,5%. Kandungan total fenol 
mencapai puncaknya ketika konsentrasi maltodekstrin sekitar 
14% hingga 17% dan konsentrasi tween 80 sebesar 0,6% 
hingga 1,2%. Kandungan total fenol mengalami penurunan pada 
konsentrasi maltodekstrin sekitar 18% hingga 24% dan 
konsentrasi tween 80 sebesar 1,3% hingga 1,6%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widarta dan Ni Made 
(2014), menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan bahan 
pengkapsul (maltodekstrin) maka kandungan total fenol akan 
semakin rendah, karena perbandingan atau rasio enkapsulan 
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dengan rasio ekstrak semakin besar. Begitu pula dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Yuliawaty dan Wahono (2015), 
yang menerangkan bahwa semakin banyak penambahan 
maltodekstrin menyebabkan terjadinya penurunan kandungan 
total fenol karena semakin banyak total padatan yang 
terkandung dalam bahan. 

 

 
Gambar 4.2 Respon Permukaan Total Fenol 

 
Gambar 4.2 menunjukkan hubungan atau interaksi 

antara faktor konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 terhadap 
respon total fenol. Grafik 3D ini berbentukberbentuk parabola 
terbuka ke bawah yang mana titik optimum respon ditunjukkan 
oleharea yang berwarna terang. Area berwarna terang 
menunjukkan kandungan total fenol yang semakin tinggi dan 
menjadi titik optimum karena salah satu tujuan dari optimasi ini 
adalah mendapatkan kandungan senyawa fenol yang tinggi. 
Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa kandungan total fenol 
meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi 
maltodekstrin dan tween 80 hingga pada titik (konsentrasi) 
tertentu kandungan total fenol mengalami penurunan.  

Kandungan senyawa fenol dalam serbuk ekstrak kopi 
hijau dipengaruhi oleh proses enkapsulasi dengan maltodekstrin 
sebagai enkapsulat. Salah satu jenis polimer yang dapat 
dijadikan sebagai bahan penyalut adalah maltodekstrin. Pada 
proses mikroenkapsulasi ekstrak kopi hijau, maltodekstrin 
berperan sebagai penyalut untuk melapisi zat inti (Sirojuddin 
dkk., 2015). Maltodekstrin memposisikan diri dengan 
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menyelubungi senyawa fenolik yang sensitif terhadap cahaya, 
oksigen dan panas saat proses pemanasan sehingga dapat 
melindungi senyawa tersalut. Penggunaan maltodekstrin 
memiliki keunggulan berupa sifat viskositasnya yang rendah dan 
memiliki sifat kelarutan yang tinggi (Balasubramani et al.,2014), 
serta memiliki daya ikat yang tinggi dalam membentuk matriks 
mikroenkapsul (Gardjito dkk.,2006). 

Kondisi optimum yang diharapkan adalah ketika 
perbandingan atau rasio bahan penyalut sebanding dengan 
kandungan senyawa fenolik dalam ekstrak yang akan 
dienkapsulasi. Semakin banyak rasio maltodekstrin dan tween 
80 terhadap ekstrak, maka senyawa fenolik yang terenkapsulasi 
akan semakin banyak. Namun kandungan maltodekstrin dan 
tween 80 yang terlalu besar menyebabkan terjadinya penurunan 
kandungan total fenol karena semakin banyak total padatan 
yang terkandung dalam bahan. Sebaliknya, jika kandungan 
maltodekstrin dan tween 80 terlalu rendah, tidak semua 
senyawa fenolik akan terenkapsulasi.  
 
4.2.2 Analisis Respon Aktivitas Antioksidan(IC50) 

Aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPPH 
(2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) yang mana nilai aktivitas peredaman 
radikal bebas dinyatakan dengan nilai IC50. Hasil penelitian fase 
2 respon aktivitas antioksidan disajikan pada Tabel 4.8. Nilai 
IC50 didefinisikan sebagai besarnya konsentrasi senyawa uji 
yang dapat meredam radikal bebas sebanyak 50%. Semakin 
kecil nilai IC50 maka aktivitas peredaman radikal bebas semakin 
tinggi, sehingga tingkat kekuatan antioksidan semakin besar.  

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui nilai respon aktivitas 
antioksidan (IC50) terendah terdapat pada perlakuan faktor 
konsentrasi maltodekstrin 17% dan tween 80 0,9% yaitu 
sebesar 24,091 ppm. Nilai respon aktivitas antioksidan (IC50) 
tertinggi terdapat pada perlakuan faktor konsentrasi 
maltodekstrin 24,07% dan tween 80 0,90% yaitu sebesar 81,184 
ppm.  

