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ABSTRAK 

 

Senyawa antioksidan dapat ditemukan pada bahan-bahan 

alami seperti tumbuhan. Jenis tanaman yang diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai antioksidan adalah rambut jagung dan bunga 

rosella. Pengolahan teh berbahan dasar rambut jagung yang 

dikombinasikan dengan kelopak bunga rosella diharapkan akan 

memperkaya kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh 

untuk melawan radikal bebas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh variasi metode pengeringan terhadap kandungan 

aktivitas antioksidan, kandungan vitamin C dan tingkat kesukaan 

konsumen terhadap teh kombinasi rambut jagung dan bunga rosella. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Analisis aktivitas antioksidan 

dengan metode DPPH, analisis kandungan vitamin C dengan metode 

spektrofotometri UV-Vis dan organoleptik dengan metode hedonik. 

Teknik analisis data pada uji antioksidan dengan mencari nilai IC50 

menggunakan  analisis regesi linier Probit pada SPSS 23.0 for 

windows, kemudian nilai IC50 dilakukan analisis ANOVA pada α 5%. 

Jika terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Uji Duncan Multiple 

Range Test. Pada uji vitamin C dilakukan dengan cara 

mengekstrapolasikan data serapan vitamin C pada regesi linier dari 

kurva baku vitamin C kemudian dilakukan analisis ANOVA pada α 5% 

dan uji organoleptik menggunakan analisis statistik dengan 

mentransformasikan skala hedonik menjadi skala numerik 

menggunakan progam SPSS 23.0 for windows.  Hasil penelitian 

menunjukkan variasi metode pengeringan memberikan pengaruh 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap aktivitas antioksidan teh kombinasi 

rambut jagung  dan  bunga rosella. Aktivitas antioksidan pada teh 

yang dikeringkan dengan metode oven diperoleh nilai IC50 sebesar 83 

ppm tergolong antioksidan kuat, sedangkan dengan metode 

pengeringan sinar matahari langsung diperoleh nilai IC50 sebesar 121 

ppm tergolong antioksidan sedang. Variasi metode pengeringan 

memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap kandungan 

vitamin C teh kombinasi rambut jagung dan bunga rosella. Kandungan 

vitamin C tertinggi terdapat pada sampel teh kombinasi rambut jagung 



 

 

iii 

 

dan bunga rosella metode pengeringan oven 0,26 mg/100g sedangkan 

teh kombinasi rambut jagung dan bunga rosella metode pengeringan 

sinar matahari sebesar 0,09 mg/100g. Variasi metode pengeringan 

memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap tingkat 

kesukaan teh kombinasi rambut jagung dan bunga rosella. Uji 

organoleptik meliputi warna, rasa, aroma dan tingkat kesukaan yang 

paling diminati adalah teh kombinasi rambut jagung dan bunga rosella 

metode pengeringan oven dengan rasio konsentrasi 55:45. 

 

Kata Kunci : Antioksidan, bunga rosella, pengeringan, rambut jagung, 

teh 
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MOTTO 

 

                        

                    

 
Artinya : “Dan tidaklah mereka memperhatikan, bahwa Kami 

mengarahkan (awan yang mengandung air ke bumi yang tandus), lalu 

Kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam-tanaman sehingga 

hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan 

darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? 

(Q.S As-Sajdah : 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul bertujuan untuk menghindari 

kesalahpahaman dan makna ganda. Judul skripsi ini yaitu Kajian 

Kimia dan Organoleptik Teh Kombinasi Rambut Jagung (Zea 

mays) dan Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L) dengan 

Variasi Metode Pengeringan. Dengan istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kimia 

Kimia merupakan bagian dari ilmu fisik yang 

mengkaji tentang susunan, struktur, sifat dan perubahan 

materi.
1
 

2. Organoleptik 

Organoleptik merupakan cara menilai suatu produk 

dengan memakai panca indera manusia yaitu indera pengecap 

untuk mengetahui rasa, indera penciuman untuk mengetahui 

aroma, indera penglihatan untuk mengetahui warna, dan 

indera peraba untuk mengetahui tekstur guna mengetahui 

kualitas dari suatu produk tertentu.
2
 

3. Rambut Jagung 

Rambut jagung merupakan bunga betina dari tanaman 

jagung yang dapat ditemukan pada sela-sela biji dalam satu 

tongkol jagung yang tumbuh di ruas buku batang atau di 

bagian ketiak daun.
3
 

4. Bunga Rosella 

Bunga rosella memiliki kelopak yang jumlahnya 

berkisar 8-11 helaian. Kandungan yang terdapat pada kelopak 

bunga rosella dapat mencegah berbagai penyakit. Kelopak 

                                                             
1 „Kimia - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas‟ 

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia> [accessed 27 February 2020]. 
2 Titis Sari Kusuma, et al, „Pengawasan Mutu Makanan’, (Malang: Universitas 

Brawijaya Press, 2017), h.45 
3 Yudi Garnida, et al., „Pengaruh Suhu Pengeringan Dan Jenis Jagung Terhadap 

Karakteristik Teh Herbal Rambut Jagung ( Corn Silk Tea )‟, Jurnal Pasundan Food 

Technology, 5.1 (2018), h. 63 
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bunga rosella dapat digunakan sebagai bahan makanan dalam 

bentuk segar maupun dalam bentuk serbuk teh.
4
 

5. Pengeringan 

Pengeringan adalah suatu cara untuk menurunkan 

kadar air suatu bahan sehingga diperoleh kadar air yang 

seimbang atau sampai tingkat yang diinginkan.
5
  

 

B. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan zaman menyebabkan terjadinya perubahan 

pola makan pada manusia. Pola makan tidak sehat seperti terpapar 

polusi dan radiasi dapat memicu berbagai penyakit degeneratif.
6
 

Penyakit degeneratif antara lain seperti diabetes melitus, kanker, 

dan penyakit jantung yang disebabkan oleh radikal bebas dapat 

dicegah dengan mengonsumsi antioksidan alami.
7
 

Antioksidan alami dapat digunakan untuk membatasi 

kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Antioksidan 

alami di antaranya vitamin E (tocopherol), vitamin C, dan lain-

lain. Vitamin E yang larut dalam lemak memiliki fungsi penting 

sebagai antioksidan karena pada umumnya kerusakan yang 

ditimbulkan oleh radikal bebas terjadi di dalam membran sel dan 

lipoprotein berkepadatan rendah dan semuanya terbuat dari 

molekul lemak. Di samping itu, terdapat vitamin C yang juga 

termasuk senyawa antioksidan yang tinggi, namun tidak larut 

dalam lemak tetapi larut dalam air. Vitamin C akan tersebar ke 

seluruh bagian tubuh sehingga sangat efektif dalam melawan 

radikal bebas.
8
 

Senyawa antioksidan dapat ditemukan pada bahan-bahan 

alami seperti tumbuhan. Allah SWT telah menciptakan berbagai 

jenis tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup 

                                                             
4 Dewi Puspita, „Ampuhnya Tanaman Hias Bagi Kesehatan Dan Kecantikan‟, 

(Yogyakarta: Laksana, 2019) , h. 43 
5 Yuli Widiyastuti Siswanto, „Penanganan Hasil Panen Tanaman Obat 

Komersial‟, (Ungaran: Trubus Agiwidya, 1997), h.42 
6 Euis Reni Yuslianti, „Pengantar Radikal Bebas dan Antioksidan‟, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.1 
7 Aisiyah, et al., h. 5 
8 Robert Youngson, „Antioksidan Manfaat Vitamin C & E Bagi Kesehatan‟, 

(Arcan: Jakarta, 2003), h. 18  
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manusia. Tumbuhan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

makanan untuk kelangsungan hidup dan sebagai bahan energi 

untuk beraktivitas.
9
 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S 

Al-Baqarah/2 : 22 yang berbunyi:  

َماء َماء فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمَراِت  َماء بَِناء َوأَنَزَل ِمَن السَّ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفَراشاً َوالسَّ
﴾٢٢ِرْزقاً لَُّكْم َفاَل ََتَْعُلواْ لِّلِه أَنَداداً َوأَنُتْم تَ ْعَلُموَن ﴿  

 

 Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan 

bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan 

air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan 

hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki 

untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan 

sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”. 

