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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Senyawa Bioaktif Minuman Instan Herbal Paku Cakar Ayam 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah paku cakar 

ayam, jahe, kayu manis, cengkeh, dan daun stevia. Masing-masing dari bahan 

tersebut dilakukan pengujian senyawa bioaktif berupa antioksidan, flavonoid dan 

juga fenol. Pengujian senyawa bioaktif dilakukan pada masing-masing bahan 

berupa bahan baku asli, hasil ekstraksi menggunakan metode infusa, formulasi 

minuman instan herbal paku cakar ayam yang belum diserbukkan dan setelah 

diserbukkan. 

4.1.1 Total Flavonoid 

Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang 

umumnya tersebar di dunia tumbuh-tumbuhan. Flavonoid hampir terdapat pada 

semua bagian tumbuhan termasuk buah, akar, daun dan kulit luar batang 

(Worotikan, 2011). Manfaat flavonoid antara lain untuk melindungi struktur sel, 

meningkatkan efektifitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah keropos tulang dan 

sebagai antibiotik (Haris, 2011). Menurut penelitian Kurniasari (2006), 

menyatakan bahwa sejumlah tanaman obat yang mengandung flavanoid telah di 

laporkan telah memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, antiradang, 

antielergi dan antikanker. 

Analisis dilakukan dengan tahapan pembuatan larutan standar, yakni 

dengan menggunakan larutan standar flavonoid quercetin, penentuan absorbansi 

isolat murni senyawa flavonoid, dan kalibrasi hasil pengukuran dengan standar 

yang sudah dibuat. Larutan standar yang digunakan adalah senyawa flavonoid 

quercetin dengan konsentrasi 0, 20, 40, 80, 120, 160, dan 200 ppm. Berdasarkan 

hasil pengukuran seri kadar standar quersetin, diperoleh persamaan 

y=0,0007x+0,0158 dengan nilai R² = 0,9945. Nilai flavonoid total pada bahan-

bahan dan formulasi minuman instan herbal diperoleh dengan memasukkan nilai 

absorbansi pada persamaan kurva standar kuersetin. Data hasil analisis secara 

kuantitatif dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil Analisa Total Flavonoid pada Bahan Baku dan Filtrat 
Bahan Baku Instan Herbal Paku Cakar Ayam 

Sampel Total Flavonoid* (mg/g) 

 Bahan Baku 
Filtrat Bahan 

Baku 

Paku cakar ayam 0,387±0,02 1,600±0,17 

Jahe 4,64±0,25 1,56±0,04 

Daun Stevia 5,42±0,36 48,07±3,57 

Kayu manis 7,92±1,49 57,80±6,79 

Cengkeh 10,68±1,12 88,91±7,72 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Hasil analisa total flavonoid dengan menggunakan metode 

spektrofotometer menunjukkan bahwa kandungan senyawa flavonoid rata-rata 

pada bahan baku dan filtrat bahan baku pembuatan minuman instan herbal 

berbeda. Kandungan senyawa flavonoid pada bahan baku paku cakar ayam 

sebesar  0,387±0,02 mg/g sedangkan pada filtrat paku cakar ayam sebesar 

1,600±0,17 mg/g. Menerut penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2015), 

kandungan senyawa flavonoid ekstrak etanol dengan metode ultrasonik 

didapatkan sebesar 6,56±2,1 mg.g-1. Apabila dibandingkan kandungan senyawa 

pada ekstrak paku cakar ayam dengan metode ultrasonik lebih besar daripada  

metode infusa. Hal tersebut dikarenakan proses pemanasan dapat membuat 

kadar dari senyawa flavonoid berkurang. Lusivera (2002) mengatakan bahwa 

proses pemanasan ini dapat mengakibatkan penurunan kadar total flavonoid 

sebesar 15 – 78 %. Pada jahe kandungan senyawa flavonoid sebesar 4,64±0,25 

mg/g sedangkan pada sari jahe 1,56±0,04 mg/g. Pada simplisia daun stevia 

sebesar 5,42±0,36 mg/g dan pada filtratnya sebesar 48,07±3,57 mg/g. 

Kandungan flavonoid pada bahan baku kayu manis sebesar 7,92±1,49 mg/g dan 

pada filtrat kayu manis sebesar 57,80±6,79 mg/g. Bahan baku cengkeh 

mempunyai kandungan senyawa flavonoid sebesar 10,68±1,12 mg/g sedangkan 

pada filtrat cengkeh kandungannya senyawa flavonoidnya lebih besar yaitu 

88,91±7,72 mg/g. Perbedaan hasil kandungan senyawa flavonoid antara bahan 

baku dan filtrat bahan baku dikarenakan adanya proses ekstraksi untuk 

pembuatan minuman instan herbal. Ektraksi merupakan suatu proses  penyarian 

atau penarikan zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bahan alam. Sehingga 

senyawa flavonoid dan zat aktif lainnya akan keluar dari dalam sel bersama 

dengan pelarut tertentu yang digunakan dalam proses ekstraksinya. Flavonoid 
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merupakan senyawa yang mudah larut dalam pelarut polar, dimana pada 

penelitian ini pelarut untuk mengekstraksi senyawa flavonoid yang digunakan 

berupa air. 

Pada tiga buah formulasi minuman instan herbal paku cakar ayam juga 

dilakukan uji senyawa bioaktif berupa total flavonoid. Pengujian dilakukan filtrat 

minuman instan herbal paku cakar ayam dan serbuk minuman instan herbal yang 

sebelumnya telah dilarutkan. Data hasil analisis dapat dilhat pada Tabel 4.3.  

 

Tabel 4.2 Hasil Analisa Total Flavonoid Filtrat dan Serbuk Minuman 
Instan Herbal Paku Cakar Ayam 

Sampel Total Flavonoid* (mg/g) 

 
Filtrat 

Formulasi 

Serbuk 

Formulasi 

Formulasi 1 1,53±0,11 48,04 a ±5,67 

Formulasi 2 1,63±0,08 67,18 b ±1,25 

Formulasi 3 1,40±0,19 50,09 b ±4,75 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.3, kandungan senyawa flavonoid pada 

formulasi minuman yang telah diserbukkan lebih tinggi daripada minuman yang 

masih berupa filtrat. Pada formulasi filtrat minuman 1, 2 dan 3 kandungan 

senyawa flavonoid secara berturut-turut adalah 1,53±0,11 mg/g, 1,63±0,08 mg/g, 

1,40±0,19 mg/g dan pada serbuk formulasi minuman 1,2 dan 3 secara berturut-

turut adalah 48,04±5,67 mg/g, 67,18±1,25 mg/g dan 50,09±4,75 mg/g. 

Berdasarkan analisa ragam (α=0,05) (Lampiran 12), menunjukkan bahwa pada 

filtrat formulasi tidak menunjukkan perbedaan nyata, sedangkan pada serbuk 

formulasi masing-masing memberikan perbedaan yang nyata. Hal ini dapat 

terjadi dikarenakan terjadi penambahan dextrin sebesar 2% pada proses 

pembuatan serbuk minuman instan herbal. Dextrin biasanya dijadikan bahan 

pengisi (filler) karena dapat meningkatkan berat produk dalam bentuk bubuk 

(Ribut dan Kumalangingsih, 2004). Dampak pada  formulasi minuman instan 

herbal yang telah ditambahkan dextrin dan diserbukkan adalah memiliki massa 

yang lebih berat dan juga dextrin melindungi senyawa bioaktif yang ada didalam 

formulasi tersebut saat melewati proses pemanasan. Proses pengeringan juga 

menghilangkan kadar air pada formulasi minuman yang telah diserbukkan, 

sehingga kadar air yang dimiliki formulasi minuman sebelum dikeringkan lebih 

tinggi. Flavonoid merupakan senyawa pewarna larut air. 



46 
 

Flavonoid berpotensi sebagai antioksidan yang mampu menangkal 

radikal bebas yang berperan pada timbulnya penyakit degeneratif melalui 

mekanisme perusakan sistem imunitas tubuh, oksidasi lipid dan protein (Selawa 

et al. 2013). Mekanisme flavonoid dalam menghambat proses terjadinya 

inflamasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menghambat 

permeabilitas kapiler dan menghambat metabolisme asam arakidonat dan 

sekresi enzim lisosom dari sel neutrofil dan sel endothelial (Kim et al., 2004). 

Oleh karena itu, flavonoid digunakan pada keadaan patologis seperti terjadinya 

gangguan permeabilitas dinding pembuluh darah. Flavonoid terutama bekerja 

pada endothelium mikrovaskular untuk mengurangi terjadinya hipermeabilitas 

dan radang. Beberapa senyawa flavonoid dapat menghambat pelepasan asam 

arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari membrane dengan jalan memblok 

jalur siklooksigenase dan jalur lipoksigenase sehingga menurunkan kadar 

prostaglandin dan leukotriena (mediator inflamasi) (Middleton, 1993). 

Flavonoid yang berada pada tanaman paku cakar ayam adalah golongan 

biflavonoid (amentoflavon, di-O-metilamentaflavon, -tetrapmentoflavon dan 

heveaflavon) (Lin et al, 1994). PLA-2 dan COX-2 merupakan penyebab utama 

inflamasi. Amentoflavon, di-O-metilamentaflavon, -tetrapmentoflavon mampu 

menghambat inflamasi dengan mempengaruhi induksi iNOS dan COX-2 pada 

makrofage RAW 264.7 yang distimulasi dengan lipopolisakarida. Ketiganya 

menghambat transaktivasi gen iNOS dan COX-2 dengan mengeblok translokasi 

sub unit p65 dari NF-κB. Aktivasi NF-κB dipengaruhi oleh fosforilasi dan 

degradasi I- κBα yang juga dihambat oleh ketiganya (Grijalva dkk., 2004; Woo 

dkk., 2005; Pokharel dkk., 2006). Amentoflavon merupakan senyawa anti-

inflamasi dengan menghambat aktivitas PLA-2 dan COX-2 (Kim dkk., 1988). 