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada pengaturan faktor 
konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 sebesar 12,00% dan 
0,40% adalah nilai IC50 sebesar 59, 19 ppm. Ketika pengaturan 
faktor konsentrasi tween 80 dinaikkan menjadi 1,40% dan 
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pengaturan faktor konsentrasi maltodekstrin tetap, terjadi sedikit 
penurunan terhadap nilai IC50 menjadi 59,156 ppm. Saat 
pengaturan faktor konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 
diturunkan menjadi 9,93% dan 0,90%, terjadi penurunan 
terhadap nilai IC50 menjadi 27,908 ppm. Pada pengaturan faktor 
konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 sebesar 17,00% dan 
0,19%, terjadi kenaikan terhadap nilai IC50 menjadi 68,774 ppm. 
Pada pengaturan faktor konsentrasi tween 80 sebesar 1,61% 
dan pengaturan konsentrasi maltodekstrin yang sama, terjadi 
penurunan terhadap nilai IC50 menjadi 47,866 ppm. 
 
Tabel 4.8 Hasil Penelitian Fase 2 terhadap Respon Aktivitas 

Antioksidan(IC50) 

No 

Faktor Faktor Respon 

X1 X2 
Konsentrasi 

Maltodekstrin 
(%) 

Konsentrasi  
Tween 80 

(%) 
IC50 

(ppm) 

1 -1 -1 12,00 0,40 59,19 
2 1 -1 22,00 0,40 76,931 
3 -1 1 12,00 1,40 59,156 
4 1 1 22,00 1,40 78,181 
5 -1,414 0 9,93 0,90 27,908 
6 1,414 0 24,07 0,90 81,184 
7 0 -1,414 17,00 0,19 68,774 
8 0 1,414 17,00 1,61 47,866 
9 0 0 17,00 0,90 25,716 
10 0 0 17,00 0,90 27,853 
11 0 0 17,00 0,90 25,159 
12 0 0 17,00 0,90 24,091 
13 0 0 17,00 0,90 39,273 
Sumber: Data primer (2019) 

 
Pengaturan faktor konsentrasi maltodekstrin dan tween 

80 sebesar 17,00% dan 0,90% yang merupakan titik pusat dan 
dicobakan sebanyak lima kali, nilai IC50 mengalami penurunan 
yang nilainya berkisar antara 24,091 ppm hingga 39,273 ppm. 
Ketika pengaturan faktor konsentrasi maltodekstrin dan tween 
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80 dinaikkan menjadi 22,00% dan 0,40%, nilai IC50 mengalami 
kenaikan menjadi 76,931 ppm. Saat pengaturan faktor 
konsentrasi tween 80 dinaikkan menjadi 1,40% dan pengaturan 
faktor konsentrasi maltodekstrin tetap, nilai IC50 mengalami 
kenaikan menjadi 78,181 ppm. Pada pengaturan faktor 
konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 dinaikkan menjadi 
24,07% dan 0,90%, respon nilai IC50 mengalami kenaikan 
menjadi 81,184 ppm. 

Penurunan kandungan nilai IC50 pada konsentrasi 
maltodekstrin 9,93% dan tween 80 0,90% hingga konsentrasi 
maltodekstrin 17,00% dan tween 80 0,90% menunjukkan bahwa 
pada konsentrasi tersebut belum didapatkan respon yang 
optimum. Pada konsentrasi maltodekstrin 17,00% dan tween 80 
0,90% hingga konsentrasi maltodekstrin 24,07% dan tween 80 
0,90% nilai IC50 pengalami peningkatan. Berdasarkan data 
tersebut dapat diprediksi bahwa nilai respon aktivitas 
antioksidan (nilai IC50) yang optimum dapat diperoleh pada 
konsentrasi maltodekstrin 17,00% dan tween 80 0,90%. Respon 
optimum atau kondisi yang terbaik pada respon dengan tujuan 
untuk memperoleh hasil minimum, ditandai dengan penurunan 
respon hingga pada titik tertentu respon tersebut mengalami 
kenaikan. Titik balik tersebut merupakan titik optimum respon. 

 Menurut Blois (1958), nilai IC50<50 ppm 
mengindikasikan tingkat kekuatan antioksidan dengan intensitas 
sangat aktif. Nilai IC5050-100 ppm mengindikasikan tingkat 
kekuatan antioksidan dengan intensitas aktif. Nilai IC50101-250 
ppm mengindikasikan tingkat kekuatan antioksidan dengan 
intensitas sedang. Nilai IC50251-500 ppm mengindikasikan 
tingkat kekuatan antioksidan dengan intensitas lemah. Faktor 
lain yang dapat mempengaruhi nilai IC50adalah kandungan 
senyawa dalam ekstrak dan pemanasan yang dapat 
menghilangkan kandungan antioksidan dalam bahan karena 
dekomposisi senyawa fenol. Kandungan senyawa fenol erat 
kaitannya dengan aktivitas antioksidan karena senyawa 
antioksidan merupakan salah satu senyawa flavonoid yang 
terkandung dalam senyawa fenol (Yuliawaty dan Wahono, 
2015). 