 

Allah SWT juga berfirman dalam surah Asy-Syu‟araa Ayat 7 : 
َنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َكِرمٍي ﴿ ﴾٧َأوَََلْ يَ َرْوا ِإََل اأْلَْرِض َكْم أَنَبت ْ  

Artinya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, 

berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu 

berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 

 

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT telah memberikan 

petunjuk bagi orang-orang yang beriman bahwa tumbuhan yang 

Allah ciptakan dapat menjadi makanan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Allah SWT juga memerintah kepada manusia 

untuk memperhatikan dan mencari tahu manfaat dari tumbuh-

tumbuhan tersebut. Sesungguhnya di antara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya itu terdapat beragam jenis tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia.
10

 

Tanaman buah sering dimanfaatkan sebagai antioksidan 

oleh masyarakat. Beberapa tanaman buah yang dapat dimanfaatkan 

sebagai antioksidan antara lain buah jeruk bali, paprika hijau, 

                                                             
9 Shihab, M. Q. „Tafsir Al-Misbah‟. (Erlangga : Jakarta. 2002) 
10 Jalaluddin As-Suyuthi, „Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an‟, (Gema Insani: 

Jakarta, 2011), h.111 
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tomat dan sirsak.
11

 Jenis tanaman yang diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai antioksidan adalah rambut jagung dan bunga 

rosella. Masyarakat pada umumnya hanya memanfaatkan buah 

jagung saja sedangkan rambut jagung hanya diabaikan atau 

dibuang. Rambut jagung dalam kehidupan sehari-hari dianggap 

sebagai limbah industri pangan atau rumah tangga.
12

 Masyarakat 

jarang yang mengetahui manfaat dari rambut jagung, sehingga 

rambut jagung tidak diminati masyarakat. Padahal rambut jagung 

dapat berpotensi sebagai obat. Rambut jagung dapat dijadikan 

sebagai alternatif minuman fungsional karena mengandung 

antioksidan (flavonoid) yang dipercaya dapat menurunkan kadar 

glukosa darah. Pada penelitian Chalida Irma Akbar, et al., terbukti 

bahwa teh rambut jagung dengan penambahan daun stevia dinilai 

berpotensi untuk dijadikan alternatif minuman fungsional karena 

mengandung flavonoid sebesar 0,03% dan dinilai dapat memenuhi 

kebutuhan 51,7% flavonoid untuk laki-laki dan 37,5% untuk 

perempuan.
13

 

Rambut jagung memiliki kandungan antioksidan dalam 

jumlah yang tinggi, terutama kandungan polifenol seperti asam 

ferulat, asam klorogenat, asam kafeat, apigenin dan pelargonidin. 

Selain itu juga pada rambut jagung juga terdapat kandungan 

senyawa antioksidan lain seperti saponin, flavonoid, betakaroten 

dan kandungan metabolit sekunder lainnya yang sangat 

bermanfaat bagi tubuh seperti mengobati hipertensi atau tekanan 

darah tinggi. Selain itu rambut jagung memiliki kandungan 

senyawa kimia seperti beta sitosterol yang sangat bermanfaat 

untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah.
14

 Rambut jagung 

usia muda memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai % inhibisi 

                                                             
11 Rani Cyinthia Hani dan Tiana Milanda, „Review: Manfaat Antioksidan Pada 

Tanaman Buah Di Indonesia‟, Jurnal Farmaka, 14.1 (2016), h.189 
12 Garnida, et al., h. 63  
13 Chalida Irma Akbar, Firlia Ayu Arini, A‟immatul Fauziyah, „Teh Rambut 

Jagung dengan Penambahan Daun Stevia sebagai Alternatif Minuman Fungsional 

Bagi Penderita Diabetes Melitus Tipe 2‟, Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan, 8.2, 

(2019), h. 71 
14 Giovanni Natasha Hartanto, et al., „Kualitas Dan Aktivitas Antioksidan 

Seduhan Teh Rambut Jagung ( Zea mays ) Dengan Variasi Lama Pelayuan Dan Usia 

Panen Pendahuluan Metode Penelitian‟, Jurnal Biota, 3.1 (2018), h. 13 
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sebesar 50%.
15

 Rambut jagung yang dikeringkan lalu dihaluskan 

menjadi teh memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kandungan zat-

zat seperti asam maisenat, garam-garam mineral, gula, dan lemak 

yang baik dikonsumsi bagi uretika dengan takaran dosis 4-12 

gam.
16

 Selain rambut jagung, bunga rosella juga dapat dijadikan 

sebagai alternatif antioksidan alami. 

Bunga rosella dimanfaatkan masyarakat terutama bagian 

kelopak bunga. Hal itu dikarenakan pada kelopak rosella memiliki 

warna merah yang cerah dan memiliki rasa yang masam. Kelopak 

bunga rosella sering dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi 

berbagai jenis makanan antara lain jelly, saus, teh, dan juga 

manisan bunga rosella.
17

 Bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

memiliki kandungan zat kimia seperti vitamin C, antosianin, 

betakaroten, niasin, riboflavin, tiamin, dan flavonoid. Kandungan 

kimia yang berfungsi sebagai antioksidan dalam bunga rosella 

yaitu antosianin yang termasuk dalam golongan senyawa 

flavonoid.
18

 

Kandungan antioksidan pada kelopak bunga rosella lebih 

tinggi dibandingkan dengan bagian lain seperti daun, batang dan 

biji. Hal itu karena pada kelopak bunga rosella mengandung 

vitamin C atau asam askorbat, likopen, antosianin, polifenol, β-

karoten dan senyawa antioksidan lain yang larut dalam air.
19

 

Pemilihan kelopak bunga rosella sebagai salah satu bahan dasar 

pembuatan teh karena kandungan kimia yang berperan sebagai 

antioksidan yaitu antosianin lebih tinggi pada bagian kelopak.
20

 

Bunga rosella kering memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai 

                                                             
15 Giovanni Natasha Hartanto, et al.,h. 16 
16 Dobby Rohmadianto, Nanik Suhartatik, dan Yannie Asrie Widanti, „Aktivitas 

Antioksidan Teh Rambut Jagung( Zea Mays L . Sacharata ) Dengan Penambahan 

Rosela ( Hibiscus Sabdariffa L ) Dan Variasi Lama Pengeringan‟, Jurnal Jitipari, 3.1 

(2018), h. 116 
17 Zahra Haidar, h. 7-8 
18 Aisiyah, et al., h. 5 
19 Elda Nurnasari dan Dhiaul Khuluq, „Potensi Diversifikasi Rosela Herbal ( 

Hibiscus sabdariffa L.) Untuk Pangan Dan Kesehatan‟, Jurnal Buletin Tanaman 
Tembakau, Serat Dan Minyak Industri, 9.2 (2017), h. 86 

20 Aisiyah, et al., h. 5 
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% inhibisi sebesar 99,05%.
21

 Oleh karena itu, kelopak bunga 

rosella menjadi salah satu bahan pembuatan teh kombinasi rambut 

jagung dan kelopak bunga rosella. 