Selain itu amentoflavon, dapat menekan kemampuan lipopolisakarida dalam 

menginduksi pembentukan TNF-α dan IL-1β yang mengatur produksi senyawa-

senyawa anti-inflamasi. 

 

4.1.2 Total Fenol 

Analisa total fenol bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa 

fenolik yang terdapat dalam suatu bahan. Pada umumnya senyawa fenolik 

biasanya bersifat antioksidan oleh karena itu pengukuran total fenol dapat 

digunakan untuk memperkirakan aktifitas antioksidan suatu bahan. Kadar total 

fenol pada penelitian ini ditentukan dengan metode Folin Ciocalteu (Roy dkk., 
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2009) menggunakan asam galat sebagai standar. Pengukuran total fenol 

dilakukan dengan membandingkan fenol yang ada dalam bahan dengan kurva 

standar fenol yang dibuat dari asam galat. Konsentrasi asam galat yang 

digunakan adalah 0, 25, 50, 75, 100, dan 125 ppm. Berdasarkan hasil 

pengukuran seri kadar standar quersetin, diperoleh persamaan 

y=0,0061x+0,0501 dengan nilai R² = 0,9964. Nilai total fenol pada bahan-bahan 

dan formulasi minuman instan herbal diperoleh dengan memasukkan nilai 

absorbansi pada persamaan kurva standar asam galat. Data hasil analisis secara 

kuantitatif dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Analisa Total Fenol pada Bahan Baku dan Filtrat Bahan 
Baku Minuman Instan Herbal Paku Cakar Ayam 

Sampel Total Fenol* (mg/g) 

 Bahan Baku 
Filtrat 

Bahan Baku 

Paku cakar ayam 0,42±0,01 6,149±0,42 

Jahe 1,75±0,27 3,25±0,40 

Daun Stevia 5,00±0,74 35,7±5,96 

Kayu manis 0,67±0,05 6,96±0,22 

Cengkeh 20,88±0,80 134,85±10,4 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.3, Kadar total fenol pada bahan baku 

paku cakar ayam sebesar  0,42±0,01 mg/g sedangkan pada filtrat paku cakar 

ayam sebesar 6,149±0,42 mg/g. apabila dibandingkan dengan penelitian 

Nurwaini dkk (2006) yang menyatakan bahwa ekstrak etanol herba cakar ayam 

(Selaginella doederleinii Hieron) memiliki nilai total fenol rata-rata 28,49 mg/g 

ekstrak yang dihitung sebagai asam galat (GAE). Menurut Lee dkk (2002), 

menyatakan bahwa penggunaan ethanol sebagai media pelarut komponen fenol 

menghasilkan ekstrak dengan kadar fenol yang lebih tinggi dibanding ekstraksi 

dengan air saja. Pada jahe kadar total fenol yang didapatkan sebesar 1,75±0,27 

mg/g sedangkan pada sari jahe 3,25±0,40 mg/g. Hasil penelitian Mayani dkk 

(2014) terhadap kadar total fenol tanaman jahe menghasilkan nilai sebesar 0,420 

mg/ml. Perbedaan tersebut terjadi dapat dikarenakan perbedaan jenis jahe yang 

digunakan, rasio pelarut dan juga keadaan lingkungan simpan jahe (Lee 

dkk.,2002).  Pada simplisia daun stevia sebesar 5,00±0,74 mg/g dan pada 

filtratnya sebesar 35,7±5,96 mg/g. Kadar total fenol pada bahan baku kayu manis 
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sebesar 0,67±0,05 mg/g dan pada filtrat kayu manis sebesar 6,96±0,22 mg/g. 

Bahan baku cengkeh mempunyai kandungan senyawa flavonoid sebesar 

20,88±0,80 mg/g sedangkan pada filtrat cengkeh kadar total fenol lebih besar 

yaitu 134,85±10,4 mg/g. Rata-rata kadar total fenol pada bahan baku yang 

diektraksi mengalami peningkatan. Hasil rata-rata kadar total fenol diatas sesuai 

yang dilaporkan Kahkonen dkk.(1999) bahwa jumlah total fenol pada tanaman 

bervariasi sangat besar antara 0,2-155,3 mg/g GAE berat kering. Hayati (2010) 

menjelaskan bahwa senyawa fenol merupakan senyawa yang cenderung mudah 

larut dalam air karena merupakan senyawa yang bersifat polar. Turkmen dkk. 

(2005) menyatakan bahwa blanching cara perebusan terhadap buncis dan cabe 

selama 5 menit dapat meningkatkan fenol total secara nyata dibanding segar. 

Tabel 4.4 Hasil Analisa Total Fenol Filtrat dan Serbuk Minuman Instan 
Herbal Paku Cakar Ayam 

Sampel Total Fenol* (mg/g) 

 
Filtrat 

Formulasi 

Serbuk 

Formulasi 

Formulasi 1 0,821 a ±0,006 32,32 a ±1,47 

Formulasi 2 0,119 b ±0,004 41,80 b ±3,59 

Formulasi 3 0,896 b ±0,008 32,93 b ±5,22 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.4, kadar total fenol pada formulasi 

minuman yang telah diserbukkan lebih tinggi daripada minuman yang belum 

diserbukkan. Pada filtrat formulasi minuman 1, 2 dan 3 kadar total fenol secara 

berturut-turut adalah 0,821±0,006 mg/g, 0,119±0,004 mg/g, 0,896±0,008 mg/g 

dan pada serbuk formulasi minuman 1,2 dan 3 secara berturut-turut adalah 

32,32±1,47 mg/g, 41,8±3,59 mg/g dan 32,93±5,22 mg/g. Rerata total fenol 

formulasi minuman instan herbal berkisar antara 0,8-00-33 mg/g. Berdasarkan 

hasil uji ANOVA (α=0,05) (Lampiran 13), menunjukkan bahwa pada filtrat 

formulasi menunjukkan perbedaan nyata dan pada serbuk formulasi masing-

masing formulasi juga memberikan perbedaan yang nyata. Pada proses 

pembuatan serbuk minuman instan herbal terjadi penambahan dextrin sebesar 

2%. Dextrin biasanya dijadikan bahan pengisi (filler) karena dapat meningkatkan 

berat produk dalam bentuk bubuk (Ribut dan Kumalangingsih, 2004). Dampak 

pada  formulasi minuman instan herbal yang telah ditambahkan dextrin dan 

diserbukkan adalah memiliki massa yang lebih berat dan juga dextrin melindungi 
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senyawa bioaktif yang ada didalam formulasi tersebut saat melewati proses 

pemanasan. 

Kadar total fenol dipengaruhi oleh jenis pelarut. Fenol merupakan 

senyawa yang bersifat polar sehingga kelarutannya paling tinggi dalam pelarut 

polar. Pelarut yang bersifat polar mampu melarutkan fenol lebih baik sehingga 

kadarnya dalam ekstrak menjadi tinggi (Moein dan Mahmood, 2010). Menurut 

Przybylski et al. (2001), metanol merupakan pelarut yang paling baik dalam 

mengekstrak senyawa fenol. 

Menurut Escribano-Bailon dan SantosBuelga (2003) ekstraksi komponen 

polifenol dari bahan alami dengan menggunakan pelarut dapat dibagi dalam dua 

tahap yaitu tahap inisiasi dan tahap difusi. Dalam tahap inisiasi terjadi proses 

penggelembungan partikel-partikel bahan karena proses absorbsi pelarut 

sehingga komponen polifenol dalam sel-sel yang telah rusak akibat pemotongan 

atau penggilingan bahan dapat terekstrak. Sedangkan dalam tahap difusi, pelarut 

akan terdifusi ke bagian-bagian bahan yang lebih dalam dan komponen polifenol 

seperti pigmen pewarna akan ikut terekstrak. 

Senyawa fenolik mempunyai peran dalam menghambat inflamasi dengan 

mekanisme penangkapan radikal bebas dan penghambatan enzim 

siklooksigenase. Radikal bebas dapat menyebabkan terjadinya kerusakan 

jaringan sehingga 20 memicu biosintesis asam arakhidonat menjadi 

prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Adanya senyawa fenolik akan 

menangkap radikal bebas sehingga pembentukan prostaglandin menjadi 

terhambat (Land, 1985 cit Veriony, 2011). 

4.1.3 Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang membantu menghambat berbagai 

reaksi oksidasi yang diakibatkan oleh radikal bebas, yang dapat menunda atau 

mencegah terjadinya kerusakan sel dan jaringan (Karthikumar et al., 2007). 

Analisa aktivitas antioksidan dapat diklasifikasikan menjadi 3 grup metode. 

Metode pertama, metode tak langsung yaitu total phenols, Fe3+reduction, ferric 

reducing antioxidan power (FRAP), Briggs–Rauscher reaction (BRR) and methyl 

linoleate. Metode kedua mengukur metabolit dari oksidasi lipid yaitu rancimat, 

products volatile dan thiobarbituric acid (TBA). Metode ketiga didasarkan pada 

kemampuan menangkap radical yaitu total radical-trapping antioxidant parameter 

(TRAP), oxygen radical absorbance capacity (ORAC), 2,2-azinobis (3-
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ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) (ABTS), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 

19F NMR spectroscopy (Juliani dan Simon, 2002; Almela et al., 2006). 

Metode yang paling sering digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan 

adalah metode uji dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Tujuan metode ini 

adalah mengetahui parameter konsentrasi yang ekuivalen memberikan 50% efek 

aktivitas antioksidan (IC50). Interaksi antioksidan dengan DPPH baik secara 

transfer elektron atau radikal hidrogen pada DPPH akan menetralkan karakter 

radikal bebas dari DPPH. Apabila semua elektron pada radikal bebas DPPH 

menjadi berpasangan maka warna larutan akan berubah jadi ungu tua menjadi 

kuning terang dan absorbansi pada panjang delombang 517 nm akan tidak 

terbaca (Green, 2004; Gurav et al, 2007). 