Analisis ragam (ANOVA) selanjutnya juga dilakukan 
pada respon aktivitas antioksidan. Hal ini bertujuan untuk 
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mengetahui secara pasti titik optimum juga untuk menguji 
apakah faktor-faktor yang dicobakan berpengaruh secara nyata 
terhadap respon yang dihasilkan. Hasil analisis juga 
menunjukkan lack of fit untuk menguji ketepatan model regresi 
pada orde dua ini. Tabel 4.9 menyajikan data hasil analisis 
ragam terhadap respon aktivitas antioksidan. 
Tabel 4.9 Hasil Analisis Ragam terhadap Respon Aktivitas Antioksidan 

Fase 2 

Sumber Df Jumlah 
Kuadrat 

Rerata 
Kuadrat 

F 
Hitung 

Nilai  P 
(Prob>F) 

Model 5 5239,02 1047,80 9,86 0,005 
Linier 2 1671,55 835,78 7,86 0,016 
Maltodekstrin 1 1571,07 1571,07 14,78 0,006 
Tween 80  1 100,48 100,48 0,95 0,363 
Kuadrat 2 3567,06 1783,53 16,78 0,002 
Maltodekstrin* 
Maltodekstrin 1 1791,27 1791,27 16,85 0,005 

Tween 80* 
Tween 80 1 2237,33 2237,33 21,05 0,003 

Interaksi 2 arah 1 0,41 0,41 0,00 0,952 
Maltodekstrin* 
Tween 80 1 0,41 0,41 0,00 0,952 

Error 7 744,01 106,29   
Lack-of-fit 3 589,21 196,40 5,08 0,075 
Pure error 4 154,80 38,70   
Total 12 5983,03    
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 

 
Berdasarkan Tabel 4.9, diketahui bahwa model kuadrat 

memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai P kurang dari 
0,05 yaitu 0,002. Menurut Rahardjo dan Rosalinawati (2002), 
nilai p kurang dari 0,05 (5%) memberikan berpengaruh yang 
signifikan terhadap respon. Hal tersebut berarti bahwa model 
kuadratik dapat menggambarkan respon aktivitas antioksidan 
secara tepat. Faktor konsentrasi maltodekstrin memiliki nilai p 
(prob>F) kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,006. Hal ini berarti 
bahwa faktor konsentrasi maltodekstrin memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap respon total fenol. Faktor konsentrasi tween 
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80 memiliki nilai p (prob>F) lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,363, 
sehingga dapat dikatakan bahwa faktor konsentrasi tween 80 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon total 
fenol. Nilai lack of fit sebesar 0,075 menunjukkan bahwa niai p 
(prob>0,05) yang berarti bahwa model kuadratik memiliki 
pengaruh tidak beda nyata (signifikan) terhadap respon aktivitas 
antioksidan dan dapat menjelaskan suatu permasalahan dari 
suatu jenis analisis yang dikaji. Hasil analisis ragam pada Tabel 
4.9 menunjukkan nilai lack of fit yang tidak signifikan. Hal ini 
berarti bahwa model orde 2 atau model kuadratik dapat 
menggambarkan model respon aktivitas antioksidan dengan 
tepat, sehingga H0 ditolak. Hipotesis yang diterima adalah  
H1: model regresi orde 2 dapat menggambarkan model respon 
aktivitas antioksidan secara tepat. 

Persamaan polinomial diperlukan untuk mengetahui 
respon aktivitas antioksidan (nilai IC50) yang diperoleh jika 
digunakan konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 yang 
berbeda. Persamaan variabel kode diperoleh dari aplikasi 
Minitab 17 yang dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10 Koefisien Kode Respon Aktivitas Antioksidan(IC50) 

Ketentuan Pengaruh Koefisien Koefisien 
SE Nilai T Nilai P 

Konstan  28,42 4,61 6,16 0,000 
A 28,03 14,01 3,64 3,84 0,006 
B -7,09 -3,54 3,64 -0,97 0,363 
A*A 32,09 16,05 3,91 4,11 0,005 
B*B 35,87 17,93 3,91 4,49 0,003 
A*B 0,64 0,32 5,15 0,06 0,952 
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 
 
Persamaan variabel kode: 
Y2 = 28,42 + 14,01A – 3,54B + 16,05A2 + 17,93B2 – 0,32AB…(8) 
 