Pengolahan teh berbahan dasar rambut jagung (Zea mays) 

yang dikombinasikan dengan kelopak bunga rosella (Hibiscus 

sabdariffa L.) diharapkan akan memperkaya kandungan 

antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh untuk melawan radikal 

bebas. Pemilihan kelopak bunga rosella sebagai bahan campuran 

teh rambut jagung karena kelopak bunga rosella mengandung 

asam sitrat dan malat sehingga memiliki rasa asam manis yang 

segar dan khas dengan warna merah alami yang menarik 

dikarenakan adanya kandungan antosianin sehingga dapat 

memperbaiki cita rasa teh rambut jagung yang sepat. Dengan 

demikian kombinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

formulasi teh rambut jagung dan kelopak bunga rosella dengan 

warna yang dapat diterima dan digemari oleh masyarakat serta 

menambah kandungan gizi terutama senyawa antioksidan salah 

satunya vitamin C.
22

. Hal itu sesuai dengan penelitian 

Rohmadianto, et al., yang mengombinasikan teh rambut jagung 

dengan bunga rosella dengan perbandingan konsentrasi 55:45 

menghasilkan aktivitas antioksidan yang tinggi dan disukai 

berdasarkan uji organoleptik.
23

  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain 

Aktivitas Antioksidan Teh Rambut Jagung (Zea mays) dengan 

Penambahan Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) dan Variasi Lama 

Pengeringan dengan hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi 

rosella maka aktivitas antioksidan semakin meningkat begitu juga 

dengan pengaruh lama pengeringan memberikan pengaruh nyata 

terhadap aktivitas antioksidan DPPH, FRAP, vitamin C. Aktivitas 

antioksidan tertinggi yaitu pada konsentrasi 55:45 dengan lama 

pengeringan 2,5 jam adalah sebesar 90,63% dan 97,35% serta teh 

yang paling disukai adalah dengan konsentrasi 55:45 dan lama 

                                                             
21 Winarti, S., Sudaryanti., dan Dina, S.U., „Karakteristik dan Aktivitas Rosela 

Kering‟, Jurnal Rekapangan, 9, (2015), h. 24 
22 Rohmadianto, Suhartatik, dan Widanti, h. 116 
23 Rohmadianto, Suhartatik, dan Widanti, h. 115 
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pengeringan selama 2,5 jam,
24

 Pengaruh Suhu Pengeringan dan 

Jenis Jagung terhadap Karakteristik Teh Herbal Rambut Jagung 

(Corn Silk Tea) dengan hasil penelitian bahwa kadar vitamin C 

rambut jagung umur 8 minggu lebih besar dibandingkan dengan 

umur 10 minggu yaitu pada jagung manis sebesar 19,28 mg 

Vit.C/100 g sampel dan pada rambut jagung hibrida sebesar 17,52 

mg vit.C/100 g sampel. Hal itu dikarenakan vitamin C pada 

rambut jagung umur 10 minggu tingkat kerusakannya lebih tinggi 

karena lebih lama terkena panas sinar matahari dibandingkan 

dengan rambut jagung umur 8 minggu.
25

  

Pada penelitian ini yang membedakannya dengan 

penelitian Rohmadianto, et al.,dan Garnida, et al., adalah metode 

pengeringan yang menggunakan dua variasi metode pengeringan 

yaitu pengeringan secara alami dengan dijemur di bawah sinar 

matahari dan pengeringan buatan dengan menggunakan oven. Hal 

tersebut diduga dengan adanya variasi pengeringan dapat 

memengaruhi kandungan antioksidan, kadar vitamin C dan juga 

rasa yang dihasilkan dari seduhan teh. Umumnya proses 

pengeringan simplisia teh menggunakan sinar matahari, hal itu 

karena cara pengeringan ini cukup sederhana, tidak membutuhkan 

biaya dan mudah dilakukan. Pengeringan lain dengan 

menggunakan oven, tetapi membutuhkan biaya yang lebih mahal. 

Untuk mendapatkan simplisia teh yang baik tanpa merusak 

kandungan senyawa bioaktif yang terkandung dalam bahan yang 

akan digunakan menjadi teh diperlukan proses pengeringan yang 

optimal.
26

 Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian kajian 

kimia dan uji organoleptik teh kombinasi rambut jagung (Zea 

mays) dan bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) dengan variasi 

metode pengeringan. 

 

 

 

                                                             
24 Rohmadianto, Suhartatik, and Widanti, h. 121 
25 Garnida, et al., h. 65 
26 Ahmad Fuad Masduqi, Munifatul Izzati, dan Erma Prihastanti, „Efek Metode 

Pengeringan Terhadap Kandungan Bahan Kimia Dalam Rumput Laut 

Sargassumpolycystum‟, Jurnal Anatomi Fisiologi, 12.1, (2014), h. 3 
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C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Hampir semua bagian dari tanaman jagung dapat 

dimanfaatkan, namun pada umumnya buah jagung saja yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Rambut jagung hanya dibuang 

dan menjadi limbah serta masih jarang dimanfaatkan 

masyarakat. 

2. Teh rambut jagung memiliki rasa yang sepat dan memiliki 

warna seduhan teh yang kurang menarik (pucat), sehingga 

perlu dikombinasikan dengan bunga rosella, kombinasi 

bertujuan untuk menambah cita rasa dan warna dari seduhan 

teh agar terlihat lebih menarik serta menambah kandungan 

senyawa antioksidan yang lebih tinggi. 

 

D. Batasan Masalah 

     Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam 

penelitian ini, maka dibutuhkan batasan-batasan masalah agar tidak 

menyimpang dari identifikasi masalah. Adapun batasan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan yang digunakan adalah limbah rambut jagung manis dari 

Pasar Baru Kedondong di Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran, dan kelopak bunga rosella yang diperoleh dari 

kebun di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Kajian kimia yang diuji adalah aktivitas antioksidan dan kadar 

vitamin C pada teh kombinasi rambut jagung dan kelopak 

bunga rosella. 

3. Sampel rambut jagung dan kelopak bunga rosella dikeringkan 

dengan dua metode pengeringan yaitu pengeringan di bawah 

sinar matahari langsung dan pengeringan dengan oven. 

4. Sampel yang digunakan dalam pembuatan seduhan teh rambut 

jagung dan kelopak bunga rosella sebanyak 2 gam (SNI). 

5. Parameter lain yang diamati yaitu uji organoleptik (tingkat 

kesukaan, warna, rasa dan aroma). 
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E. Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah pada penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah variasi metode pengeringan berpengaruh terhadap 

aktivitas antioksidan teh kombinasi rambut jagung (Zea mays) 

dan bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) ? 

2. Apakah variasi metode pengeringan berpengaruh terhadap 

kandungan vitamin C teh kombinasi rambut jagung (Zea mays) 

dan bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) ? 

3. Apakah variasi metode pengeringan berpengaruh terhadap 

tingkat kesukaan teh kombinasi rambut jagung (Zea mays) dan 

bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah variasi metode pengeringan berpengaruh 

terhadap aktivitas antioksidan teh kombinasi rambut jagung 

(Zea mays) dan bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

2. Mengetahui apakah variasi metode pengeringan berpengaruh 

terhadap kandungan vitamin C teh kombinasi rambut jagung 

(Zea mays) dan bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

3. Mengetahui apakah variasi metode pengeringan berpengaruh 

terhadap tingkat kesukaan atau organoleptik teh kombinasi 

rambut jagung (Zea mays) dan bunga rosella (Hibiscus 

sabdariffa L.) 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat tidak hanya 

bagi peneliti melainkan bagi dunia pendidikan dan juga 

masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Dunia Pendidikan 

Diharapkan dapat menjadi contoh atau acuan bagi peserta didik 

dalam pembelajaran biologi pada materi Sel Sebagai Unit 

Terkecil Kehidupan, dan Bioproses pada Sel. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Menambah informasi baru mengenai teh yang mengandung 

antioksidan tinggi dapat dibuat dengan memanfaatkan bahan 
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yang dianggap sebagai limbah industri/rumah tangga seperti 

rambut jagung. 