Tabel berikut ini merupakan hasil analisa antioksidan yang dilakukan 

pada bahan baku, filtrat bahan baku, filtrat formulasi minuman dan serbuk 

formulasi minuman instan herbal paku cakar ayam. 

 

Tabel 4.5 Hasil Analisa Antioksidan pada Bahan Baku dan Filtrat Bahan 
Baku Formulasi Minuman Instan Herbal 

Sampel IC50* (ppm) 

 Bahan Baku Filtrat Bahan Baku 

Paku Cakar Ayam 264,07±21 329,8±26 
Jahe 349,37±10 330,22±12 

Daun stevia 155,18±12 368,33±12 
Kayu manis 142,12±8,3 315,38±11 

Cengkeh 149,72±8,7 103,56±3,8 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Tabel 4.6 Hasil Analisa Antioksidan pada Filtrat Formulasi dan Serbuk 
Formulasi Minuman Instan Herbal 

Sampel IC50* (ppm) 

Formulasi Filtrat Formulasi Serbuk Formulasi 

Formulasi 1 682,75 a ±7,3 551,797 a ±16 
Formulasi 2 630,74 ab ±12 427,89 b ±5,25 
Formulasi 3 647,69 b ±15 444,21 b ±11 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Hasil analisa nilai antioksidan pada bahan baku dan hasil ektraksi bahan 

baku berupa filtrat pada pembuatan minuman instan herbal menunjukkan hasil 

yang berbeda, dimana nilai antioksidan pada filtrat bahan baku memiliki nilai 

antioksidan yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai antioksidan bahan 
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baku. Besarnya nilai IC50 diperoleh dengan cara memasukkan nilai 50% aktivitas 

inhibisi ke dalam persamaan garis regresi (Kim et al., 2005). Nilai antioksidan 

pada bahan baku utama yaitu paku cakar ayam memiliki nilai sebesar 264,07±21 

ppm (µg/mL) dan filtrat paku cakar ayam memiliki nilai 329,8±26 ppm (µg/mL). 

Berdasarkan hasil penelitian Salim (2015), hasil ekstrak etanol paku cakar ayam 

menghasilkan nilai antioksidan sebesar 316,36 ppm (µg/mL), nilai tersebut 

hampir sama dengan hasil dari ekstrak air. Pada bahan baku jahe memiliki nilai 

antioksidan 349,37±10 ppm (µg/mL)  sedangkan pada air perasan sari jahe 

sebesar 330,22±12 ppm (µg/mL). Pada bahan baku stevia memiliki nilai 

antioksidan sebesar 155,18±12 ppm (µg/mL)  dan filtrat stevia sebesar 

368,33±12 ppm (µg/mL). Bahan baku kayu manis memiliki nilai antioksidan 

sebesar 142,12±8,3 ppm (µg/mL)  dan filtrat kayu manis sebesar 315,38±11 ppm 

(µg/mL). Nilai antioksidan pada bahan baku cengkeh sebesar 149,72±8,7 ppm 

(µg/mL)  dan pada filtrat cengkeh sebesar 103,56±3,8 ppm (µg/mL). 

Perbedaan terhadap nilai antioksidan dari bahan-bahan minuman instan 

herbal tersebut dikarenakan adanya perlakuan atau proses pengolahan. Filtrat 

bahan-bahan pembuatan minuman instan herbal didapatkan dari bahan baku 

yang di ektraksi menggunakan metode infusa pada suhu 80-900C. Aktivitas 

antioksidan dipengaruhi oleh perlakuan pemanasan. Hasil penelitian Wicaksono 

et al. (2014), menyatakan bahwa semakin lama waktu perebusan maka aktivitas 

antioksidan juga semakin rendah. Hasil penelitian Hastuti (2012) melaporkan 

bahwa kondisi bahan kering dan segar juga memberikan perbedaan yang nyata 

terhadap aktivitas antioksidan pada minuman fungsional madu dan bunga 

rosella. Perbedaan aktivitas antioksidan juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi 

lingkungan seperti iklim, tempat tumbuh, kondisi penyimpanan setelah panen 

dan umur simpan. Senyawa antioksidan pada jahe dapat mengalami kerusakan 

yang dipengaruhi oleh adanya suhu, oksigen, pH dan cahaya sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas antioksidan (Lee dkk, 2002). 

Pada tabel diatas dapat dilihat pula aktivitas antioksidan yang 

menginhibisi reaksi radikal DPPH sebanyak 50% (IC50) dari filtrat formulasi 1, 2 

dan 3 minuman instan herbal secara berturut-turut terjadi adalah 682,75±7,3 ppm 

(µg/mL), 630,74±12ppm (µg/mL) dan 647,69±15ppm (µg/mL)  sedangkan serbuk 

formulasi 1, 2 dan 3 minuman instan herbal secara berturut-turut adalah 

551,797±16ppm (µg/mL), 427,89±5,25ppm (µg/mL) dan 444,21±11ppm (µg/mL). 

Berdasarkan hasil uji ANOVA (α=0,05) menunjukkan bahwa nilai IC50 pada filtrat 



52 
 

formulasi menunjukkan perbedaan nyata dan pada serbuk formulasi nilai IC50 

dari masing-masing formulasi juga memberikan perbedaan yang nyata. 

Terdapat perbedaan nilai antioksidan yang terjadi antara filtrat formulasi 

dan serbuk formulasi. Dimana hasil konsentrasi antioksidan yang lebih bagus 

terdapat pada formulasi yang telah diserbukkan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 

terjadi penambahan dextrin sebesar 2% pada proses pembuatan serbuk 

minuman instan herbal. Dextrin merupakan golongan karbohidrat dengan berat 

molekul tinggi. Dextrin mudah larut dalam air, lebih cepat terdispersi, lebih stabil 

daripada pati, dapat melindungi senyawa yang mudah menguap dan senyawa 

yang peka terhadap panas atau oksidasi (Rahayunindyah, 2004) dan biasanya 

dijadikan bahan pengisi (filler) karena dapat meningkatkan berat produk dalam 

bentuk bubuk (Ribut dan Kumalangingsih, 2004). Sehingga pada formulasi 

minuman instan herbal yang telah ditambahkan dextrin dan diserbukkan memiliki 

massa yang lebih berat dan juga dextrin melindungi senyawa bioaktif yang ada 

didalam formulasi tersebut saat melewati proses pemanasan. 

Di dalam tubuh manusia terdapat sejumlah mekanisme pertahanan 

antioksidan yang bertujuan untuk mengurangi oksidan-oksidan yang terbentuk 

serta memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas (Lee dkk, 

2002). Antioksidan berperan penting dalam tubuh manusia karena dapat 

menetralisasi radikal bebas dalam tubuh dengan cara memberikan satu 

elektronnya sehingga terbentuk molekul yang stabil dan mengakhiri reaksi radikal 

bebas. Antioksidan tidak hanya penting untuk menghalangi terjadinya tekanan 

oksidatif dan kerusakan jaringan, tetapi juga penting dalam mencegah 

peningkatan produksi proinflamatori sitokin, yang merupakan hasil pengaktifan 

dari respon pertahanan tubuh yang terjadi terus menerus. 
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4.2 Karakteristik Fisik Minuman Instan Herbal 

4.2.1 Daya Serap Uap Air 

Grafik rerata daya serap uap air serbuk formulasi minuman instan herbal 

yang telah diserbukkan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Grafik Rerata % Daya Serap Uap Air Formulasi Minuman Instan Herbal 

  Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa dari ketiga formulasi tersebut memiliki 

kecenderungan daya serap uap air yang berbeda-beda. Dimana % daya serap 

uap air paling tinggi terdapat pada formulasi 1 dan % daya serap uap air paling 

rendah terdapat pada formulasi 3. Berdasarkan hasil uji ANOVA (α=0,05) 

(Lampiran 14), menunjukkan bahwa masing-masing formulasi tidak menunjukan 

perbedaan yang nyata. Daya serap uap air dipengaruhi oleh kadar air dan bahan 

pengisi, dimana dalam penelitian ini digunakan dextrin sebagai bahan pengikat. 

Menurut Firdhausi (2015), berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

semakin meningkatnya konsentrasi bahan pengisi akan semakin menurunkan 

kadar air produk. Kadar air yang rendah mempunyai kecenderungan untuk 

menyerap air semakin banyak karena lebih bersifat higroskopis. 
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4.6.2 Daya Larut 

Perbandingan kualitas fisik untuk parameter daya larut, diperoleh nilai 

rata-rata uji daya larut yang hampir sama dari ketiga formulasi, dimana formulasi 

1 nilai daya larutnya sebesar 95,58%, formulasi 2 sebesar 94,94% dan formulasi 

3 sebesar 95,65%. Pada ketiga formulasi tersebut formulasi 2 adalah formulasi 

yang mempunyai nilai daya larut paling tinggi. Berdasarkan hasil uji ANOVA 

(α=0,05) (Lampiran 15), menunjukkan bahwa masing-masing formulasi tidak 

menunjukan perbedaan yang nyata. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyadi (2013), pada perbandingan kualitas fisik untuk parameter daya larut 

pembuatan serbuk perisa alami dengan pencampuran desktrin, diperoleh nilai 

rata – rata uji daya larut yang hampir sama, dimana produk control lebih baik 

(75.67%) dibanding dengan daya larut produk perlakuan terbaik (74.67%), hal ini 

disebabkan karena untuk produk serbuk semakin besar daya larut maka semakin 

baik produk tersebut karena lebih cepat larut saat dicampur dengan air. 

Penambahan dekstrin menyebabkan kenaikan tingkat kelarutan. Hal tersebut 

disebabkan karena dekstrin merupakan golongan polisakarida yang mempunyai 

struktur kimia yang lebih sederhana terdiri dari ikatan-ikatan 1.6 a-glukosidik dan 

1.4 a-glukosidik (William, 1997) dan lebih mudah menyerap air (Blanshard dan 

Mitchell, 1992). Berikut merupakan grafik nilai % daya larut dari ketiga formulasi 

minuman instan herbal. 