Keterangan: 
Y2 : IC50 (ppm) 
A : konsentrasi maltodekstrin (%) 
B : konsentrasi tween 80 (%) 
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Adanya persaman variabel kode (Persamaan 8), 
memungkinkan untuk membandingkan ukuran koefisien pada 
skala umum dalam menentukan variabel mana yang memiliki 
pengaruh terhadap hasil (respon). Koefisien kode 
menggambarkan ukuran dan arah hubungan antara variabel 
dan respon. Selain itu, koefisien kode juga mewakili perubahan 
dalam respon yang terkait dengan peningkatan satu unit kode 
dalam variabel tersebut. Dengan menyusun model matematika, 
dapat diketahui variabel mana yang paling berpengaruh 
terhadap respon agar menjadi optimum. Berdasarkan 
persamaan variabel kode, diketahui konstanta regresi sebesar 
28,42. Hal ini berarti bahwa nilai IC50 tanpa penambahan 
maltodekstrin dan tween 80 adalah 28,42 ppm. Nilai -14,01A 
menunjukkan bahwa nilai IC50 mengalami kenaikan menjadi 
14,01 ketika terjadi penambahan maltodekstrin sebesar 1%. 
Nilai -3,54B menunjukkan bahwa nilai IC50 mengalami 
penurunan sebesar 3,54 ketika terjadi penambahan tween 80 
sebesar 1%. Diperoleh model persamaan akhir (variabel aktual) 
yaitu 
Y2 = 232,7 – 19,14A + 138,4B + 0,642A2 + 71,7B2 + 0,13AB…(9) 

Persamaan variabel asli berguna untuk mengkonfirmasi 
model terpilih atau fenomena yang dimodelkan sehingga 
memberikan perkiraan yang memadai dari fenomena yang 
nyata. Berdasarkan persamaan variabel asli (Persamaan 9), 
diketahui konstanta regresi sebesar 232,7. Hal ini berarti bahwa 
nilai IC50tanpa penambahan maltodekstrin dan tween 80 adalah 
232,7 ppm. Nilai -19,14A menunjukkan bahwa nilai 
IC50mengalami penurunan sebesar 19,14 ketika terjadi 
penambahan maltodekstrin sebesar 1%. Nilai 138,4B 
menunjukkan bahwa nilai IC50mengalami kenaikan sebesar 
138,4 ketika terjadi penambahan tween 80 sebesar 1%. 
Berdasarkan hasil analisis respon permukaan pada orde 2, 
diketahui bahwa tidak semua perlakuan utama maupun kuadrat 
dari perlakuan utama kedua faktor (konsentrasi maltodekstrin 
dan tween 80) berpengaruh signifikan terhadap respon aktivitas 
antioksidan yang dalam hal ini diwakili oleh nilai IC50. Namun, 
hal ini tidak lantas menjadikan koefisien regresi interaksi 
dibuang dari model karena pada uji lack of fit ditemukan bahwa 
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nilai lack of fit tidak signifikan (P > 0,075). Hal ini menunjukkan 
bahwa model regresi pada orde 2 layak untuk digunakan. 

Pengaruh konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 
terhadap respon aktivitas antioksidan digambarkan dengan peta 
kontur plot pada Gambar 4.3. Sumbu xmewakili konsentrasi 
maltodekstrin dan sumbu ymewakilikonsentrasi tween 80. Area 
yang berwarna hijau terang menunjukkan nilai IC50 terendah 
yaitu < 40 ppm. Area berwarna hijau lebih gelap di sekelilingnya 
menunjukkan nilai IC50 yang semakin tinggi hingga mencapai > 
120 ppm. Semakin rendah nilai IC50 maka semakin baik karena 
hal tersebut menunjukkan aktivitas antioksidan yang semakin 
kuat.  
 

 
Gambar 4.3 Peta KonturRespon Aktivitas Antioksidan (IC50) 

 
Nilai IC50 terendah diperoleh pada kombinasi konsentrasi 

maltodekstrin 10% hingga 19% dan konsentrasi tween 80 
sebesar 0,5% hingga 1,3%. Semakin tinggi konsentrasi 
maltodekstrin, nilai IC50 juga semakin tinggi sehingga aktivitas 
antioksidan semakin lemah. Untuk faktor konsentrasi tween 80, 
terjadi penurunan nilai IC50 pada konsentrasi 0,2% hingga 0,4%, 
mencapai nilai terendah pada konsentrasi 0,5% hingga 1,3%, 
dan mengalami kenaikan pada konsentrasi 1,4% hingga 1,6%. 
Menurut hasil penelitian Estiasih dan Sofia (2009), semakin 
tinggi konsentrasi maltodekstrin yang ditambahkan, maka 
aktivitas antioksidan yang terukur akan semakin rendah. Hal ini 
berhubungan dengan total padatan yang terkandung dalam 
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suatu bahan. Semakin banyak total padatan dalam bubuk, maka 
kadar senyawa antioksidan seperti fenol dan vitamin C yang 
terukur semakin sedikit sehingga aktivitas antioksidan menurun. 