3. Manfaat Teoritis 

a. Memperbanyak pengetahuan ilmiah mengenai senyawa 

antioksidan alami dan vitamin C yang bisa didapatkan dari 

bahan yang tersedia di alam terutama pada tumbuhan. 

b. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain di masa yang akan 

datang untuk mempelajari hal yang relevan dengan 

penelitian ini. 

c. Bagi mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan wawasan serta meningkatkan kemampuan 

menganalisis suatu masalah yang ada di masyarakat dengan 

melakukan penelitian sehingga diperoleh solusi. 

d. Bagi peneliti sebagai sarana belajar untuk menyatukan 

pengetahuan dan keterampilan dengan melakukan uji coba 

praktikum mengenai antioksidan, apakah dengan adanya 

variasi pengeringan dapat berpengaruh terhadap kualitas 

antioksidan dari bahan teh rambut jagung dan bunga rosella. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini adalah : 

1. Aktivitas Antioksidan Teh Rambut Jagung (Zea mays) dengan 

Penambahan Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) dan Variasi 

Lama Pengeringan dengan hasil bahwa semakin tinggi 

konsentrasi rosella maka aktivitas antioksidan semakin 

meningkat begitu juga dengan pengaruh lama pengeringan 

memberikan pengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan 

DPPH, FRAP, vitamin C. Aktivitas antioksidan tertinggi yaitu 

pada konsentrasi 55:45 dengan lama pengeringan 2,5 jam 

adalah sebesar 90,63% dan 97,35% serta teh yang paling 

disukai adalah dengan konsentrasi 55:45 dan lama 

pengeringan selama 2,5 jam.
27

 Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan rasio 

konsentrasi teh kombinasi rambut jagung dan bunga rosella. 

                                                             
27 Rohmadianto, Suhartatik, and Widanti, h. 121 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada metode pengeringan yang digunakan. Penelitian 

yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode 

pengeringan oven sedangkan penelitian ini menggunakan 

variasi dua metode pengeringan yaitu pengeringan 

menggunakan oven dan sinar matahari langsung. 

2. Pengaruh Suhu Pengeringan dan Jenis Jagung terhadap 

Karakteristik Teh Herbal Rambut Jagung (Corn Silk Tea) 

dengan hasil penelitian bahwa kadar vitamin C rambut jagung 

umur 8 minggu lebih besar dibandingkan dengan umur 10 

minggu yaitu pada jagung manis sebesar 19,28 mg Vit.C/100 

g sampel dan pada rambut jagung hibrida sebesar 17,52 mg 

vit.C/100 g sampel. Hal itu dikarenakan vitamin C pada 

rambut jagung umur 10 minggu tingkat kerusakannya lebih 

tinggi karena lebih lama terkena panas sinar matahari 

dibandingkan dengan rambut jagung umur 8 minggu.
28

  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan terletak pada sampel penelitian yang digunakan 

berupa seduhan teh dan menggunakan rambut jagung usia 

muda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada bahan yang digunakan. Penelitian yang 

dilakukan sebelumnya hanya menggunakan rambut jagung 

sebagai bahan uji sedangkan penelitian ini menggunakan dua 

bahan yaitu rambut jagung dan bunga rosella. Selain itu 

perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan sebelumnya 

menggunakan metode pengeringan oven sedangkan penelitian 

ini menggunakan variasi dua metode pengeringan yaitu 

pengeringan menggunakan oven dan sinar matahari langsung. 

3. Optimasi Pengolahan Teh Kulit Buah Naga (Hylocereus 

polyrhizus) dengan hasil penelitian bahwa metode 

pengeringan tidak memberikan pengaruh yang berbeda pada 

aktivitas antioksidan dengan nilai 11,07% s.d 20,42% dan 

aktivitas antioksidan dengan nilai 2,11/mol s.d 7,44/mol. 

Sementara metode pengeringan tidak memberikan pengaruh 

                                                             
28 Garnida, et al., h. 65 
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yang nyata terhadap warna, rasa dan aroma teh kulit buah 

naga.
29

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan terletak pada variasi metode pengeringan yang 

digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada bahan yang digunakan. Penelitian 

yang dilakukan sebelumnya menggunakan bahan kulit buah 

naga sedangkan penelitian ini menggunakan bahan rambut 

jagung dan bunga rosella. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui 

pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka 

perlu dikemukakan sistematika yang kerangka dan pedoman 

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya disusun 

sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan dosen 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Utama Skripsi 

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. 

 

 

                                                             
29 Mukhti Ali, „Optimasi Pengolahan Teh Kulit Buah Naga (Hylocereus 

polyrhizus)‟, Agitepa, 2.2 (2016), h.222 
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BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

  Bab ini berisi deskripsi tentang rambut jagung, bunga 

rosella, antioksidan, vitamin C, organoleptik, metode 

pengeringan dan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

   Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, alat 

dan bahan, rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisi analisis dari hasil pengumpulan data 

dan pembahasan mengenai aktivitas antioksidan, vitamin C, 

dan organoleptik terhadap teh kombinasi rambut jagung dan 

bunga rosella dengan variasi metode pengeringan oven dan 

sinar matahari. 

 BAB V SIMPULAN 

   Pada bab ini berisikan beberapa simpulan dari hasil 

penelitian dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan 

daftar lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Jagung (Zea mays) 

1. Klasifikasi Jagung (Zea mays) 

Tanaman jagung termasuk dalam keluarga rumput-

rumputan dengan spesies Zea mays secara umum, dalam 

sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman jagung dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut.
30

 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae (Gaminae) 

Genus  : Zea 

Spesies  : Zea mays L. 

 

2. Morfologi Jagung (Zea mays)      

                                                                                                                       

 

Gambar 2.1 Tanaman Jagung (Zea mays)
31

 

                                                             
30 Rahmat Rukmana, „Usaha Tani Jagung‟. (Yogyakarta: Kanisius, 1997) h. 20 
31 Dokumentasi Pribadi, 2020 
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 Tanaman jagung memiliki akar, batang, daun, bunga, 

dan biji. Akar tanaman jagung berbentuk serabut, menyebar 

ke samping dan ke bawah dengan panjang berkisar  25 cm. 

Bentuk sistem perakarannya sangat beragam.Batang tanaman 

jagung memiliki warna hijau sampai keunguan, bentuknya 

bulat dengan penampang melintang 2 - 2,5 cm. Tinggi batang 

sangat beragam berkisar antara 125 – 250 cm. Batang tanaman 

jagung berbuku-buku yang dibatasi oleh ruas-ruas. 

 Tanaman jagung memiliki daun yang terdiri atas 

pelepah dan helaian daun. Terdapat spicula yang membatasi 

antara pelepah daun dengan helaian daun. Spicula berfungsi 

untuk menghalangi air hujan atau embun masuk ke dalam 

pelepah daun. Helaian daun berbentuk panjang dengan ujung 

daun yang meruncing.
32

 

Bunga tanaman jagung termasuk bunga tidak lengkap 

karena tidak  terdapat petal dan sepal. Bunga tanaman jagung 

juga termasuk bunga tidak sempurna karena bunga jantan dan 

bunga betina tidak berada pada satu bunga. Bunga betinanya 

terletak di ketiak daun ke-6 atau ke-8 dari bunga jantan. 

Sedangkan bunga jantannya terletak di ujung batang.
33

 

 

3. Rambut Jagung 

Rambut jagung adalah sekumpulan stigma yang 

lembut, halus, dan nampak seperti benang ataupun rambut 

yang berwarna kekuningan sampai coklat muda. Pada 

mulanya rambut jagung akan berwarna hijau muda, kemudian 

akan berganti warna menjadi merah, kuning, dan coklat muda 

tergantung jenisnya. Rambut jagung memiliki panjang sekitar 

30 cm atau lebih. Fungsi rambut jagung yaitu untuk menjebak 

serbuk sari dalam proses penyerbukan. Setiap rambut jagung 

yang diserbuki akan menghasilkan biji jagung.
34

 

                                                             
32 Suprapto, „Bertanam Jagung‟, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1996), h.10 
33 Purwono, „Bertanam Jagung Unggul‟, (Bogor : Penebar Swadaya, 2005), 

h.12 
34 Fitri Wijayanti, et al., „Efek Rambut Jagung ( Zea mays ) Terhadap 

Penurunan Kadar Kolesterol Dalam Darah‟, Jurnal Majority, 5.3 (2016), h. 93 
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Rambut jagung berasal dari bunga betina dari 

tanaman jagung yang ada pada suatu tongkol yang tumbuh di 

ruas buku batang atau dibagian ketiak daun. Di dalam tongkol 

jagung terdapat tangkai yang beruas pendek yang diselimuti 

daun-daun atau yang membaluti tongkol jagung.
35

 Putik bunga 

terdapat pada beberapa baris di bagian tongkol jagung, biasa 

disebut dengan nama rambut jagung. 