 

Gambar 4.2. Grafik Rerata % Daya Larut Formulasi Minuman Instan Herbal 

 Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 
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4.2.3 Kadar Air 

Analisa kadar air dilakukan untuk mengetahui kadar air dalam ketiga 

serbuk formulasi minuman instan herbal. Grafik nilai rerata kadar air dari ketiga 

formulasi minuman instan herbal dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Grafik % Kadar Air Formulasi Minuman Instan Herbal 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar air dari ketiga formulasi 

minuman instan herbal berkisar antara 6,43% sampai dengan 11,13%. Kadar air 

formulasi minuman instan herbal yang tertinggi adalah formulasi 1 (11,13%), 

sedangkan kadar air terendah dari formulasi 2 (6,43%) minuman instan herbal. 

Berdasarkan hasil uji ANOVA (α=0,05) (Lampiran 16), menunjukkan bahwa 

masing-masing formulasi tidak menunjukan perbedaan yang nyata. Kadar air 

yang diperoleh tidak terlalu jauh bila dibandingkan dengan SNI 01-4320-1996 

(Syarat Mutu Minuman Tradisional) dengan persyaratan kadar air berkisar 3,00-

5,00%.  Pengukuran kadar air merupakan salah satu parameter penting yang 

menentukan kualitas suatu produk hasil proses pengeringan. Hal tersebut karena 

kadar air pada bahan akan mempengaruhi keawetan (daya simpan) produk 

tersebut. Kadar air yang rendah dapat mencegah tumbuhnya bakteri atau jamur 

yang dapat menyebabkan kerusakan produk. Triyono (2010), menyatakan bahwa 

semakin rendah kadar air yang dimiliki suatu produk maka semakin baik mutu 

produk yang dihasilkan. Penambahan dextrin berpengaruh terhadap besarnya 

11,13

6,43

10,23

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

F1 F2 F3

%
K

ad
ar

 A
ir

Formulasi Minuman Instan Herbal

Kadar Air



56 
 

kadar air. Semakin besar konsentrasi dekstrin yang ditambahkan semakin kecil 

kadar air produk (Mulyadi, 2013). 

4.2.4 Kadar Abu 

 Grafik nilai rerata kadar abu dari ketiga formulasi minuman instan herbal 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. Analisa kadar abu dilakukan untuk mengetahui 

kadar mineral dalam formulasi minuman instan herbal yang telah diserbukkan. 

 

Gambar 4.4. Grafik Rerata % Kadar Abu Formulasi Minuman Instan Herbal 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 
Hasil pengukuran kadar abu formulasi minuman instan herbal berkisar 

antara 24,01% sampai 73,04%. Kadar abu tertinggi diperoleh dari Formulasi ke-2 

dengan nilai 73,04%, sedangkan kadar abu te- rendah diperoleh dari Formulasi 

ke-3 dengan nilai kadar abu 24,01%. Berdasarkan hasil uji ANOVA (α=0,05) 

(Lampiran 17), menunjukkan bahwa masing-masing formulasi menunjukan 

perbedaan yang nyata.  Menurut Sudarmadji et al. (1997), kadar abu ada 

hubungannya dengan mineral suatu bahan dan penambahan bahan anorganik 

tambahan pada bahan tersebut akan meningkatkan kadar abu pada bahan 

tersebut.  

Mineral memberikan kontribusi sebagai antiinflamasi pada glukokortikoid 

yang dapat menurunkan atau mencegah respon jaringan terhadap proses 

inflamasi dan dapat menekan sistem imunitas (kekebalan) (Katzung, 2002). 

Glukokortikoid juga dapat mencegah pelepasan histamin. Glukokortikoid 

menghambat akumulasi sel inflamasi, termasuk makrofag dan leukosit pada 
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lokasi inflamasi. Glukokortikoid adalah salah satu jenis aktivitas dari 

kortikosteroid. Kortikosteroid sendiri digolongkan menjadi dua berdasarkan 

aktifitasnya yaitu glukokortikoid dan mineralkortikoid. Pada manusia, 

glukokortikoid alami yang utama adalah kortisol atau hidrokortison, sedangkan 

mineralkortikoid utama adalah aldosteron (Soewarni, 2003). 

4.2.5 Warna 

Warna merupakan karakteristik yang penting dari sebuah produk pangan, 

karena warna mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu produk 

pangan. Warna minuman instan herbal pada penelitian ini diukur menggunakan 

alat Color reader parameter yang dibaca adalah (L), (a) dan (b). Berikut 

merupakan Tabel warna dari setiap perlakuan formulasi. 

Tabel 4.7 Hasil Analisa Warna pada Formulasi Minuman Instan Herbal  

Sampel Warna 

  
Sebelum di 
serbukkan 

Setelah di 
serbukkan 

Formulasi 1 
  

L 27,51±1,81 27,31±1,28 

a 2,04±1,82 5,34±3,27 

b 3,49±1,81 2,84±2,19 

Formulasi 2 
  

L 27,92±0,88 27,29±2,45 

a 3,88±0,84 5,03±2,96 

b 4,28±0,93 2,11±1,03 

Formulasi 3     

L 27,17±1,4 27,06±0,52 

a 2,71±2,12 3,42±2,19 

b 3,73±1,60 1,82±0,46 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Parameter (L) menyatakan tingkat gelap terang dengan kisaran 0 sampai 

100. Nilai 0 menyatakan sangat gelap atau hitam sedangkan 100 menyatakan 

sangat terang atau putih (Lawless and Heymann, 1998 dalam Zuliana, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian rerata tingkat kecerahan minuman instan herbal 

sebelum diserbukkan adalah berkisar 27,17-27,92 dan setelah diserbukkan 

berkisar antara 27,06-27,31. Perbedaan yang ada antara tiap formulasi dan 

perlakuan tidak terlalu berbeda jauh. Hal ini dikarenakan pada setiap formulasi 

bahan baku yang ditambahkan sama, perbedaan hanya terdapat pada 
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penambahan dekstrin pada saat formulasi akan dibuat menjadi serbuk. Dari 

Tabel 4.7 tersebut dapat dilihat bahwa penambahan dekstrin membuat nilai 

kecerahannya menjadi menurun. Hal ini disebabkan penambahan dekstrin 

menambah viskositas pada minuman bubuk instan sehingga warna yang 

dihasilkan semakin jelas (Nugroho, 2006). Penurunan tingkat kecerahan dapat 

disebabkan pula oleh karena adanya reaksi yang menimbulkan warna cokelat 

kehitaman, seperti reaksi maillard dan reaksi karemelisasi. Suhu pengeringan 

atau pemanasan akan mempercepat terjadinya reaksi maillard. Pengaruh 

perbedaan formulasi, sebelum diserbukkan dan setelah diserbukkan pada tingkat 

kecerahan (L) dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

Gambar 4.5. Grafik Kecerahan Formulasi Minuman Instan Herbal 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Pada parameter nilai a* menyatakan warna hijau merah dengan kisaran -

100 sampai +100, dimana nilai (-) menyatakan kecenderungan warna hijau, 

sedangkan nilai (+) menyatakan kecenderungan warna merah. Rerata warna (a*) 

formulasi minuman instan herbal sebelum diserbukkan berkisar antara 2,04-3,88 

dan sesudah diserbukkan berkisar antara 3,42-5,34. Terjadi peningkatan nilai 

(a*) pada formulasi yang telah diserbukkan. Hal ini diduga terjadi karena adanya 

reaksi maillard yaitu interaksi antara gugus amino dan gugus tereduksi pada gula 

reduksi. Reaksi maillard terjadi pada bahan pangan yang mengandung gula dan 

protein tinggi yang mengalami pemanasan sehingga menimbulkan warna cokelat 

(Winarno, 1991). Penggunaan suhu yang tinggi dalam waktu yang lama akan 

menyebabkan peningkatan nilai a atau intensitas warna merah (Jamradloedluk et 
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al., 2007). Berikut merupakan gambar grafik dari nilai (a*) formulasi sebelum 

diserbukkan dan setelah diserbukkan.  

Gambar 4.6. Grafik Rerata nilai a* Formulasi Minuman Instan Herbal 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Pada parameter nilai b* menyatakan kecenderungan warna biru kuning 

dengan kisaran -100 sampai +100. Rerata tingkat kekuningan (b*) pada formulasi 

minuman instan sebelum dikeringkan bekisar antara 3,49-4,28 dan pada 

formulasi setelah diserbukkan berkisar antara 1,82-2,84. Berikut merupakan 

grafik hubungan nilai b* formulasi minuman intan herbal sebelum diserbukkan 

dan setelah diserbukkan.  

 

Gambar 4.7. Grafik Rerata Nilai b* Formulasi Minuman Instan Herbal 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 
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Warna kekuningan (b*) mengalami penurunan nilai pada formulasi yang 

telah diserbukkan. Perubahan ini terjadi diduga karena adanya reaksi maillard 

yang terjadi. Reaksi maillard adalah rekasi pencoklatan non enzimatis yang 

terjadi karena adanya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas 

dari protein (Ertanto,2008). Selain itu dengan adanya penambahan dekstrin juga 

mempengaruhi warna dari formulasi minuman instan herbal. 