Gambar 4.4 menunjukkan hubungan atau interaksi 
antara faktor konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 terhadap 
respon aktivitas antioksidan. Grafik 3D ini berbentukberbentuk 
parabola terbuka ke atas yang mana titik optimum respon 
ditunjukkan oleharea yang berwarna terang. Area berwarna 
terang menunjukkan nilai IC50 yang semakin rendah dan 
menjadi titik optimum karena salah satu tujuan dari optimasi ini 
adalah mendapatkan aktivitas antioksidan yang 
kuat.Berdasarkan Gambar 4.4, terlihat bahwa nilai IC50 
menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi 
maltodekstrin dan tween 80 hingga pada titik (konsentrasi) 
tertentu nilai IC50 mengalami peningkatan. 
 

 
Gambar 4.4 Respon Permukaan Aktivitas Antioksidan (IC50) 

 
Sama halnya dengan respon total fenol, kondisi optimum 

yang diharapkan adalah ketika perbandingan atau rasio bahan 
penyalut sebanding dengan aktivitas antioksidan dalam ekstrak 
yang akan dienkapsulasi. Aktivitas antioksidan berbanding lurus 
dengan kandungan total fenol yang terkandung dalam ekstrak. 
Semakin tinggi kandungan total fenol, maka aktivitas 
antioksidan yang dihasilkan akan semakin kuat. Aktivitas 
antioksidan yang kuat ditandai dengan nilai IC50 yang semakin 
rendah/kecil. 
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Aktivitas antioksidan yang dihasilkan dari enkapsulat 
berhubungan dengan aktivitas antioksidan (nilai IC50) dari bahan 
penyalut yang digunakan. Bahan penyalut maltodekstrin dapat 
menjaga nilai fungsional bahan inti lebih tahan terhadap 
kerusakan selama penyimpanan (Gunawan, 2009). Penelitian 
yang dilakukan oleh Putra dan Ekawati (2012) menunjukkan 
bahwa penggunaan maltodekstrin dapat melindungi terjadinya 
pelepasan komponen nutrisi, melindungi senyawa penting 
seperti komponen antioksidan akibat suhu ekstrim, karena 
maltodekstrin memiliki kemampuan membentuk lapisan yang 
melindungi (body) dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap 
senyawa yang tersalut. 
4.2.3 Hasil Solusi Optimum 

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan hasil solusi 
optimum dari kombinasi konsentrasi maltodekstrin dan tween 80 
dalam formula serbuk ekstrak kopi hijau dengan 
mengoptimalkan kandungan total fenol dan aktivitas antioksidan 
yang parameternya dapat dilihat pada Tabel 4.11. Respon total 
fenol dipilih dengan target maksimum karena tujuan dari 
penelitian adalah mendapatkan formula dengan kandungan total 
fenol yang tinggi. Respon aktivitas antioksidan dipilih dengan 
target minimum untuk mendapatkan formula dengan nilai IC50 
yang rendah (aktivitas antioksidan kuat) dari beberapa variasi 
perlakuan. 
 
Tabel 4.11 Parameter Optimasi Respon 

Respon Tuju-
an 

Nilai  
Terendah Target Nilai  

Tertinggi Bobot 
Skala  

Kepen-
tingan 

Total fenol Max 135,56 189,69 - 1 1 
IC50 Min - 24,09 81,18 1 1 
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 
 

Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh hasil solusi 
optimum yang disajikan pada Tabel 4.12. Solusi optimum yang 
diperoleh adalah pada konsentrasi maltodekstrin sebesar 
14,78% dan tween 80 sebesar 0,93% yang menghasilkan 
serbuk ekstrak kopi hijau dengan kandungan total fenol sebesar 
183,639 mg GAE/g dan nilai IC50 sebesar 25,187.Nilai 
desirability dari solusi ini adalah 0,933. Menurut Nurmiah dkk. 
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(2013), nilai desirability merupakan nilai fungsi tujuan optimasi 
yang menunjukan kemampuan program untuk memenuhi 
keinginan berdasarkan kriteria yang ditetapkan akhir yang 
nilainya berkisar mulai 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 
1 nilai desirability menunjukkan kemampuan program mencapai 
tujuan optimasi semakin sempurna. 
 
Tabel 4.12 Solusi Optimum 
Solusi Maltodek-

strin (%) 
Tween 
80 (%) 

Total Fenol  
(fit) 

IC50 
(fit) 

Composite 
Desirability 

1 14,78 0,93 183,639 25,187 0,933 
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 
4.3 Fase Ketiga Response Surface Methodology 

Setelah diperoleh hasil solusi optimum oleh program 
untuk kedua faktor, maka perlu dilakukan verifikasi dengan tiga 
kali ulangan untuk mencobakan dan melihat seberapa akurat 
program dalam memprediksi hasil. Kondisi optimum diperoleh 
pada konsentrasi maltodekstrin 14,78% dan konsentrasi tween 
80 0,93% dengan perolehan total fenol sebesar 199,261 mg 
GAE/g dan nilai IC50 sebesar 23,234 ppm pada ulangan 
pertama. Ulangan kedua menghasilkan serbuk ekstrak kopi 
hijau dengan kandungan total fenol sebesar 196 mg GAE/g dan 
nilai IC50 sebesar 25,436 ppm, sedangkan pada ulangan ketiga 
kandungan total fenolnya sebesar 201,217 mg GAE/g dan nilai 
IC50 sebesar 25,148 ppm. Hasil verifikasi kemudian 
dibandingkan dengan hasil prediksi pada program. 
Perbandingan hasil verifikasi aktual dengan prediksi optimum 
pada program disajikan pada Tabel 4.13. 
 