Banyak sekali senyawa antioksidan yang terkandung 

di dalam rambut jagung dalam jumlah yang tinggi, terutama 

kandungan polifenol seperti asam ferulat, asam klorogenat, 

asam kafeat, apigenin dan pelargonidin. Selain itu juga pada 

rambut jagung juga terdapat kandungan senyawa antioksidan 

lain seperti saponin, flavonoid, betakaroten dan kandungan 

metabolit sekunder lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh 

seperti mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain 

itu rambut jagung memiliki kandungan senyawa kimia seperti 

beta sitosterol yang sangat bermanfaat untuk menurunkan 

kadar kolesterol dalam darah.
36

 Rambut jagung dapat 

dimanfaatkan sebagai peluruh air seni, infeksi ginjal akut dan 

kronis. 

Pada bidang kesehatan, rambut jagung memiliki 

manfaat yang beragam antara lain sebagai antioksidan, 

memiliki efek diuretik, antidepresi, menurunkan 

hiperglikemik, dan antidiabetes.
37

 Salah satu senyawa yang 

terdapat pada rambut jagung yaitu flavonoid yang mampu 

menambah, menstabilkan, dan melindungi sekresi insulin dan 

sel pankreas. Senyawa flavonoid dapat menghambat 

pemecahan karbohidrat menjadi glukosa dan menghambat 

absorbsi glukosa pada usus halus. Rambut jagung dapat 

                                                             
35 Garnida, et al., h. 63 
36 Giovanni Natasha Hartanto, et al., „Kualitas Dan Aktivitas Antioksidan 

Seduhan Teh Rambut Jagung ( Zea mays ) Dengan Variasi Lama Pelayuan Dan Usia 

Panen Pendahuluan Metode Penelitian‟, Jurnal Biota, 3.1 (2018), h. 13 
37 Akyunul Jannah, et al., „Uji Aktivitas Antibakteri Rambut Jagung Manis (Zea 

mays ssaccarata strurt) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus Dan Escherichia 

coli‟, Journal Of Chemistry, 5.4 (2018), h. 133 
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menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara 

meningkatkan konsentrasi insulin dalam darah.
38

 

Rambut jagung yang sering diabaikan oleh 

masyakarat dan hampir tidak pernah dimanfaatkan memiliki 

banyak sekali kandungan senyawa-senyawa kimia, 

antioksidan, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Rambut 

jagung juga terdapat asam lemak, minyak atsiri, resin, 

alkaloid, vitamin B (niasin, riboflavin dan tiamin) juga kaya 

akan mineral (abu, alumunium, krom, kobalt, zat besi, 

magnesium, mangan, fosfor, kalium, selenium dan juga 

natrium) yang tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan 

tubuh.
39

 

 

B. Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

1. Klasifikasi Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

Klasifikasi bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta  

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Malvaceales 

Famili  : Malvaceae 

Genus  : Hibiscus 

Spesies : Hibiscus sabdariffa L.
40

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Chalida Irma Akbar, et al., „Teh Rambut Jagung Dengan Penambahan Daun 

Stevia Sebagai Alternatif Minuman Fungsional Bagi Penderita Diabetes Melitus‟, 

Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan, 8.2 (2019), h. 68 
39 Rohmadianto, Suhartatik, and Widanti, h. 116 
40 Zahra Haidar, h. 8-9 
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2. Morfologi Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.)        

      
               Gambar 2.2 Tanaman Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.)

41
 

 

Tanaman rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

mempunyai akar, daun, batang, bunga, buah dan biji. 

Tanaman rosella memiliki akar tunggal.
42

 Kemudian daun 

tanaman rosella lebarnya berkisar 5-8 cm dengan panjang 

berkisar 6-15 cm. Daunnya tunggal memiliki bentuk seperti 

bulatan telur, memiliki sistem pertulangan menjari dan 

letaknya berselingan serta pada pinggirannya memiliki 

gerigi. Tangkai daun bulat berwarna hijau dengan panjang 

berkisar 4-7 cm.
43

  

Tanaman rosella mempunyai batang berbentuk 

bulat, tegak, berkayu dan berwarna kemerah-merahan. 

Tanaman rosella memiliki biji yang berbentuk seperti ginjal 

hingga triangular dengan sudut yang runcing, berbulu, 

dengan lebar 4 mm dan panjang 5 mm.
44

 

Tanaman bunga rosella termasuk dalam tipe bunga 

tunggal, karena dalam satu tangkai bunga hanya terdapat 

satu kuntum bunga yang keluar dari ketiak daun. Pada 

bunganya terdapat kelopak yang memiliki bulu dengan 

                                                             
41 Dokumentasi Pribadi, 2020 
42 Lina Pangaribuan, „Pemanfaatan Masker Bunga Rosela Untuk Pencerahan 

Kulit Wajah‟, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 12.28 (2016), h. 49 
43 Zahra Haidar, h. 9-10 
44 Lina Pangaribuan, h. 50 
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panjang berkisar 1 cm. Jumlah kelopak dalam satu bunga 

berkisar 8-11 helaian yang memiliki tekstur berbulu halus 

dengan panjang 1 cm. Biasanya pangkalnya saling 

berlekatan dan berwarna merah.
45

 

Bunga rosella memiliki warna yang cantik yaitu 

berwarna merah dengan bagian ujungnya berwarna lebih 

gelap. Bunga rosella termasuk bunga sempurna karena 

terdapat benang sari dan putik dalam satu kuntum bunga. 

Benang sari biasanya melekat pada tangkai sari, sedangkan 

putiknya memiliki bentuk seperti tabung dan memiliki warna 

merah ataupun kuning.
46

 

Salah satu bagian dari bunga rosella yang sering 

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam membuat berbagai 

macam jenis makanan ataupun minuman adalah bagian 

kelopak bunga. Pada umumnya kelopak bunga ini sering 

dianggap sebagai bunga oleh masyarakat. Kelopak bunga 

rosella atau kaliksnya lebih tebal dengan warna merah yang 

cantik sehingga jika di buat produk akan menghasilkan 

makanan dan minuman yang menarik dan tentunya dengan 

rasa yang juga enak untuk dinikmati. Masyarakat biasa 

mengolah kelopak bunga rosella menjadi manisan, teh, jelly, 

saus, dan lain sebagainya. 

 

3. Manfaat Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

Bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) menjadi salah 

satu dari tanaman yang memiliki banyak khasiat. Tanaman 

rosella sudah sering dimanfaatkan oleh banyak negara seperti 

di Afrika, Meksiko, dan India yang memanfaatkan rosella 

sebagai bahan obat tradisional. Namun di Indonesia belum 

banyak yang memanfaatkan tanaman ini. 

Bunga rosella selain memiliki rasa yang enak dengan 

sedikit masam dan kandungan antioksidan yang cukup tinggi 

juga mempunyai khasiat yang cukup beragam antara lain 

digunakan untuk penurun tekanan darah tinggi, obat 

                                                             
45 Lina Pangaribuan, h. 50 
46 Zahra Haidar, h.10 
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cacingan, antikejang, antiseptik usus, dan perangsang 

peristaltik usus.
47

 

Rasa asam dalam bunga rosela merupakan 

perpaduan berbagai jenis asam, seperti asam askorbat 

(vitamin C), asam sitrat, dan asam malat yang berguna bagi 

tubuh. Bahan aktif yang terdapat dalam rosella adalah gossy 

peptin, anthocyanin, gluside hibiscin, dan flavonoid yang 

bermanfaat mencegah kanker, mengendalikan tekanan darah, 

melancarkan peredaran darah, dan sebagainya. Manfaat 

bunga rosela dapat menyembuhkan gangguan pencernaan, 

merangsang defekasi, dan  meningkatkan stamina.
48

 

Bunga rosella mengandung beberapa zat yang sangat 

penting bagi kesehatan. Tiap 100 g kelopak bunga segar 

mengandung 260-280 mg vitamin C. Selain itu, rosella juga 

mengandung vitamin D, vitamin B1, B2, niacin, riboflavin, β-

karoten, zat besi, asam amino, polisakarida, omega 3, dan 

kalsium dalam jumlah yang cukup tinggi (486 mg/100 g).  