4.3 Derajat Keasaman (pH) 

Grafik nilai rerata pH formulasi minuman instan herbal sebelum 

diserbukkan dan setelah diserbukkan dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Grafik Rerata Nilai pH Formulasi Minuman Instan Herbal 

Keterangan : *Data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai pH 

formulasi minuman instan herbal sebelum diserbukkan dan setelah diserbukkan 

berkisar antara 6,6-6,7. Berdasarkan hasil uji ANOVA (α=0,05) (Lampiran 18), 

menunjukkan bahwa nilai pH pada filtrat formulasi menunjukkan perbedaan 

nyata dan pada serbuk formulasi nilai pH dari masing-masing formulasi juga 

memberikan perbedaan yang nyata. Proses pengeringan dan penambahan 

dextrin pada proses pembuatan serbuk tidak berpengaruh terhadap nilai pH. Air 

yang digunakan dalam proses pembuatan formulasi minuman instan herbal 

merupakan air minum yang sesuai dengan standar SNI 01-3553-1996, dimana 

pHnya berkisar antara 6.50-8.50. Sehingga, nilai pH yang dihasilkan dari 

formulasi minuman instan herbal cenderung netral. Caraka (2013) menyatakan 
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bahwa tingginya rasio air dapat mengurangi pH pada pembuatan minuman, 

karena penambahan air dapat menurunkan konsentrasi keasaman dari asam 

yang terkandung pada medium. Semua bahan pangan pada dasarnya dapat 

dijadikan serbuk instan asalkan larutannya memiliki pH yang tidak asam. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pH optimum yang dapat 

menghasilkan produk yang baik sekitar 6,7-6,8. 

 

4.4 Organoleptik 

Pengujian organoleptik disebut penilaian indera atau penilaian sensorik 

merupakan suatu cara penilaian dengan memanfaatkan panca indera manusia 

untuk mengamati tekstur, warna, aroma, rasa suatu produk makanan, minuman 

ataupun obat (Ayustaningwarno, 2014). Pada penelitian ini digunakan metode uji 

hedonik, dimana menurut Nurdin (2012), panelis diminta tanggapan pribadinya 

tentang kesukaan atau tidak kesukaannya terhadap produk yang dinilai. Uji ini 

tidak tersedia contoh pembanding atau tidak ada contoh baku yang harus diingat 

terlebih dahulu oleh panelis seperti pada uji pembeda. Panelis dalam uji ini justru 

dilarang mengingat atau membandingkan antara produk yang ada. Tanggapan 

harus diberikan segera dan tanggapan yang sudah diberikan tidak boleh ditarik 

kembali, meskipun timbul keragu-raguan (Sarastani, 2008). Skala hedonik pada 

penelitian ini direntangkan dalam 7 tingkat kesukaan yaitu nilai 1 untuk sangat 

tidak suka, nilai 2 untuk tidak suka, nilai 3 untuk agak tidak suka, nilai 4 untuk 

netral, nilai 5 untuk agak suka, nilai 6 untuk suka dan nilai 7 untuk sangat suka. 

Minuman instan herbal yang digunakan adalah tiga formulasi minuman instan 

herbal yang telah diserbukkan kemudian dilarutkan dan tiap formulasi disajikan 

dalam keadaan dingin dan panas, sehingga didapatkan enam sampel perlakuan. 

Dalam analisis datanya, skala hedonik ditransformasikan ke dalam skala angka 

dengan angka mana menurut tingkat kesukaan, kemudian data yang diperoleh 

dilakukan uji Friedman dengan menggunakan minitab. Pemberian nilai dilakuan 

untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kesukaan antar perlakuan yang 

dilakukan. Hasil pengamatan tersebut meliputi warna, rasa, aroma dan 

kenampakan.  
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4.4.1 Warna 

Warna merupakan karakteristik yang penting dari sebuah produk pangan, 

karena warna dapat mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu 

produk pangan. Hasil analisis rerata kesukaan panelis terhadap warna minuman 

instan herbal paku cakar ayam dengan kombinasi perlakuan formulasi dan cara 

penyajian berada pada kisaran 34,36-4,98. Gambar 4.9 menunjukkan rerata 

kesukaan warna pada formulasi minuman instan herbal paku cakar ayam.  

Gambar 4.9. Grafik Rerata Warna Organoleptik Formulasi Minuman Instan 

Herbal 

Pada Gambar 4.9 diketahui bahwa pada parameter warna minuman 

instan herbak paku cakar ayam yang paling disukai oleh panelis pada perlakuan 

formulasi 3 yang disajikan dengan air dingin yang memiliki nilai rata-rata sebesar 

4,98 (netral-agak suka). Pada minuman instan herbal yang disajikan dengan air 

panas, nilai tertinggi terdapat pada formulasi 2 dengan nilai rata-rata sebesar 

4,72 (netral-agak suka). Apabila dilihat pada Gambar 4.9 perbedaan nilai 

kesukaan warna pada masing-masing formulasi tidak terlalu berbeda jauh.  

Hasil analisis menggunakan uji friedman (Lampiran 20) menunjukkan 

bahwa masing-masing formulasi tidak memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) 

pada nilai kesukaan panelis pada warna minuman instan herbak paku cakar 

ayam. Hal ini disebabkan karena antarformulasi minuman instan herbal paku 

cakar ayam yang dihasilkan memiliki warna yang hampir serupa atau tidak jauh 

berbeda, sehingga panelis memberikan nilai yang tidak jauh berbeda juga. 
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4.4.2 Rasa 

Rasa melibatkan persepsi zat non volatil pada pangan yang bila 

dilarutkan dalam air, air liur, akan terdeteksi oleh reseptor rasa di lidah terletak 

pada permukaan lidah dan daerah lain pada mulut atau tenggorokan (Kemp, 

Hollowood dan Hort, 2009). Sehingga rasa merupakan atribut yang penting 

digunakan untuk mengukur penerimaan panelis pada suatu produk pangan. Hasil 

analisis rerata kesukaan panelis terhadap rasa minuman instan herbal paku 

cakar ayam dengan kombinasi perlakuan formulasi dan cara penyajian berada 

pada kisaran 2,94-3,78 (agak tidak suka- netral). Gambar 4.10 menunjukkan 

rerata kesukaan rasa pada formulasi minuman instan herbal paku cakar ayam.  

Gambar 4.10. Grafik Rerata Rasa Organoleptik Formulasi Minuman Instan 

Herbal 

Pada Gambar 4.10 diketahui bahwa pada parameter rasa minuman 

instan herbak paku cakar ayam yang paling disukai oleh panelis pada perlakuan 

formulasi 1 yang disajikan dengan air dingin yang memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,4 (agak tidak suka). Pada minuman instan herbal yang disajikan dengan air 

panas, nilai tertinggi terdapat pada formulasi 3 dengan nilai rata-rata sebesar 

3,78 (agak tidak suka-netral).  

Berdasarkan analisis menggunakan uji friedman (Lampiran 21) 

menunjukkan bahwa masing-masing formulasi memberikan pengaruh nyata (α = 

0,05) pada nilai kesukaan panelis pada ras minuman instan herbal paku cakar 

ayam. Rerata nilai kesukaan minuman instan herbal paku cakar ayam akibat 

pengaruh dari proporsi bahan baku yang digunakan. Hasil rangking menunjukkan 
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bahwa formulasi 3 yang disajikan secara dingin mendapatkan respon paling 

tinggi dari para panelis, kemudian oleh formulasi 2 dingin dan formulasi 1 panas. 

Nilai rata-rata panelis terhadap parameter rasa yang didapatkan tidak terlalu 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh rasa khas yang ditimbulkan oleh filtrat paku cakar 

ayam yaitu agak pahit dan juga pembuatan minuman dari bahan baku utama 

yaitu paku cakar ayam masih jarang diproduksi dan dikonsumsi sehingga panelis 

kurang menyukai rasanya. 

4.4.3 Aroma 

Molekul yang mudah menguap (volatil) merupakan ransangan yang 

diterima oleh reseptor olfaktori (penciuman) pada silia yang terletak di atap 

rongga hidung sehingga bau atau aroma yang ditransportasikan oleh udara 

dapat diterima oleh manusia. Molekul volatil masuk hidung saat bernafas, atau 

melalui bagian belakang tenggorokan selama makan (Kemp, Hollowood dan 

Hort, 2009). Sehingga aroma menjadi atribut penerimaan suatu produk oleh 

konsumen karena dapat mempengaruhi kesukaan terhadap suatu produk. 

Rerata nilai kesukaan aroma pada minuman nira siwalan dalam kemasan dapat 

dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11. Grafik Rerata Aroma Organoleptik  Formulasi Minuman Instan 

Herbal 

Pada Gambar 4.11 diketahui bahwa pada parameter aroma minuman 

instan herbak paku cakar ayam yang paling disukai oleh panelis pada perlakuan 

formulasi 2 yang disajikan dengan air dingin yang memiliki nilai rata-rata sebesar 

4,74 (netral-agak suka). Pada minuman instan herbal yang disajikan dengan air 
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panas, nilai tertinggi terdapat pada formulasi 3 dengan nilai rata-rata sebesar 4,5 

(netral). Hasil analisis rerata kesukaan panelis terhadap aroma minuman instan 

herbal paku cakar ayam dengan kombinasi perlakuan formulasi dan cara 

penyajian berada pada kisaran 4,17-4,74 (netral-agak suka).  

Hasil analisis menggunakan uji friedman (Lampiran 22) menunjukkan 

bahwa masing-masing formulasi tidak memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) 

pada nilai kesukaan panelis pada aroma minuman instan herbal paku cakar 

ayam. Hal ini disebabkan karena antarformulasi minuman instan herbal paku 

cakar ayam yang dihasilkan memiliki aroma yang hampir serupa atau tidak jauh 

berbeda, sehingga panelis memberikan nilai yang tidak jauh berbeda juga. 

Aroma yang terbau paling dominan adalah bau seperti obat yang berasal dari 

aroma dari paku cakar ayam, karena proporsi penambahan pada tiap formulasi 

lebih banyak daripada bahan baku lainnya seperti jahe dan kayu manis. Hal 

tersebut yang menyebabkan beberapa panelis kurang menyukai aroma dari 

minuman instan herbal paku cakar ayam. 

 

4.4.4 Kenampakan 

Kenampakan adalah persepsi visual dari makanan, yang termasuk di 

dalamnya warna, ukuran, bentuk, sifat transparan, ketumpulan dan kehalusan. 

