
 

15 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun jambu biji varietas 

Kristal, Australia, dan Sukun Merah, daun stevia (Stevia rebaudiana L.), dan 

acarbose (Glucobay 100 mg). Daun jambu biji diperoleh dari Taman Buah 

Mekarsari Bogor, sementara daun stevia diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman 

Rempah dan Obat, Bogor. Enzim yang digunakan yaitu α-glukosidase dari yeast 

maltase (Megazyme). Bahan analisis yang dibutuhkan adalah etanol 95% (food 

grade), etanol 96% (pro analysis), air akuades (Amidis), buffer fosfat 0.1M (pH = 

7,0), p-nitrofenil-α-D-glukopiranosida (Megazyme), Bovine Serum Albumin 

(BSA), natrium karbonat (Na2CO3), larutan DPPH 0,2 mM, larutan Folin-

Ciocalteu, asam galat, kuersetin, aluminium klorida (AlCl3), dan larutan NaOH 1 

M. Bahan pembantu yang digunakan yaitu kertas saring Whatmann no. 1, silica gel, 

gelas plastik, dan aluminium foil. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, cabinet dryer 

(Wangdi W), oven (Memmert), tray, blender kering (Philips), cawan penguapan, 

ayakan 40 mesh, shaker (Heles), rotary evaporator (Buchi R-210), spatula, 

mikropipet (Thermo-Scientific), tip, labu Erlenmeyer, labu takar, neraca analitik, 

vacuum Buchner, tabung reaksi, vortex, waterbath (Memmert), pipet ukur, pipet 

tetes, bulp pump, pH meter (Ohaus Starter 3100), termometer, refraktometer 
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(Atago), spektrofotometer Vis (DLAB SP-V1000), botol gelap, gelas beaker, 

stopwatch, kuvet quartz, chromameter (Minolta), dan lemari pendingin (Sharp). 

3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Penelitian Pendahuluan  

Pada penelitian pendahuluan dilakukan ekstraksi daun jambu biji dan 

pembuatan serbuk daun stevia. Parameter yang diamati dari ekstrak daun jambu biji 

yaitu rendemen, total fenolik, total flavonoid, aktivitas antioksidan, dan inhibisi α-

glukosidase. Serbuk daun stevia dilakukan pengujian total fenolik, total flavonoid, 

aktivitas antioksidan, dan inhibisi α-glukosidase. 

3.2.1.1 Pembuatan Serbuk Daun Jambu Biji 

Prosedur pembuatan serbuk daun jambu biji berdasarkan metode Andarini 

et al. (2018) dengan modifikasi dapat dilihat pada Gambar 3.1. Daun jambu biji 

disortasi dari kotoran, lalu dibersihkan dengan pencucian menggunakan air 

mengalir. Daun dikeringkan dengan cabinet dryer pada suhu 50°C selama 24 jam. 

Daun kering dihaluskan sehingga didapatkan serbuk daun jambu biji. 

Daun jambu biji 

Dicuci dan dibersihkan 

Dikeringkan dengan cabinet dryer (50°C, 24 jam) 

Dihaluskan dengan blender 

Diayak (ayakan 40 mesh) 

Serbuk daun jambu biji 

Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan serbuk daun jambu biji 

Sumber: Andarini et al. (2018) dengan modifikasi 
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3.2.1.2 Ekstraksi Daun Jambu Biji  

Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol 95% (food 

grade). Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi yaitu merendam sampel 

dengan pelarut diikuti dengan pengadukan pada waktu tertentu. Serbuk daun jambu 

biji ditambahkan pelarut etanol dengan perbandingan 1:6 (b/v). Penelitian oleh 

Manikandan et al. (2016) menyatakan bahwa ekstrak daun jambu biji dengan 

pelarut etanol memiliki aktivitas inhibisi α-glukosidase lebih tinggi dibandingkan 

dengan pelarut air. Proses maserasi dilakukan dengan menggunakan shaker selama 

24 jam pada suhu ruang. Hasil ekstraksi disaring dengan bantuan vacuum Buchner 

dan ampas dibuang. Ekstrak dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 55°C. 