Khasiat bunga rosela tidak terlepas dari komposisi 

kimia dalam kelopak bunga rosela. Komposisi kimia dalam 

kelopak bunga rosela adalah campuran  asam sitrat dan asam 

malat 13%, antosianin (Gossipetin dan hibiscin 2 %), vitamin 

C 14 mg/100 g, β-karoten 285/100 g dan serat 2,5 %. 

Kandungan senyawa metabolis sekunder yang paling dominan 

pada rosella merah adalah adanya senyawa antosianin yang 

membentuk flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. 

Flavonoid rosella terdiri dari flavonol dan pigmen antosianin. 

Antosianin berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat 

menyembuhkan penyakit degeneratif.
49

 

 

 

                                                             
47 Muh. Hasir Adam dan Rusni Fitri Y. Rusman, „Pengaruh Penambahan 

Ekstrak Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L) Terhadap Keasaman Pada Yogurt 

(pH)‟, Jurnal Peternakan Lokal, 1.2 (2019), h. 29 
48 Hangga Wahyudi, et al., „Aktivitas Antioksidan Teh Daun Kelor (Moringa 

oliefera) – Rosela (Hibiscus sabdariffa L) Dengan Variasi Lama Pengeringan‟. Jurnal 
Jitipari, 3. (2018), h. 109  

49 Rohmadianto, Suhartatik, and Widanti, h. 116 
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C. Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan suatu atom, gugus, molekul 

atau senyawa yang dapat berdiri sendiri yang terkandung 

didalamnya satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada 

orbit paling luar. Senyawa tersebut antara lain molekul oksigen, 

atom hidrogen, dan logam-logam transisi. Radikal bebas dapat 

bermuatan negatif (anion), bermuatan positif (kation) atau tidak 

bermuatan.
50

 

Radikal bebas dapat terbentuk ketika radikal bebas 

menyumbangkan satu elektronnya, mengambil satu elektron dari 

molekul lain atau berikatan dengan molekul nonradikal lain. 

Sehingga menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi berantai yang 

kemudian menghasilkan radikal bebas baru. Reaksi radikal bebas 

dengan molekul nonradikal bebas ini adalah gambaran tentang 

bagaimana suatu reaksi berantai terjadi. Reaksi berantai ini akan 

terus berlanjut sampai radikal bebas dihilangkan oleh sistem 

antioksidan di dalam tubuh. 

 
Gambar 2.3 Reaksi Rantai Oksidasi Radikal Bebas51 

 

Radikal bebas yang terbentuk baik dari dalam tubuh 

(endogenus) maupun dari luar tubuh (eksogenus) terjadi melalui 

sederetan mekanisme reaksi. Pertama dengan pembentukan awal 

radikal bebas (inisiasi), kemudian perambatan atau pembentukan 

radikal bebas baru (propagasi), dan masuk ketahap terakhir yaitu 

                                                             
50 Euis Reni Yuslianti, h. 2 
51 Euis Reni Yuslianti, h. 6 
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pemusnahan atau pengubahan menjadi radikal bebas stabil dan 

tidak reaktif (terminasi). 

Reaksi radikal bebas yang terjadi secara 

berkesinambungan di dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai 

macam penyakit karena dapat mengoksidasi beberapa 

makromolekul tubuh antara lain asam nukleat, lipid, dan protein. 

Molekul oksigen reaktif dapat meningkatkan modifikasi 

protein,lipid, dan DNA pada berbagai jaringan sehingga terjadi 

kerusakan berbagai jaringan.
52

 

Radikal bebas dapat terbentuk secara alami di dalam 

tubuh dan dapat terbentuk dari lingkungan. Radikal bebas 

terbentuk secara alami di dalam tubuh melalui respirasi di 

mitokondria, reaksi inflamasi, dan kelebihan gizi karena saat 

dimetabolisme tidak hanya energi yang akan dihasilkan tetapi 

juga akan menghasilkan radikal bebas. Sedangkan radikal bebas 

yang terbentuk dari lingkungan yaitu dari sinar ultraviolet 

matahari pukul 10.00 - 15.00, emisi kendaraan bermotor, polusi 

asap rokok dan pabrik, serta mengkonsumsi minuman 

beralkohol.
53

 

Radikal bebas dalam jumlah normal dapat bermanfaat 

bagi kesehatan seperti melawan peradangan, membunuh bakteri, 

dan mengendalikan tonus otot polos pembuluh darah serta organ-

organ dalam tubuh. Sedangkan radikal bebas dalam jumlah yang 

berlebih di dalam tubuh dapat mengakibatkan stres oksidatif. 

Dimana keadaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan oksidatif 

mulai dari tingkat sel, jaringan, sampai ke organ tubuh yang 

dapat mempercepat terjadinya proses penuaan dan menyebabkan 

munculnya penyakit degeneratif seperti stroke, asma, radang 

usus, diabetes melitus, penyumbatan kronis pembuluh darah di 

jantung, dan lain sebagainya.
54

 

 

                                                             
52 Azzah Farah Fadiyah, et al., „Eksplorasi Potensi Ekstrak Cair Daun 

Kecombrang Yang Mengandung Antioksidan Sebagai Penetralisir Radikal Bebas 

Dalam Darah Petugas SPBU”, Jurnal Litbang Kota Pekalongan, 15.1 (2018), h. 9 
53 Azzah Farah Fadiyah, et al., h. 10-11 
54 Euis Reni Yuslianti, h. 1 
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D. Antioksidan 

Antioksidan dapat melawan radikal bebas yang dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit degeneratif seperti 

jantung koroner, diabetes mellitus, dan kanker. Antioksidan 

bekerja dengan cara menyumbangkan satu atau lebih elektron 

kepada radikal bebas sehingga radikal bebas dapat diredam. Di 

dalam tubuh terdapat cadangan antioksidan, akan tetapi dalam 

jumlah yang sedikit. Sehingga tubuh membutuhkan antioksidan 

dari luar tubuh atau antioksidan eksogen.
 55

 

Tubuh memiliki antioksidan alami yang berfungsi untuk 

menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas 

reaktif membentuk radikal bebas yang lebih stabil. Terdapat 

beberapa antioksidan alami di dalam tubuh seperti Superoksida 

dismutase (SOD) yaitu antioksidan intraseluler, dan antosianin 

yaitu turunan dari flavonoid yang berasal dari luar sel atau 

antioksidan ekstraseluler.
56

 

Antioksidan alami di dalam tubuh berasal dari sistem 

enzim yaitu enzim superoksida dismutase, namun jika jumlah 

radikal bebas lebih banyak daripada enzim yang terdapat dalam 

tubuh maka tubuh perlu tambahan antioksidan dari luar. 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu antioksidan alami dan antioksidan buatan.
57

 

Antioksidan alami dapat melindungi tubuh atas kerusakan 

akibat spesies oksigen reaktif, menghambat penyakit degeneratif, 

dan menghambat peroksidae lipid pada makanan. Antioksidan 

alami pada umumnya memiliki gugus hidroksi dalam struktur 

molekul. Antioksidan dapat dikelompokkan menjadi kelompok 

amina, aminofenol, dan fenol berdasarkan senyawa penyusunnya. 

Kebanyakan dari senyawa antioksidan alami dan buatan untuk 

makanan termasuk dalam kelompok fenol seperti flavonoid, 

                                                             
55 Redaksi Trubus, „My Healthy Life: Sehat Dari Meja Makan‟, (Jakarta: 

Trubus, 2016), h. 80 
56 Azzah Farah Fadiyah, et al., h. 9 
57 Yosina M. Huliselan, et al., „Aktivitas antioksidan ekstrak etanol, Etil Asetat 

dan n-heksan dari daun sesewanuwa (Clerodendron squamatum vahl.)‟, Jurnal Ilmiah 

Farmasi, 4.3 (2016), h. 156  
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kurkumin, tokoferol, Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi 

Toluen (BHT), Tert-Butil Hidroksi Quinon (TBHQ).
58

 

Antioksidan buatan seperti asam benzoat, Butil Hidroksi 

Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), Tert-Butil Hidroksi 

Quinon (TBHQ) dapat menyebabkan efek samping terhadap 

kesehatan tubuh. BHA dan BHT telah diteliti dapat menimbulkan 

tumor pada hewan serta dapat menyebabkan kerusakan pada hati 

jika dikonsumsi secara berlebihan. Saat sekarang ini, bunga 

menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan antioksidan 

alami pada bahan makanan. 