Bentuk, ukuran dan penampilan permukaan akan mempengaruhi konsumen dan 

menentukan apakah mereka akan menerima atau menolak suatu makanan 

(Nevry et all, 2007). Hasil analisis rerata kesukaan panelis terhadap kenampakan 

minuman instan herbal paku cakar ayam dengan kombinasi perlakuan formulasi 

berada pada kisaran 4,4-5,04 (Netral-agak suka). Gambar 4.12 menunjukkan 

rerata kesukaan kenampakan pada formulasi minuman instan herbal paku cakar 

ayam.  
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Gambar 4.12. Grafik Rerata Kenampakan Organoleptik Abu Formulasi Minuman Instan 

Herbal 

Hasil analisis menggunakan uji friedman (Lampiran 23) menunjukkan 

bahwa respon paling tinggi berdasarkan rangking uji friedman terdapat pada 

formulasi 2 yang disajikan secara dingin dan masing-masing formulasi tidak 

memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) pada nilai kesukaan panelis pada 

kenampakan minuman instan herbak paku cakar ayam. Hal ini disebabkan 

karena antarformulasi minuman instan herbal paku cakar ayam yang dihasilkan 

memiliki kenampakan yang hampir serupa atau tidak jauh berbeda. Kenampakan 

pada minuman instan herbal paku cakar ayam berwarna cokelat kehitaman. Hal 

tersebut kemungkinan terjadi akibat adanya reaksi maillard dan reaksi 

karemelisasi. Suhu pengeringan atau pemanasan akan mempercepat terjadinya 

reaksi maillard.  

4.5 Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik untuk menentukan uji lanjut aktivitas 

inflamasi secara in vivo pada formulasi minuman instan herbal dilakukan dengan 

menggunakan metode de garmo.  Penentuan perlakuan yang paling baik 

dilakukan dengan menggunakan metode indeks efektivitas (effectiveness index) 

(De Garmo, et al., 1984). Alternaif yang diperoleh dari perhitungan dengan 

metode De Garmo memberikan hasil nilai rata hubungan dengan nilai bobot dan 

nilai perlakuan terbesar yang merupakan perlakuan terbaik. Perlakuan terbaik 

dipilih berdasarkan nilai NP yang paling tinggi. Berikut merupakan tabel 

perhitungan nilai NP pada karakteristik fisik-kimia dan organoleptik. 
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Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Nilai NP Karakteristik Fisik dan Kimia 

  PH Kadar Air 
Total 

Flavonoid Warna Kelarutan 
Total 
Fenol 

Daya 
Serap 

Uap Air Total 

F1 NP 0,16 0,14 0 0 0 0,00473 0,1 0,40 

F2 NP 0,08 0 0,17 0,17 0,14 0,12 0,02962 0,70(*) 

F3 NP 0 0,02136 0,01821 0,14703 0,03111 0 0 0,21 

Keterangan : (*) = Perlakuan Terbaik 
 
 

Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Nilai NP Uji Organoleptik 

 Sampel   Warna Rasa Aroma Tekstur Total 

PF1 NP 0,00 0,19 0,09 0,02 0,30 

PF2 NP 0,17 0,02 0,24 0,06 0,50 

PF3 NP 0,25 0,00 0,12 0,15 0,52 

DF1 NP 0,02 0,11 0,00 0,09 0,21 

DF2 NP 0,15 0,23 0,10 0,17 0,65(*) 

DF3 NP 0,02 0,34 0,14 0,00 0,02 

Keterangan : (*) = Perlakuan Terbaik 

 
Penentuan perlakuan terbaik dipilih dengan mengambil nilai tertinggi dari 

hasil perhitungan total NP (Lampiran 24 dan 25). Pada Tabel 4.8 dapat 

diketahui dari tiga formulasi minuman instan herbal bahwa nilai tertinggi pada 

perlakuan terbaik kimia fisik yaitu pada formulasi 2. Pada Tabel 4.9 dapat 

diketahui pula perlakuan terbaik organoleptik formulasi minuman instan herbal 

yaitu juga terdapat pada formulasi 2. Hasil penentuan perlakuan terbaik 

organoleptik akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu analisa aktivitas 

inflamasi secara in vivo.  

Tabel 4.10. Hasil Formulasi Terbaik Minuman Instan Herbal Paku Cakar 
Ayam 

Parameter Formulasi Terpilih 

Total Flavonoid (mg/g) 67,18 

Total Fenol (mg/g) 41,8 

Kelarutan (%) 94,94 

Daya Serap Uap Air (%) 18,19 

Kadar Air (%) 5,09 

Kadar Abu (%) 73,04 

PH 6,7 

Warna L = 27,29 
a = 3,88 
b = 2,11 

Nilai Perlakuan Organoleptik 0,65* 
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4.6 Uji Aktivitas Antiinflamasi Secara In Vivo 

Pada penelitian ini uji aktivitas antiinflamasi secara in vivo ada 2 tahap. 

Tahap pertama yaitu pengujian edema pada hewan coba dengan penyuntikan 

karagenan secara subplantar pada telapak kaki tikus. Kemudian akan diukur 

kenaikan edema (pembengkakan) yang terjadi setiap waktunya menggunakan 

pletismometer dan diukur persen inhibisi radangnya. 

Tahap kedua yaitu pengukuran makrofag CD68 dan TNF-α (tumor 

necrosis factor - alpha) dengan metode flowcytometry. Pengukuran makrofag 

CD68 dan TNF- α ini melalui darah yang diambil dari mata atau secara sinus 

orbital. 

 

4.6.1 Pengujian Edema pada Hewan Coba 

Pengujian edema pada hewan coba ini ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antiinflamasi pemberian formulasi minuman instan herbal terhadap 

tikus putih jantan. Edema pada kaki belakang yang diinduksi karagenan adalah 

model standar percobaan inflamasi akut (Chakraborty et al., 2004).  

Pada penelitian ini tikus dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 3 kelompok 

kontrol dan 1 kelompok perlakuan. Tiga kelompok kontrol teridiri atas kelompok 

kontrol negatif (tikus normal tanpa pemberian induksi), kontrol positif (tikus sakit 

yang dikondisikan mengalami inflamasi dengan diberi perlakuan induksi 

karagenan 2% sebanyak 0,4ml pada telapak kaki), dan kontrol obat (tikus sakit 

yang dikondisikan mengalami inflamasi dengan induksi karagenan 2% sebanyak 

0,4ml pada telapak kaki dan diberi perlakuan sonde obat Natrium diklofenak 

135mg/Kg BB). Sedangkan pada kelompok perlakuan yaitu formulasi terpilih 

(formulasi 2) sebagai perlakuan terbaik minuman instan herbal. Obat dan 

formulasi diberikan secara intraperitoneal (langsung ke dalam rongga perut). 

Pemberian obat dan formulasi dilakukan 1 jam sebelum tikus diinduksi oleh 

karagenan 2% sebanyak 0,4ml. Pemberian bahan uji 60 menit sebelum induksi 

dikarenakan pada waktu tersebut diperoleh presentase penghambatan edema 

rata-rata yang terbesar (Apriani,2011). 

Tikus yang mengalami inflamasi aktivitas fisiknya menurun dikarenakan 

pembengkakan yang terbentuk setelah pemberian karagenan 2% sebanyak 

0,4ml. Tikus lebih banyak diam dan jika berpindah tempat kaki tikus yang 

diinduksi karagenan tidak digunakan berjalan. Tikus yang di diagnosa telah 
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mengalami inflamasi sesuai pernyataan Price dan Wilson (2005) dengan 

ditunjukan adanya rubor (kemerahan), tumor (pembengkakan), kalor (panas yang 

berlebihan pada area pembengkakan), dolor (rasa nyeri pada area 

pembengkakan), dan functiolaesa (gangguan fungsi atau hilangnya fungsi 

jaringan yang mengalami inflamasi). Kegagalan fungsi jaringan ini karena adanya 

sirkulasi abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat karena 

adanya pelepasan mediator kimia. 

Karagenan mampu menjadi induktor inflamasi karena karagenan 

merupakan jenis polisakarida sulfat yang bermolekul besar (Corsini dkk, 2005. 

Mekanisme karagenan sebagai induktor inflamasi yaitu merangsang lisisnya sel 

mast dan melepaskan mediator-mediator radang yang dapat mengakibatkan 

vasodilatasi sehingga menimbulkan eksudasi dinding kapiler dan migrasi fagosit 

ke daerah radang sehingga terjadi pembengkakan pada daerah tersebut. Edema 

yang terbentuk akan bertahan selama 6 jam dan akan berangsur-angsur 

menurun selama 24 jam (Corsini dkk, 2005). Fase pembentukan edema yang 

diinduksi oleh karagenan dibagi menjadi tiga. Fase pertama adalah pelepasan 

histamin dan serotonin yang berlangsung hingga 90 menit. Fase kedua adalah 

pelepasan bradikinin yang terjadi 1,5 hingga 2,5 jam setelah induksi. Fase ketiga 

terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelah induksi (Morris, 2003). 