Proses ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

Serbuk daun jambu biji 

Ditambahkan etanol 1:6 (b/v) 

Dilakukan maserasi dengan shaker (250 rpm, 24 jam) 

Disaring dengan kertas saring dan bantuan vacuum Buchner 

 

Filtrat dipekatkan dengan rotary evaporator (55oC, 75 rpm) 

Ekstrak daun jambu biji 

Gambar 3.2 Diagram alir ekstraksi daun jambu biji 

Sumber: Hijazi et al. (2013) dengan modifikasi 

3.2.1.3 Pembuatan Serbuk Daun Stevia 

Pembuatan serbuk daun stevia diperlukan untuk mempermudah proses 

pelarutan pada pembuatan minuman fungsional. Proses pembuatan serbuk daun 

Ampas dibuang 
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stevia dapat dilihat pada Gambar 3.3. Serbuk daun stevia diuji total fenolik, total 

flavonoid, aktivitas antioksidan, dan aktivitas inhibisi α-glukosidase. 

Daun stevia segar 

Dikeringkan dengan cabinet dryer (50oC, 24 jam) 

Dihaluskan dengan blender 

Serbuk daun stevia 

Gambar 3.3 Diagram alir pembuatan serbuk daun stevia 

Sumber: Ruiz-Ruiz et al. (2015) dengan modifikasi 

3.2.2 Penelitian Utama 

Penelitian utama yang dilakukan yaitu pembuatan minuman fungsional dari 

ekstrak daun jambu biji dengan air seduhan serbuk daun stevia. Ekstrak daun jambu 

biji yang digunakan diperoleh dari penelitian pendahuluan berdasarkan aktivitas 

antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase tertinggi. Proses pembuatan 

minuman fungsional dapat dilihat pada Gambar 3.4.  

Serbuk daun stevia (0,025; 0,05; 0,075%) 

Direbus dengan air (70oC, 10 menit) 

Disaring menggunakan kertas saring 

 

Filtrat ditambahkan ekstrak daun jambu biji (0,15; 0,175; 0,2%) 

Diaduk hingga rata 

Minuman fungsional 

Gambar 3.4 Diagram alir pembuatan minuman fungsional 

Sumber: Widiastuti et al. (2018) dengan modifikasi 

Ampas dibuang 
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Parameter yang diamati adalah uji sensori, pH, total padatan terlarut, dan 

warna. Uji sensori yang dilakukan yaitu uji scoring dan hedonik. Tabel 3.1 

menunjukkan formulasi minuman fungsional yang dibuat. Minuman fungsional 

terbaik dipilih berdasarkan hasil uji hedonik secara keseluruhan. Minuman 

fungsional terpilih akan dianalisis total fenolik, total flavonoid, aktivitas 

antioksidan, dan aktivitas inhibisi α-glukosidase. 

Tabel 3.1 Formulasi minuman fungsional 

Bahan (S) 

Formulasi minuman fungsional (F) 

F1 F2 F3 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

Ekstrak daun jambu 

biji (%) 
0,15 0,175 0,2 0,15 0,175 0,2 0,15 0,175 0,2 

Serbuk daun stevia (%) 0,025 0,025 0,025 0,05 0,05 0,05 0,075 0,075 0,075 

Air (mL) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber: Musrin et al. (2018); Amriani et al. (2019) dengan modifikasi 

3.3 Rancangan Percobaan  

3.3.1 Penelitian Pendahuluan  

Pada penelitian pendahuluan, rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor dengan tiga kali pengulangan. Pada 

penelitian ini, faktor yang digunakan adalah varietas daun jambu biji, yaitu daun 

jambu biji Kristal, Sukun Merah, dan Australia. Model linear yang digunakan yaitu:  

Yi = μ + Ai + εi 

Keterangan: 

Yi = hasil pengamatan perlakuan varietas daun jambu biji 

μ = nilai rata-rata sesungguhnya 

Ai = pengaruh varietas daun jambu biji pada perlakuan ke-i 

εi = faktor galat 
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Hipotesis yang digunakan dalam penelitian pendahuluan adalah: 

H0 = varietas daun jambu biji tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 

antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase pada ekstrak daun jambu 

biji. 

H1 = varietas daun jambu biji berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 

antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase pada ekstrak daun jambu 

biji. 

Desain penelitian pendahuluan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Desain penelitian pendahuluan 

Varietas daun jambu biji (A) Ulangan 

Kristal (A1) (A1)1 

 (A1)2 

 (A1)3 

Australia (A2) (A2)1 

 (A2)2 

 (A2)3 

Sukun Merah (A3) (A3)1 

 (A3)2 

 (A3)3 

3.3.2 Penelitian Utama 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian utama adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktorial dengan tiga kali pengulangan. 