Tumbuhan mengandung metabolit sekunder yang dapat 

berpotensi sebagai antioksida antara lain alkaloid, flavonoid, 

senyawa fenol, steroid, dan terpenoid. Senyawa antioksidan dari 

tumbuhan dapat diperoleh dengan cara ekstraksi menggunakan 

pelarut, perbedaan polaritas dari pelarut menghasilkan perbedaan 

jumlah dan jenis senyawa metabolit sekunder yang didapat.
59

 

Tumbuhan yang memiliki warna yang mencolok 

berpotensi sebagai pewarna dan antioksidan alami. Aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi akan dihasilkan pada senyawa 

fenolik yang memiliki jumlah gugus hidroksil yang lebih banyak 

pada inti flavonoidnya. Senyawa fenolik memiliki kemampuan 

untuk menyumbangkan hidrogen, sehingga aktivitas antioksidan 

senyawa fenolik dapat dihasilkan pada reaksi netralisasi radikal 

bebas yang berasal dari proses oksidasi atau pada proses 

penghentian reaksi radikal bebas berantai.
60

 

 

1. Uji Antioksidan 

Pengukuran aktivitas antioksidan dapat dilakukan 

dengan  menggunakan beberapa metode yaitu DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazil), CUPRAC (cupric ion reducing 

antioxidant power), dan FRAP (ferric reducing antioxidant 

power). Radikal 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

merupakan radikal bebas yang stabil dan dapat menerima 

                                                             
58 Redaksi Trubus, h. 80 
59 Yosina M. Huliselan, et al., h. 156 
60 Swastike, et al., „Eksplorasi Bahan Alami Sebagai Alternatif Pengganti Bahan 

Tambahan Pangan (BT) Sintetik‟, Jurnal Agimeta, 8.16 (2018), h. 13 
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sebuah elektron yang kemudian diubah menjadi molekul 

diamagnetik. Elektron yang tidak berpasangan pada Radikal 

2,2, Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) mempunyai kemampuan 

mengambil atom hidrogen yang kuat dari senyawa antioksidan 

pada panjang gelombang 517 nm dengan warna ungu. Akibat 

dari penurunan absorbabilitas molar dari radikal DPPH adalah 

terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kuning. Hal itu 

karena elektron yang tidak berpasangan menjadi berpasangan 

dengan adanya penyerapan atom hidrogen dari antioksidan 

yang kemudian membentuk DPPH-H tereduksi.
61

 

Metode DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan metode 

CUPRAK dan metode FRAP yaitu uji antioksidan yang 

sederhana, mudah, cepat, dan peka serta sampel yang 

digunakan hanya berjumlah sedikit. Metode DPPH memiliki 

kelemahan yaitu radikal DPPH hanya dapat dilarutkan dalam 

media organik sedangkan pada media yang bersifat air tidak 

dapat larut, sehingga membatasi kemampuannya dalam 

menentukan peran antioksidan hidrofilik.
62

 

Metode CUPRAC (cupric ion reducing antioxidant 

power) menggunakan bis (neokuproin) tembaga (II) Cu(Nc)2
2+  

yang berwarna biru akan mengalami reduksi menjadi kuning 

Cu(Nc)2
+ 

. Sedangkan metode FRAP (ferric reducing 

antioxidant power) menggunakan Fe(TPTZ)2
3+ 

 kompleks 

besi-ligan 2,4,6-tripiridil-triazin sebagai pereaksi. Kompleks 

biru Fe(TPTZ)2
3+ 

memiliki fungsi sebagai zat pengoksidasi 

yang kemudian mengalami reduksi menjadi Fe(TPTZ)2
2+ 

yang 

berwarna kuning dengan reaksi sebagai berikut: Fe(TPTZ)2
3+ 

+ AROH → Fe(TPTZ)2
2+  

+ H
+
+AR = O.

63 
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UB Press, 2019), h. 17 
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63 Anik Wahyuni, „Pengaruh Penambahan Kunir Putih (Curcuma mangga Val.) 
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Aktivitas antioksidan dapat dihitung dari hasil nilai 

IC50. IC50 adalah bilangan yang menunjukkan konsentrasi 

ekstrak (ppm) yang dapat menghambat proses oksidasi 

sebanyak 50%. Apabila semakin kecil nilai IC50 maka semakin 

tinggi aktivitas antioksidan yang dimiliki. Suatu senyawa 

dapat dikatakan memiliki aktivitas antioksidan yang sangat 

kuat apabila nilai IC50 kurang dari 50 ppm, antioksidan kuat 

untuk IC50 bernilai 50-100 ppm, antioksidan sedang untuk IC50 

bernilai 100-150 ppm, dan antioksidan lemah untuk IC50 

bernilai 150-200 ppm.
64

 

 

E. Vitamin C 

Vitamin C atau asam L-askorbat merupakan nutrisi yang 

sangat penting bagi manusia. Vitamin C memiliki nama IUPAC 

yaitu 2-oxo-L-threo-hexono-1,4-lactone-2,3-enediol atau (R)-3,4-

dihydroksi-5-((S)-1,2-dihydroksiethyl)furan-2(5H)-one. Vitamin C 

adalah senyawa yang mempunyai aktivitas vitamin C pada hewan, 

termasuk asam askorbat dan garamnya serta beberapa bentuk 

teroksidasi dari molekul seperti asam dehidroaskorbat. Askorbat 

dan asam askorbat secara alami sudah ada di dalam tubuh ketika 

salah satunya masuk ke dalam sel. Hal itu karena askorbat dan 

asam askorbat merupakan suatu bentuk interconvert.65
 

Vitamin C merupakan salah satu vitamin yang dalam 

jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menjaga 

metabolisme, pertumbuhan dan pemeliharaan normal. Vitamin C 

memiliki peran yang sangat penting yaitu dalam pembuatan sel-sel 

intra seluler serta kolagen. Vitamin C tersebar keseluruh tubuh 

dalam jaringan ikat, matriks, rangka, dan sebagainya. Vitamin C 

juga memiliki peran dalam hidroksilasi prolin dan lisin menjadi 

hidroksi prolin dan hidroksi lisin. Kedua senyawa tersebut 

merupakan komponen kolagen yang sangat berperan penting dalam 

penyembuhan luka dan sebagai daya tahan tubuh untuk melawan 

stress dan infeksi.
66

 

                                                             
64 Srihari dan Lingganingum, h. 3. 
65 Aung Sumbono, “Biomolekul”, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 158 
66 Irnawati and others, „Penetapan Kadar Vitamin C Dan Uji Aktifitas 

Antioksidan Sari Buah Songi ( Dillenia Serrata Thunb)‟, Jurnal Ilmiah Farmasi, 6.2 

(2017), h. 42 
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Vitamin C atau asam askorbat adalah suatu turunan 

heksosa dan diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang berkaitan 

dengan monosakarida. Vitamin C memiliki rumus kimia C6H8O6. 

Gambar struktur kimia vitamin C dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 
Gambar 2.4 Struktur Vitamin C 

 

1. Metode Analisis 

Metode analisis yang dapat digunakan untuk 

menetapkan kadar vitamin C dapat dilakukan dengan 

beberapa metode antara lain: 

a. Metode Titrasi Iodimetri 

 Metode titrasi iodimetri adalah oksidator yang relatif 

kuat dengan nilai potensial oksidasi. Iodium bekerja dengan 

cara mengoksidasi senyawa yang memiliki potensial 

reduksi yang lebih kecil dibandingkan iodium. Vitamin C 

memiliki potensial reduksi yang lebih kecil dibandingkan 

dengan iodium sehingga dapat dilakukan titrasi langsung 

dengan iodium. Kemudian untuk mendeteksi titik akhir 

dilakukan dengan meggunakan indikator amilum yang akan 

memberikan warna biru saat akhir titrasi. 

b. Titrasi Asam-Basa 

 Titrasi asam-basa termasuk dalam analisis volumetri 

yang merupakan metode analisis vitamin C dengan 

menggunakan larutan yang dinamakan titran dan dilepaskan 

dari perangkat gelas yang dinamakan buret. Apabila larutan 

yang diuji bersifat asam maka titran harus bersifat basa dan 

begitu juga sebaliknya. 