Pengukuran persentase edema yang terbentuk diukur setiap jamnya 

untuk mengetahui efektivitas formulasi minuman instan herbal dalam 

menurunkan edema. Presentase edema diperoleh dari perubahan volume 

edema yang terbentuk setiap jam, pengamatan dilakukan sebelum diinduksi 

karagenan sampai jam ke 5 setelah diinduksi karagenan. Rerata perubahan 

presentase edema pada kaki tikus dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Rerata Perubahan Presentase Edema 

Jam 
ke- 

 Perlakuan* 

Kontrol 
Positif (%) 

Na-diklofenak 
135mg/KgBB 

(%) 
Formulasi 

Terpilih (%) 

1 47,27±8,33 43,33±8,16 29,12±20,21 

2 83,58±4,23 73,96±9,51 62,30±20,78 

3 115,03±13,76 91,88±9,87 87,75±9,20 

5 101,04±11,97 75,42±6,29 93,90±29,21 

Keterangan : Nilai diatas menunjukka nilai rata-rata presentase    edema 
± standart deviasi 

*Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 



70 
 

Gambar 4.13 Edema Setiap Jam 

Berdasarkan data pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 2 kontrol 

dan satu perlakuan tersebut, pada jam ke 1 sampai ke 3 edema yang terbentuk 

pada formulasi terpilih lebih rendah daripada kontrol positif dan obat. Tetapi pada 

jam ke 5 kontrol positif dan obat mengalami penurunan edema atau 

pembengkakan sedangkan pada formulasi terpilih tidak. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan pada jam ke 1 sampai jam ke 3 penyerapan formulasi terpilih terjadi 

secara maksimal di awal, tetapi pada jam ke 5 mulai mengalami penurunan efek 

antiinflamasi sedangkan pada kontrol obat saat jam ke 1 sampai jam ke 3 

penyerapan obat belum maksimal. Pada kontrol positif pembengkakan atau 

edema terus meningkat. Hal ini dikarenakan pada kelompok kontrol positif, 

hewan coba yang diinduksi karagenan tidak diberi perlakuan apapun sehingga 

tidak ada rangsangan dari senyawa kimia atau obat untuk mengurangi edema 

atau pembengkakan sehingga edema akan terus membesar. 

Pada kontrol obat menggunakan natrium diklofenak (135mg/Kg BB) 

terjadi peningkatan persen edema mulai jam ke-1 sampai pada jam ke-3 secara 

bertahap sebesar 43,33%, 73,96%, 91,88% dan turun pada jam ke-5 menjadi 

75,42%. Pada formulasi terpilih minuman instan herbal  persentase edema yang 

terbentuk pada jam ke-1 lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain 

yaitu sebesar 29,12%%, lalu naik pada jam ke-2 menjadi 62,30%, jam ke-3 naik 

menjadi 87,75%, dan  pada jam ke-5 naik menjadi sebesar 93,90%.  

Data pada Tabel 4.11 menunjukan bahwa setiap perlakuan menunjukan 

reaksi yang berbeda terhadap penurunan pembengkakakn edema. Data tersebut 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4

R
e

ra
ta

 E
d

e
m

a

Jam ke-

Edema

Kontrol Positif (Sakit) Kontrol Obat (Na-Diklofenak) Formulasi

5 



71 
 

dilakukan uji anova (α=0,05) dan diperoleh setiap perlakuan terjadi beda nyata 

dan dilanjutkan dengan uji lanjut DMRT. Berikut adalah data hasil uji lanjut DMRT 

dan data inhibisi edema yang dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan Gambar 4.13. 

 

Tabel 4.12 Uji Lanjut DMRT Edema yang Terbentuk 

Dosis 

Jam Ke- * 

1 2 3 5 

% 

Positif 47,27c 83,58f 115,03h 101,04h 
Obat 43,3325b 73,958e 91,875g 75,416e 

Formulasi 

Terpilih 29,117a 62,202d 87,748fg 93,898g 

Keterangan : p<0,05; Huruf yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan nyata. 

*Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
 

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa 5 jam setelah 

induksi, besarnya telapak kaki tikus kelompok kontrol obat (Na-diklofenak 

135mg/KgBB) dan formulasi terpilih minuman instan herbal mengalami 

penurunan yang lebih besar dibandingkan kontrol positif. Hal ini sesuai dengan 

data pada Tabel 4.12 yang menunjukkan bahwa pada setiap kelompok 

perlakuan pada jam ke-1 sampai jam ke-5 menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Fase awal berhubungan dengan pelepasan histamin dan serotonin. Antara fase I 

dan II, edema dipertahankan oleh kinin. Penelitian dari Apriani (2011) 

membuktikan bahwa pemberian 0,4ml karagenan 2% memberikan efek 

peradangan yang maksimum pada jam keempat dan menurun pada jam 

berikutnya (Apriani, 2011). Morris (2003) juga menyebutkan bahwa edema akan 

berkembang cepat 3 jam setelah induksi dan bertahan pada volume maksimal 

sekitar 5 jam setelah induksi. Setelah injeksi karagenan, terjadi respon yang 

menyebabkan edema terbagi dalam dua fase.  Fase kedua berhubungan dengan 

pelepasan prostaglandin (PG) dan Slow Reacting Substances yang mencapai 

puncak pada 3 jam (Chakraborty et al., 2004). 
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Tabel 4.13 Persentase Inhibisi Radang 

Perlakuan 
Jam 

1 2 3 5 

Kontrol Obat (Na-
Diklofenak) 

8,33 11,51 20,13 25,36 

Formulasi 38,41 25,58 23,72 7,07 

Keterangan : Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
 

 

Pada data Tabel 4.11 persentase edema yang terbentuk dari 

keseluruhan pengamatan yaitu pada jam ke-1 sampai jam ke-5 pada kelompok 

perlakuan kontrol positif lebih besar dari persentase edema kontrol obat (sakit) 

maupun perlakuan formulasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya agen 

antiinflamasi yang membantu menurunkan presentase edema yang terbentuk 

sehingga edema terus meningkat (Fridiani, 2012). Pada kelompok perlakuan 

formulasi terpilih persentase edema yang terbentuk pada jam ke-1 setelah 

induksi adalah yang paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini 

sesuai dengan data inhibisi radang pada Tabel 4.13, dimana persentase inhibisi 

merupakan kemampuan bahan uji untuk menghambat inflamasi. Pada Tabel 

4.13 menunjukkan bahwa persentase inhibisi radang pada perlakuan formulasi 

terpilih pada jam ke-1 merupakan yang paling tinggi dibandingkan perlakuan 

obat, tetapi cenderung terus meningkat sampai jam ke-5. Sedangkan pada 

kontrol obat persentase inhibisi edema dari jam ke-1 sampai jam ke-3 cenderung 

mengalami kenaikan hingga jam ke 5. Hal ini dapat disebakan duration of action 

yang berbeda antara kontrol obat natrium diklofenak dengan perlakuan formulasi. 

Duration of action adalah rentang waktu antara timbulnya efek obat sampai saat 

efek hilang. Duration of action perlakuan formulasi terpilih lebih cepat 

absorbsinya daripada obat natrium diklofenak. Kecepatan absorbsi dari obat 

natrium diklofenak cenderung lebih lama daripada perlakuan formulasi terpilih 

dapat disebabkan formula dan proses pembuatannya yang berbeda. Beberapa 

tahap proses yang mempengauhi kecepatan absorbsi obat natrium diklofenak 

dari sediaan tablet atau kapsul dapat digambarkan sebagai berikut, sediaan 

mengalami proses pemecahan (disentegrasi) menjadi granul-granul, hal tesebut 

diikuti dengan pelepasan zat aktif dari granul (disaggregasi) dan larut ke dalam 

cairan usus (siddolusi), dan kemudian di absorbsi. Apabila terjadi hambatan pada 

salah satu proses tersebut maka akan terjadi hambatan absorbsi obat (Craig and 
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Sitzel, 2001).  Hal ini yang menyebabkan absorbsi obat natrium diklofenak 

cenderung lebih lama daripada perlakuan formulasi. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.12. pada kelompok perlakuan kontrol 

positif, kontrol obat dan formulasi terbaik edema yang terbentuk pada jam ke-1 

menunjukkan perbedaan yang nyata. Kontrol obat dan perlakuan formulasi 

terpilih tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada jam ke-3. Pada dasarnya 

statistik persentase edema yang terbentuk pada setiap kelompok perlakuan 

menunjukkan perbedaan yang nyata setiap jam nya, kecuali pada kelompok 

perlakuan formulasi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada jam ke-3 

dan jam ke-5.  

Kemampuan penurunan persentase edema pada formulasi terpilih 

diduga terjadi karena aktifitas senyawa aktif yang terdapat dalam bahan-bahan 

pembuatan formulasi minuman instan herbal (paku cakar ayam, jahe, kayu 

manis, cengkeh, dan daun stevia.  Mekanisme flavonoid dalam menghambat 

proses terjadinya inflamasi dengan dua cara, yaitu dengan menghambat 

permeabilitas kapiler dan menghambat metabolisme asam arakidonat dan 

sekresi enzim lisosom dari sel neutrofil dan sel endothelial (Kim et al., 2004). 

Flavonoid berperan penting dalam menjaga permeabilitas serta meningkatkan 

resistensi pembuluh darah kapiler. Beberapa senyawa flavonoid dapat 

menghambat pelepasan asam arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari 

membrane dengan jalan memblok jalur siklooksigenase dan jalur lipoksigenase 

sehingga menurunkan kadar prostaglandin dan leukotriena (mediator inflamasi) 

(Middleton, 1993). Penghambatan mediator inflamasi ini dapat menghambat 

proliferasi dari proses radang (Sabir, 2003). 

Senyawa fenolik juga mempunyai efek antiinflamasi. Mekanismenya 

adalah dengan menetralisir atau menstabilkan radikal bebas. Makrofag akan 

timbul sebagai respon dari proses peradangan. Makrofag  yang timbul akan  

menghasilkan  ROS  yang  kemudian berdampak pada kerusakan jaringan dan  

meningkatkan  rasa  nyeri.  ROS  dapat  dinetralisir  dengan adanya antioksidan. 

Senyawa fenolik memilik sifat antioksidan yang dapat menetralisir  ROS. Tubuh 

masih dapat bergantung kepada pertahanan sifat antioksidan yang dimilik 

senyawa fenol dari serangan ROS yang masih berada di bawah kondisi normal. 

Walaupun mekanisme kerja setiap antioksidan berbeda, namun peranannya 

adalah sama yaitu untuk melindungi sel dan jaringan supaya tetap sehat. 
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Penetralisiran ROS akan menurunkan kerusakan jaringan dan mengurangi nyeri 

otot (Peake et al., 2005). 