Faktor yang diteliti adalah konsentrasi ekstrak daun jambu biji dan konsentrasi 

serbuk daun stevia yang dibutuhkan dalam pembuatan minuman fungsional. 

Konsentrasi ekstrak daun jambu biji terdiri dari 3 level, yaitu 0,15; 0,175; dan 0,2%. 

Konsentrasi serbuk daun stevia yang digunakan adalah 0,025; 0.05; dan 0,075%. 

Tabel 3.3 memperlihatkan desain penelitian utama. 

Penentuan jumlah ulangan dengan menggunakan rumus: 

(tc-1)(n-1) ≥ 15 
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Dengan tc merupakan treatment combination dan n adalah jumlah pengulangan 

penelitian. Treatment combination diperoleh dari perkalian antara 3 jenis pelarut 

dan 3 varietas daun jambu biji, sehingga sebesar 9. Dari hasil perhitungan, akan 

didapatkan nilai n atau jumlah pengulangan sebesar 2,875. Oleh sebab itu, 

pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali.  

Tabel 3.3 Desain penelitian utama 

Konsentrasi ekstrak 

daun jambu biji (B) 
Pengulangan 

Konsentrasi serbuk daun stevia (C) 

0,025% (C1) 0,05% (C2) 0,075% (C3) 

0,15% (B1) 

1 (B1C1) (B1C2) (B1C3) 

2 (B1C1) (B1C2) (B1C3) 

3 (B1C1) (B1C2) (B1C3) 

0,175% (B2) 

1 (B2C1) (B2C2) (B2C3) 

2 (B2C1) (B2C2) (B2C3) 

3 (B2C1) (B2C2) (B2C3) 

0,2% (B3) 

1 (B3C1) (B3C2) (B3C3) 

2 (B3C1) (B3C2) (B3C3) 

3 (B3C1) (B3C2) (B3C3) 

Model linear untuk Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktorial dengan 

tiga kali pengulangan adalah sebagai berikut: 

Yijk = μ + Bi + Cj + (BC)ij + εijk 

Keterangan: 

Yijk = hasil pengamatan konsentrasi ekstrak daun jambu biji dan konsentrasi 

serbuk daun stevia 

μ = nilai rata-rata sesungguhnya 

Bi = pengaruh konsentrasi ekstrak daun jambu biji pada perlakuan ke-i 

Cj = pengaruh konsentrasi serbuk daun stevia pada perlakuan ke-j 

(BC)ij = interaksi antara faktor konsentrasi ekstrak daun jambu biji dan konsentrasi 

serbuk daun stevia 

εijk = faktor galat 
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Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 = konsentrasi ekstrak daun jambu biji tidak berpengaruh signifikan terhadap 

aktivitas antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase pada minuman 

fungsional. 

H0 = konsentrasi serbuk daun stevia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

aktivitas antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase pada minuman 

fungsional. 

H0 = interaksi konsentrasi ekstrak daun jambu biji dan konsentrasi serbuk daun 

stevia tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas antioksidan dan 

aktivitas inhibisi α-glukosidase pada minuman fungsional. 

H1 = konsentrasi ekstrak daun jambu biji berpengaruh signifikan terhadap 

aktivitas antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase pada minuman 

fungsional. 

H1  = konsentrasi serbuk daun stevia berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 

antioksidan dan aktivitas inhibisi α-glukosidase pada minuman fungsional. 

H1 = interaksi konsentrasi ekstrak daun jambu biji dan konsentrasi serbuk daun 

stevia berpengaruh signifikan terhadap aktivitas antioksidan dan aktivitas 

inhibisi α-glukosidase pada minuman fungsional. 

3.4 Prosedur Analisis  

3.4.1 Kadar Air (AOAC, 2005) 

Sebanyak 5 g sampel ditimbang dalam cawan penguapan yang telah konstan 

beratnya. Cawan berisi sampel dimasukkan ke dalam oven bersuhu ±105°C selama 

5 jam. Cawan berisi sampel dimasukkan ke dalam desikator untuk pendinginan 
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selama 15 menit kemudian ditimbang beratnya. Setelah itu cawan berisi sampel 

dimasukkan kembali ke dalam oven selama 30 menit, lalu didinginkan di desikator 

dan ditimbang. Perlakuan dilakukan berulang-ulang hingga diperolah berat cawan 

berisi sampel yang konstan. Kadar air sampel (basis basah) dihitung dengan rumus: 

Kadar air (%) = 
berat awal sampel (g)−berat akhir sampel (g)

berat awal sampel (g)
 × 100% 

3.4.2 Penentuan Rendemen 

Rendemen merupakan hasil untuk menghitung proses input dan hasil akhir. 