Tabel 4.13Perbandingan Hasil Verifikasi dengan Prediksi Program 

Parameter 
Total Fenol IC50 

Nilai 
Simpa-
ngan 
(%) 

Aku-
rasi 
(%) 

Nilai 
Simpa-
ngan 
(%) 

Aku-
rasi 
(%) 

Prediksi 
terendah 165,63 - - -1,41 - - 

Prediksi 
optimum 183,639 - - 25,187 - - 

Prediksi  
Tertinggi 201,63 - - 51,79 - - 

Hasil 199,261 7,84 92,16 23,234 7,76 92,24 
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verifikasi 1 
Hasil 
verifikasi 2 196,000 6,31 93,69 25,436 0,99 99,01 

Hasil 
verifikasi 3 201,217 8,7 91,26 25,148 1,14 98,86 

Rata-rata 
hasil 
verifikasi 

198,826 - - 24,606 - - 

Sumber: Data primer (2019) 
 
Tabel 4.13menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

antara hasil solusi optimum yang diprediksi oleh program 
dengan hasil verifikasinya. Akurasi hasil verifikasi 1 untuk 
respon total fenol sebesar 92,16% dan 92,24% untuk respon 
aktivitas antioksidan. Akurasi hasil verifikasi 2 untuk respon total 
fenol sebesar 93,69% dan 99,01% untuk respon aktivitas 
antioksidan. Akurasi hasil verifikasi 3 untuk respon total fenol 
sebesar 91,26% dan 98,86% untuk respon aktivitas 
antioksidan.Nilai akurasi yang diperoleh melebihi 50%, sehingga 
dapat dikatakan bahwa model telah cukup tepat untuk 
memprediksi hasil optimum.  
 
Tabel 4.14 Interval Prediksi 

Respon Fit SE 
Fit 95% CI 95% PI 

Total fenol 183,63 3,05 (176,43 ; 190,83) (165,63 ; 201,63) 
IC50 25,19 4,50 (14,54 ; 35,83) (-1,41 ; 51,79) 
Sumber: Output Minitab 17 (2019) 

 
Rata-rata hasil verifikasi untuk respon total fenol adalah 

198,826 mg GAE/g, sedangkan untuk respon aktivitas 
antioksidan nilai rata-rata IC50 adalah 24,606 ppm. IC50 adalah 
bilangan yang menunjukkan besarnya konsentrasi senyawa 
uji(sediaan ekstrak kopi hijau) yang mampu menghambat 
proses oksidasi radikal bebas sebesar 50%. Semakin kecil nilai 
IC50 maka aktivitas peredaman radikal bebas semakin tinggi, 
sehingga tingkat kekuatan antioksidan semakin besar. Artinya, 
sediaan ekstrak kopi hijau dengan nilai IC50 24,606 ppm mampu 
menghambat proses oksidasi radikal bebas sebesar 50% dari 
total DPPH (DPPH yang digunakan untuk pengujian nilai IC50 
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per satu sampel yaitu 1 mL DPPH konsentrasi 0,2 mM dalam 
methanol). 

Berdasarkan Tabel 4.14juga dapat diketahui bahwa nilai 
respon aktual masih berada pada nilai PI (Prediction Interval). 
Nilai PI untuk respon total fenol adalah sebesar 165,63 mg 
GAE/g hingga 201,63 mg GAE/g. Nilai PI untuk respon aktivitas 
antioksidan adalah sebesar -1,41 ppm hingga51,79 ppm. Hasil 
yang diperoleh sesuai dengan pernyataan Noordin et al. (2004), 
yang menyatakan bahwa, nilai hasil verifikasi yang berada pada 
interval 95% PI menunjukan bahwa kondisi optimum hasil 
prediksi yang memiliki nilai desirability tertinggi memberikan 
hasil yang cukup konsisten dan akurat. 

 
4.4 Perbandingan Hasil Solusi Optimum dengan Kapsul 

Kopi Hijau 
Setelah diuji kandungan total fenol dan aktivitas 

antioksidan dari hasil solusi optimum, dilakukan perbandingan 
antara hasil penelitian dengan kapsul kopi hijau yang ada di 
pasaran. Hal ini dilakukan karena belum terdapat Standar 
Nasional Indonesia (SNI) yang mengatur tentang kandungan 
nutrisi minimum yang terkandung dalam ekstrak kopi hijau. 
Sebagai pembanding, digunakan kapsul kopi hijau yang beredar 
di pasaran bermerek Exitox Greenco. Tabel 4.15 menyajikan 
perbandingan kandungan antara kapsul kopi hijau Exitox 
Greenco dengan serbuk ekstrak kopi hijau hasil penelitian. 