 

4.6.2 Pengujian dengan Metode Flowcytometry 

Pada tahap pengujian dengan metode Flowcitometry ini dilakukan 

analisa dengan mengambil darah pada tikus secara sinus orbital. Pengambilan 

darah dilakukan setelah selesai pengamatan edema kaki tikus pada jam ke-5 

atau 5 jam setelah induksi karagenan. Pengujian metode Flowcytometry 

dilakukan untuk mengukur kadar TNF-α (tumor necrosis factor alpha) dan 

makrofag CD68. Berikut adalah data hasil analisa kadar makrofag CD68 dan 

kadar TNF- α yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan Gambar 4.14. 

Tabel 4.14. Jumlah Rerata Sel Makrofag CD68 

Kelompok Perlakuan Rerata CD68 (%)* 

Kontrol Negatif 2,51±0,59a 

Kontrol Positif 5,14±0,47ab 

Kontrol Obat 8,03±1,47c 

Formulasi Terpilih 7,54±3,17bc 

Keterangan: Data atas menunjukkan nilai rata-rata presentase CD68 ± 
standart deviasi; p<0,05; Huruf yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan nyata; *Data merupakan rerata dari 4 kali 
ulangan 
 
 
 

 

Gambar 4.14 Rerata Kadar TNF- α Menggunakan Alat Flowcytometer 
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Berdasarkan data pada Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa jumlah sel 

makrofag CD68 yang paling kecil dihasilkan pada kontrol negative atau tikus 

sehat, yaitu sebesar 2,51%. Pada kontol positif dihasilkan sebesar 5,41%, kontrol 

obat 8,03%, dan pada formulasi terpilih sebesar 7,54%. Berdasarkan uji statistik 

ANOVA terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan secara signifikan 

(p<0,05).  

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian perlakuan yang berbeda pada 

tikus yang diinduksi karagenan menghasilkan kadar CD68 yang berbeda pula. 

Kadar CD68 yang diukur pada masing-masing perlakuan merupakan hasil dari 

persen total PBMC (peripheral blood mononuclear cell) yang telah diisolasi. 

PBMC (peripheral blood mononuclear cell) atau sel darah mononucleated perifer 

adalah semua sel darah yang memiliki nucleus berbentuk bulat, seperti limfosit, 

monosit dan makrofag. Sel-sel darah ini merupakan komponen penting dari 

sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan beradaptasi dengan zat 

asing.  

Kadar CD68 yang dihasilkan pada perlakuan formulasi terpilih lebih 

besar dibandingkan dengan kontrol positif, hal tersebut dikarenakan pada 

tanaman paku cakar ayam mengandung alkaloid dan saponin (Hanafi, 2015). 

Menurut penelitian yang telah di lakukan oleh Nurani et al (2010) menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol pasak bumi yang memiliki kandungan saponin, alkaloid 

dan tanin memiliki mekanisme pemacuan sistem imun dengan imunositokimiawi 

pada sel T47D, makrofag dan limfosit dengan mengamati ekspresi IL-12. Protein 

IL-12 digolongkan dalam mediator respon imun bawaaan karena dapat 

menghubungkan aktivasi makrofag atas rangsangan mikroba dengan 

perkembangan fungsi efektor sel NK. Pada saat yang sama, IL- 12 merupakan 

mediator yang penting antara imunitas bawaan dengan imunitas spesifik adaptif, 

dan meningkatkan respons imun spesifik yang mampu melindungi pejamu 

terhadap produk bakteri dan virus (Kresno, 2001). IL-12 merangsang produksi 

IFN-γ oleh sel NK dan sel T serta meningkatkan fungsi sitolitik sek NK dan sel 

CD8+ (Baratawidjaja, 2006). 

CD68 merupakan marker yang biasa digunakan untuk mendeteksi sel 

permukaan makrofag. Ketika mikroba masuk ke dalam tubuh. Makrofag sebagai 

fagosit profesional sel dapat melepaskan berbagai enzim dan isi granula ke luar 

sel dan memproduksi protein terlarut yaitu sitokin seperti tumor necrosis factor 

(TNF) yang akan bereaksi pada endotel pembuluh darah kecil pada tempat 
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infeksi. Hal ini akan mengakibatkan akumulasi leukosit pada sisi infeksi, dengan 

vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler sehingga terjadi inflamasi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Grafik Representasi Pengujian CD68 dan TNF-α 
Menggunakan Alat Flowcytometer ; Kelompok Kontrol Negative (a), 
Kontrol Positif (b), Kontrol Obat (c), Perlakuan Formulasi Terpilih 
(d). 

 

Berdasarkan data pada Gambar 4.14 dapat diketahui bahwa kadar TNF-

α pada kelompok perlakuan negative adalah sebesar 2,45%, pada kontrol positif 

13,51%, kontrol obat sebesar 8,76% dan pada kelompok perlakuan formulasi 

sebesar 8,42%. Data pada Gambar 4.15 menunjukkan peningkatan ekspresi 

TNF-α akibat induksi karagenan. Akibat adanya induksi karagenan, sel makrofag 

akan teraktifasi untuk menghasilkan sitokin yang menstimulasi inflamasi pada sel 

endothel. Sel endothel akan mensekresi sitokin sehingga menyebabkan agregasi 

(perpindahan) dan aktivasi  leukosit  pada area inflamasi. 

Hasil uji ANOVA pada Lampiran 28 menunjukkan perbedaan nyata 

antar perlakuan dalam produksi TNF-α (p<0,05). Pada tikus perlakuan formulasi 

(a) (b) 

(c) (d) 
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terpilih minuman instan herbal adalah kelompok perlakuan dengan persentase 

TNF-α yang paling kecil apabila dibanding kelompok perlakuan obat dan kontrol 

positif. Hal ini dapat dikarenakan pada perlakuan formulasi absorbsi yang terjadi 

lebih cepat pada jam ke-1 sampai jam ke-3. Hal ini sesuai data pada Gambar 

4.13 yang menunjukkan bahwa inhibisi radang jam ke-1 sampai jam ke-3 pada 

perlakuan formulasi adalah yang paling kecil dibandingkan dengan kontrol positif 

dan kontrol obat dan juga inhibisi radang pada jam ke-5 pada perlakuan 

formulasi minuman instan herbal adalah yang terbesar dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol obat. 

TNF- α dapat dihasilkan oleh  beberapa  sel,  terutama  makrofag  akibat  

adanya  suatu  stresor  ataupun  infeksi. TNF-α diproduksi  oleh berbagai jenis 

sel  termasuk makrofag, sel T, B, NK, astrosit dan kupfer (Coppack,  2001;  

Sukhanov  et  al.,  2007). Korelasi antara persentase edema yang terbentuk 

dengan TNF- α adalah pada saat bakteri, patogen atau senyawa asing lainnya 

masuk ke dalam tubuh maka makrofag akan teraktifasi untuk menghasilkan 

sitokin pro inflamasi, salah satunya adalah TNF- α. Salah satu fungsi TNF- α 

adalah menginduksi mediator inflamasi dan protease yang merupakan senyawa 

penyebab radang atau edema. 

Penghambatan pembentukan mediator-mediator inflamasi, baik dari jalur 

siklooksigenase maupun pembentukan langsung pada fosfolipase A2 diduga 

berkaitan dengan aktivitas antiinflamasi (Singh, Maholtra, & Subban, 2008). 

Senyawa yang diketahu berperan dapat menimbulkan efek antiinflamasi dalam 

formulasi minuman instan herbal adalah senyawa yang bersifat antioksidan 

seperti senyawa fenolik. Senyawa fenolik yang mempunyai efek antiinflamasi 

adalah flavonoid, saponin dan alkaloid. Mekanisme antiinflamasi yang dilakukan 

oleh senyawa flavonoid adalah menghambat proses terjadinya inflamasi dengan 

dua cara, yaitu dengan menghambat permeabilitas kapiler dan menghambat 

metabolisme asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari sel neutrofil dan 

sel endothelial (Kim et al., 2004). Beberapa senyawa flavonoid dapat 

menghambat pelepasan asam arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari 

membrane dengan jalan memblok jalur siklooksigenase dan jalur lipoksigenase 

sehingga menurunkan kadar prostaglandin dan leukotriene yang merupakan 

produk akhir dari jalur COX dan lipooksigenase (mediator inflamasi) (Middleton, 

1993). 
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Efek flavonoid sebagai antioksidan secara tidak langsung juga 

mendukung efek antiinflamasi flavonoid. Adanya radikal bebas dapat menarik 

berbagai mediator inflamasi (Halliwell, 1995 dalam Nijveldt et al., 2001). Korkina 

(1997) dalam Nijveldt et al.,  (2001) menambahkan bahwa flavonoid dapat 

menstabilkan Reactive Oxygen Species(ROS) dengan bereaksi dengan senyawa 

reaktif dari radikal sehingga radikal menjadi inaktif. 

Selain itu dalam fungsinya sebagai antiinflamasi flavonoid dapat 

menghambat degranulasi netrofil, sehingga secara langsung mengurangi 

pelepasan asam arakhidonat oleh netrofil (Tordera et al., 1994). Flavonoid juga 

menghambat pelepasan histamin (antihistamin). Histamin adalah salah satu 

mediator inflamasi yang pelepasannya distimulasi oleh pemompaan kalsium ke 

dalam sel. Amella et al., (1985) dalam Nijveldt et al., (2001) melaporkan bahwa 

flavonoid dapat menghambat pelepasan histamin dari sel mast. Mekanisme yang 

tepat belum diketahui, namun Mueller (2005) menduga bahwa flavonoid dapat 

menghambat enzim c-AMP fosfodiesterase sehingga kadar c-AMP dalam sel 

mast meningkat, dengan demikian kalsium dicegah masuk ke dalam sel yang 

berarti juga mencegah pelepasan histamine.  

 

 

 