Rendemen ekstrak didapatkan melalui rumus: 

Rendemen (%) = 
berat ekstrak

berat sampel awal
× 100% 

3.4.3 Uji Total Fenolik (Samantha et al., 2012) 

Uji total fenolik dilakukan dengan reagen Folin-Ciocalteu yang mengacu 

pada prosedur Samantha et al. (2012) dengan modifikasi. Larutan Folin-Ciocalteau 

diencerkan terlebih dahulu menggunakan air akuades dengan perbandingan 1:10 

(v/v). Sampel sebanyak 0,3 ml dicampur dengan larutan Folin-Ciocalteu sebanyak 

1,5 mL. Larutan blank dibuat dengan akuades sebagai pengganti sampel. Campuran 

diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Setelah itu, campuran ditambahkan 

natrium karbonat sebanyak 1,2 mL. Campuran diinkubasi selama 1 jam pada ruang 

gelap dengan suhu ruang. Absorbansi campuran dibaca dengan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 765 nm. Total fenolik dihitung menggunakan kurva 

standar dengan konsentrasi asam galat sebesar 20; 40; 60; dan 80 ppm. Hasil 

perhitungan berupa mg ekuivalen asam galat (mg GAE)/gram berat tanaman. 
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3.4.4 Uji Total Flavonoid (Lamien-Meda et al., 2008) 

Total flavonoid diukur dengan metode spektrofotometri dengan 

menggunakan kuersetin sebagai standar. Persiapan awal yaitu pembuatan larutan 

aluminium klorida dengan melarutkan 2 g AlCl3 ke dalam etanol hingga mencapai 

100 mL. Sampel sebanyak 2 mL dicampur dengan 2 mL larutan AlCl3 dan 

dihomogenkan dengan vortex. Campuran yang berwarna kuning diukur 

absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 415 nm. Larutan 

standar yaitu kuersetin dibuat pada konsentrasi 5; 10; 15; 20; 25; 30; dan 35 ppm 

untuk mendapat kurva standar. Hasil persamaan linear dari kurva standar akan 

digunakan untuk menghitung total flavonoid pada sampel dan diekspresikan dalam 

milligram ekivalen kuersetin (QE)/gram sampel. Larutan blank dibuat dengan 

mengganti sampel dengan etanol.  

3.4.5 Aktivitas Antioksidan (Jamuna et al., 2012) 

Penentuan aktivitas antioksidan dengan menggunakan radikal DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl). Pengujian sampel dilakukan dengan mencampur 1 mL 

larutan DPPH 0,2 mM dengan 0,8 mL sampel pada konsentrasi 10; 100; dan 1000 

ppm. Absorbansi kontrol diukur dengan mencampur 1 mL larutan DPPH dengan 

0,8 mL etanol. Sampel diinkubasi selama 30 menit dalam ruang gelap. Setelah itu 

absorbansi masing-masing sampel diukur dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 517 nm. Larutan blanko dibuat dengan menggunakan etanol. Setelah 

nilai absorbansi terkumpul, nilai %Radical Scavenging Activity (%RSA) dihitung: 

%RSA = (
Absorbansi kontrol−absorbansi sampel

Absorbansi kontrol
) ×100 
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Setelah nilai %RSA diukur, dicari persamaan regresi antara konsentrasi 

sampel sebagai sumbu x dan %RSA sebagai sumbu y. Nilai IC50 (ppm) dapat 

ditentukan dengan mengubah y pada persamaan linear dengan 50. Nilai IC50 

menunjukkan banyaknya konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50% 

radikal bebas. 

3.4.6 Uji Inhibisi α-Glukosidase (Telagari dan Hullatti, 2015) 

Pengujian inhibisi α-glukosidase dilakukan menggunakan metode 

spektrofotometri berdasarkan Telagari dan Hullatti (2015) dengan modifikasi. 

Persiapan awal yaitu pembuatan larutan buffer fosfat 0,1 M pH 7, larutan pNPG 5 

mM, dan larutan Na2CO3 0,1 M. Enzim akan dilakukan pengenceran hingga unit 

yang diinginkan dengan larutan buffer fosfat yang mengandung bovine serum 

albumin (200 mg/100 mL). Sampel akan dilarutkan menggunakan larutan buffer 

fosfat 0,1 M, sementara pNPG dan Na2CO3 menggunakan akuades. Larutan blank 

dibuat dengan mencampurkan 1 mL larutan buffer fosfat 0,1 M, 0,4 mL pNPG, dan 

1 mL larutan Na2CO3 0,1 M. Dalam pengujian ini, acarbose akan digunakan 

sebagai standar.  