Kandungan total fenol dalam kapsul kopi hijau Exitox 
Greenco sebesar 57,52 mg GAE/g, sedangkan hasil solusi 
optimum mengandung total fenol sebesar 198,826 mg GAE/g. 
Nilai IC50 yang menunjukkan aktivitas antioksidan dalam kapsul 
kopi hijau Exitox Greenco sebesar 87,65 ppm, sedangkan hasil 
solusi optimum memiliki nilai IC50 sebesar 24,606. 
 
Tabel 4.15 Perbandingan Kandungan Kapsul Kopi Hijau 

Parameter Hasil Penelitian Exitox Greenco 
Total fenol (mg GAE/g) 198,826 57,52 
IC50(ppm) 24,606 87,65 
Sumber: Data primer (2019) 
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Berdasarkan dua parameter yang diuji (total fenol dan 
aktivitas antioksidan), hasil solusi optimum memiliki kandungan 
total fenol dan aktivitas antioksidan yang tinggi. Aktivitas 
antioksidan dari kapsul kopi hijau merek Exitox Greenco yang 
ada di pasaran tergolong dalam aktivitas antioksidan aktif, 
sedangkan hasil solusi optimum tergolong dalam aktivitas 
antioksidan sangat aktif. Semakin tinggi aktivitas antioksidan 
yang terkandung dalam ekstrak kopi hijau, maka semakin baik 
karena semakin sedikit ekstrak kopi hijau yang dibutuhkan untuk 
menangkal radikal bebas. Hasil pengujian kandungan total fenol 
dan aktivitas antioksidan dari kapsul kopi hijau yang ada di 
pasaran, dapat dilihat di Lampiran 4. Dalam sebuah kapsul kopi 
hijau Exitox Greenco mengandung 150 mg kopi hijau, 100 mg 
Garcinia cambogia, Garcinia mangostana pericaroium 75 mg, 
dan Guazuma ulmifolia 175 mg. 

Ditinjau dari perbandingan pada Tabel 4.15, kandungan 
ekstrak kopi hijau hasil penelitian lebih unggul bila dibandingkan 
dengan kapsul kopi hijau yang ada di pasaran. Kandungan 
senyawa fenolik memiliki efek antioksidan yang baik untuk 
menghambat mekanisme oksidatif yang menyebabkan penyakit 
degeneratif (Claudia et al., 2008). Hasil akhir akhir dari 
penelitian ini masih perlu diteliti lebih lanjut agar menjadi 
sediaan yang dapat langsung dikonsumsisehinggadiperoleh 
suatu produk yang siap untuk digunakan oleh penderita agar 
tercapai efek terapi yang diinginkan. Penelitian lanjutan yang 
dilakukan dapat berupa uji in vivo agar diketahui berapa takaran 
atau dosis yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Setelah itu, dapat 
dilakukan perancangan produk dari seperti menentukan target 
pasar, mendesain kemasan, dan strategi pemasaran produk. 
Sediaan bahan ekstrak dari kopi hijau yang kaya akan 
antioksidan diharapkan dapat bersaing dengan produk 
suplemen antioksidan dari tanaman herbal yang lain, seperti 
ekstrak manggis, ekstrak daun kelor, ekstrak buah beri, dll. 

 
4.5 Neraca Massa dan Rendemen Hasil Verifikasi 
 Neraca massa adalah alat untuk mendapatkan rincian 
perhitungan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk 
mendapatkan sejumlah produk. Konsep dasar neraca massa 
adalah jumlah bahan yang masuk ke dalam proses sama 
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dengan jumlah bahan yang keluar (Wardana, 2008). Prinsip 
dasar neraca massa adalah hukum kekekalan massa yaitu 
massa tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, sehingga 
massa sebelum dan sesudah proses akan tetap sama (Oktavian 
dan Saptati, 2017). Perhitungan neraca massa dilakukan pada 
konsentrasi maltodekstrin 14,78% dan konsentrasi tween 80 
0,93%. Perhitungan neraca massa proses produksi ekstrak kopi 
hijau mulai dari sortasi biji kopi hijau hingga menjadi serbuk 
ekstrak kopi hijau dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Tahap pertama adalah sortasi biji kopi hijau untuk 
memisahkan biji kopi hijau yang utuh dan yang tidak utuh. Berat 
awal biji kopi hijau yang digunakan adalah 3.000 g. Setelah 
disortir, diperoleh biji kopi hijau utuh seberat 2.900 g dan 
menyisakan 100 g biji kopi hijau yang tidak utuh. Proses 
selanjutnya adalah pengecilan ukuran tahap pertama 
menggunakan disc mill yang menghasilkan kulit ari biji kopi hijau 
seberat 400 g. Proses ini menghasilkan biji kopi hijau pecah 
tanpa kulit seberat 2.500 g. Biji kopi hijau tanpa kulit ari 
kemudian dihaluskan kembali (pengecilan ukuran tahap kedua) 
menggunakan disc mill. Proses ini menghasilkan 2.450 g biji 
kopi hijau pecah kasar dan scrap sebesar 50 g berupa biji kopi 
hijau pecah kasar yang menempel pada disc mill dan wadah. 
Biji kopi hijau pecah kasar lalu diblender (pengecilan ukuran 
tahap ketiga) dan menghasilkan 2.400 g biji kopi hijau pecah 
halus dan bubuk kopi hijau. Proses ini meninggalkan bahan 
seberat 50 yang menempel pada blender dan wadah. 
Selanjutnya adalah proses pengayakan menggunakan ayakan 
40 mesh yang menghasilkan 1.700 g bubuk kopi hijau dan 
menyisakan 700 g biji kopi hijau pecah halus.  