Uji inhibisi dilakukan dengan mengambil 1 mL larutan buffer fosfat 0,1 M 

ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan enzim 0,2 mL dan sampel sebanyak 0,4 

mL. Campuran dihomogenkan dengan vortex lalu diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 15 menit. Campuran ditambahkan substrat pNPG 5 mM sebanyak 0,4 mL 

dan diinkubasi kembali selama 20 menit pada suhu 37°C. Reaksi dihentikan dengan 

menambahkan 1 mL larutan Na2CO3 0,1 M. Campuran diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 405 nm. Larutan kontrol 
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dibuat tanpa menggunakan sampel. Uji inhibisi acarbose dilakukan dengan 

mengganti larutan sampel dengan acarbose. 

Hasil uji inhibisi α-glukosidase dalam bentuk %inhibisi dengan rumus: 

%inhibisi = 
(absorbansi kontrol−absorbansi sampel)

absorbansi kontrol
× 100 

Setelah didapatkan %inhibisi dari masing-masing sampel, dibuat kurva antara 

konsentrasi ekstrak dan %inhibisi α-glukosidase untuk mendapatkan persamaan 

linear. Hasil persamaan linear berupa y = ax+b dengan y adalah 50 dan nilai IC50 

dapat diketahui. 

3.4.7 Analisis Sensori  

3.4.7.1 Uji Scoring (Meilgaard et al., 2007)  

Uji scoring dilakukan oleh 70 panelis tidak terlatih. Parameter yang dinilai 

yaitu aroma asing, rasa sepat, rasa asing, rasa manis, dan warna. Uji scoring untuk 

aroma dan rasa menggunakan 6 skala yaitu 1 = sangat tidak terasa, 2 = tidak terasa, 

3 = agak terasa, 4 = agak terasa, 5 = terasa, 6 = sangat terasa. Untuk warna yaitu 1 

= sangat tidak kuning, 2 = tidak kuning, 3 = agak tidak kuning, 4 = agak kuning, 5 

= kuning, 6 = sangat kuning.  

3.4.7.2 Uji Hedonik (Meilgaard et al., 2007) 

Uji hedonik dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis 

terhadap aroma asing, rasa asing, rasa sepat, rasa manis, warna, dan penerimaan 

secara keseluruhan. Uji hedonik menggunakan 7-point scale dengan 1 = sangat 

tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak tidak suka, 4 = netral, 5 = agak suka, 6 = suka, 

7 = sangat suka. Uji hedonik dilakukan oleh 70 orang panelis. 
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3.4.8 pH (AOAC, 2005) 

Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter. Sebelum digunakan, pH 

meter dikalibrasi dengan menggunakan larutan buffer pH 4, 7, dan 10. Sampel 

dicelupkan elektroda pH meter. Hasil pH didapatkan setelah pH meter 

menunjukkan angka konstan. Sebelum dan sesudah mencelupkan elektroda pH 

meter ke sampel, elektroda harus dibilas dengan akuades dan dikeringkan dengan 

tisu.  

3.4.9 Total Padatan Terlarut (Meikapasa dan Seventilofa, 2016) 

Pengukuran total padatan terlarut dilakukan dengan menggunakan hand 

refractometer. Sampel diambil dengan menggunakan pipet tetes, dan diteteskan 

satu hingga dua tetes ke prisma refraktometer. Hasil pembacaan dinyatakan dalam 

oBrix. 

3.4.10 Warna (Nielsen, 2010) 

Analisis warna dilakukan menggunakan chromameter. Alat ini sebelum 

digunakan perlu dikalibrasi terlebih dahulu dengan mengukur nilai x, y, z dari kertas 

putih. Nilai standar y kertas putih adalah 100. Warna sampel minuman fungsional 

diukur menggunakan alat kolorimeter dengan variabel L* berarti lightness dengan 

skala 0-100 atau hitam-putih, a* (+: merah dan -: hijau), dan b* (+: kuning dan -: 

biru). Hasil yang diperoleh akan dinyatakan dalam °Hue. 

Hue = tan-1(
𝑏∗

𝑎∗
)  