Bubuk kopi hijau yang digunakan seberat 100 g dan 
diekstraksi maserasi dengan 1000 g aquades (1:10). Proses ini 
menghasilkan ekstrak kopi hijau sebanyak 907 g dan 
ampasseberat 193 g. Ekstrak kopi hijau diambil sebanyak 250 g 
dan dicampur dengan 36,95 g maltodekstrin dan 2,325 g tween 
80 untuk dilakukan proses mixing. Setelah itu, campuran ekstrak 
kopi hijau, maltodekstrin, dan tween 80 dituang di loyang untuk 
dikeringkan. Proses ini menghasilkan serpihan ekstrak kopi 
hijau kering seberat 50,5 g yang kemudian diblender hingga 
menjadi serbuk ekstrak kopi hijau. 
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 Rendemen serbuk ekstrak kopi hijau dihitung dengan 
membandingkan berat campuran ekstrak kopi hijau dengan 
berat serbuk ekstrak kopi hijau yang dihasilkan. 
% 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑘𝑘𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓  𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑓𝑓  𝑓𝑓𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘  ℎ𝑘𝑘𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠  (𝑔𝑔)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘  𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑓𝑓  𝑓𝑓𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘  ℎ𝑘𝑘𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 +𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑅𝑅𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 +𝑘𝑘𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘  80 (𝑔𝑔)
𝑥𝑥 100%… (10) 

% 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑘𝑘𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘 =
50,5

289,275
𝑥𝑥 100% = 17,46% 

Proses verifikasi menggunakan 250 g ekstrak kopi hijau yang 
ditambahkan dengan 36,95 g maltodekstrin dan 2,325 g tween 
80 sehingga campuran ekstrak kopi hijau seberat 289,275 g. 
Setelah dikeringkan dan dilakukan pengecilan ukuran, 
campuran ekstrak tersebut menghasilkan serbuk ekstrak kopi 
hijau sebanyak 50,5 g dengan persentase rendemen sebesar 
17,46%.  
 Penelitian yang dilakukan oleh Nopitasari (2010) 
menunjukkan bahwa pengolahan kopi beras menjadi bubuk kopi 
menghasilkan rendemen sebesar 22% untuk jenis kopi robusta 
dan 18% untuk jenis kopi arabika. Rendemen bubuk kopi tanpa 
diekstrak (18%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan rendemen 
serbuk ekstrak kopi hijau (17,46%). Namun kandungan senyawa 
aktif yang terkandung dalam ekstrak kopi hijau lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan bubuk kopi hijau tanpa diekstrak. Hal ini 
memberikan nilai tambah dan menjadikan produk hasil 
penelitian lebih unggul dari segi kualitas jika dibandingkan 
dengan produk yang ada di pasaran. 
  

56 
 



  

57 
 



BAB V PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Optimasi faktor konsentrasi maltodekstrin dan 
konsentrasi tween 80 menunjukkan hasil yang optimum pada 
konsentrasi maltodekstrin sebesar 14,78% dan konsentrasi 
tween 80 sebesar 0,93%. Formula ini menghasilkan sediaan 
bahan ekstrak kopi hijau yang mengandung total fenol sebanyak 
198,826 mg GAE/g dan nilai IC50 yang mewakili aktivitas 
antioksidan sebesar 24,606 ppm yang tergolong antioksidan 
sangat aktif. 
 
5.2 Saran 
 Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai skala ganda 
produksi sediaan bahan ekstrak kopi hijau dengan metode foam 
mat drying agar dapat diproduksi secara masal. Penelitian 
lanjutan yang dilakukan dapat berupa kajian tentang biaya 
produksi, efisiensi waktu kerja, dll. agar menghasilkan produk 
unggulan. 
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