 



29 

 

c. Metode Spektrofotometri UV-Vis 

 Spektrofotometri merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang penggunaan spektrofotometer. Sedangkan 

spektrofotometer yaitu alat yang digunakan untuk 

mengukur energi secara relatif jika energi tersebut 

direflesikan, ditransmisikan sebagai fungsi dari panjang 

gelombang. Metode spektrofotometri UV-Vis adalah teknik 

analisis spektroskopi yang menggunakan sumber radiasi 

elektromagnetik ultra violet dekat (200-400 nm) dan sinar 

tampak (400-750 nm) dengan menggunakan alat 

spektrofotometer.
67

 Pengukuran spektrofotometri 

menggunakan alat spektrofotometer yang melibatkan energi 

elektronik dengan nilai yang cukup tinggi pada molekul 

yang diamati. Spektrofotometer UV-Vis banyak digunakan 

untuk analisis yang bersifat kuantitatif dibandingkan 

dengan analisis kualitatif. Konsentrasi dari analit dalam 

larutan dapat ditentukan dengan cara mengukur absorbansi 

panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum 

Lambert-beer.
68

 

 Berdasarkan persamaan hukum Lambert-beer dapat 

diketahui bahwa absorbansi (A) berbanding lurus dengan 

konsentrasi (c). Hal itu dikarenakan nilai b harganya 1 cm 

dapat diabaikan dan a adalah suatu tetapan. Artinya apabila 

konsentrasi sampel semakin tinggi maka nilai absorbansi 

yang dihasilkan akan semakin tinggi pula, begitu juga 

sebaliknya apabila konsentrasi sampel semakin rendah 

maka nilai absorbansi yang dihasilkan akan semakin 

rendah. Terdapat beberapa batasan dalam hukum Lambert-

beer antara lain sebagai berikut :
69

 

 

                                                             
67Anis Novia Anjarini, „Penetapan Kadar Vitamin C pada Jambu Biji Dengan 

Berbagai Cara Simpan Secara Spektrofotometri Uv-Vis’, (Skripsi, Universitas Setia 
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68 Hanif Romadhani, „Validasi Metode Penetapan Spectrofotometri‟ 

(Purwokerto: UMP, 2016), h. 5 
69 Khoirun Nisyak, et al., „Biokimia: Penuntun Praktikum Biokimia’ (Jakarta: 

CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 8 



30 

 

1. Sinar yang digunakan dianggap monokromatis 

2. Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang memiliki 

penampang yang sama 

3. Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak 

bergantung dengan yang lain dalam larutan tersebut. 

4. Tidak terjadi fluorensensi atau fosforisensi 

5. Indeks bias tidak bergantung pada konsentrasi larutan. 

 Absorbansi dengan konsentrasi akan memiliki 

hubungan yang linier (A≈c) apabila nilai absorbansi larutan 

antara 0,2 - 0,8 (0,2 ≤ A ≥ 0,8) atau biasa disebut dengan 

daerah berlaku hukum Lambert-beer. Apabila nilai 

absorbansi yang didapatkan lebih besar maka hubungan 

absorbansi tidak linier lagi. Berikut gambar kurva kalibrasi 

hubungan absorbansi versus konsentrasi:
70

  

 
Gambar 2.5 Kurva Kalibrasi Hubungan Absorbansi Versus 

Konsentrasi 

 

                                                             
70 Khoirun Nisyak, et al., h. 9 
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 Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab 

absorbansi dengan konsentrasi tidak linier antara lain sebagai 

berikut :
71

 

1. Adanya serapan oleh pelarut. Hal tersebut bisa diatasi 

dengan penggunaan blanko. Blanko yaitu dapat berupa 

larutan yang berisi selain komponen yang dianalisis 

termasuk zat pembentuk warna. 

2. Setapan oleh kuvet. Biasanya kuvet terbuat dari bahan 

kuarsa atau gelas, akan tetapi diantara keduanya kuvet yang 

terbuat dari bahan kuarsa mempunyai kualitas yang lebih 

baik. 

3. Terdapat kesalahan fotometrik normal pada pengukuran 

dengan absorbansi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal itu 

dapat diatur dengan mengatur konsentrasi sampel dengan 

menyesuaikan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan 

(dengan pengenceran atau pemekatan). 

 

 Metode spektrofotometri memiliki beberapa keuntungan 

antara lain metode ini dapat digunakan secara luas, dalam arti 

dapat digunakan untuk senyawa organik, anorganik dan 

biokimia yang absorpsinya di daerah tampak atau daerah ultra 

lembayung. Kemudian sensitivitasnya tinggi yaitu batas deteksi 

untuk mengabsorpsi pada jarak 10-4 sampai 10-5 M dan 

jaraktersebut dapat diperpanjang menjadi 10-6 sampai 1-7 M 

dengan modifikasi serta prosedur yang pasti. Metode 

spektrofotometri memiliki ketelitian yang baik dimana 

kesalahan relatif pada konsentrasi yang ditemui dengan tipe 

spektrofotometri UV-Vis tedapat pada jarak 1% - 5% dan 

kesalahan tersebut dapat diperkecil hingga beberapa puluh 

persen dengan perlakuan khusus. Kemudian metode ini juga 

mudah dilakukan dengan kinerjanya yang cepat menggunakan 

instrumen modern serta daerah pembacaannya otomatis.
72
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F. Organoleptik 

Organoleptik merupakan cara menilai suatu produk 

dengan memakai panca indera manusia yaitu indera pengecap 

untuk mengetahui rasa, indera penciuman untuk mengetahui 

aroma, indera penglihatan untuk mengetahui warna, dan indera 

peraba untuk mengetahui tekstur guna mengetahui kualitas dari 

suatu produk tertentu. 

Organoleptik sangat diperlukan dalam pengawasan mutu 

makanan. Dimana organoleptik ini dijadikan sebagai standar mutu 

produk yang diinginkan oleh produsen. Dengan adanya 

oganoleptik, produsen dapat mengetahui masa simpan produk, dan 

mengindentifikasi kerusakan yang dapat terjadi. Organoleptik juga 

dapat dijadikan untuk mengukur bagaimana penerimaan konsumen 

terhadap produk yang dihasilkan. 

Dalam pengembangan produk, aspek organoleptik tidak 

dapat diabaikan karena kemanfaatan suatu produk tidak dapat 

dinikmati oleh produsen apabila rasanya tidak enak meskipun nilai 

gizinya tinggi ataupun bagusnya manfaat suatu produk. Hal itu 

menjadi tantangan tersendiri untuk membuat suatu produk dengan 

tingginya nilai gizi dan memiliki manfaat yang banyak disertai 

dengan mutu organoleptik yang baik.
73

 

Penilaian organoleptik harus mempertimbangkan 

beberapa faktor antara lain panelis, laboratorium uji, persiapan dan 

penyajian sampel, metode penilaian organoleptik dan analisis data. 

1. Panelis 

Panel merupakan orang atau sekelompok orang yang 

bertugas menilai secara subjektif mutu organoleptik 

berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan panelis 

merupakan anggota dari panel. Seorang panelis dapat berasal 

dari orang dalam perusahaan produsen, konsumen, dan pihak 

ketiga (outsourcing). Dalam mengambil suatu keputusan 

penilaian, seorang panelis haruslah objektif dan presisi, dan 

paham terhadap karakter yang diuji. Terdapat beberapa jenis 

panelis antara lain :
74
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a. Panel Perseorangan  

Panel perseorangan yaitu seseorang yang sangat ahli karena 

memiliki kepekaan spesifik tinggi yang diperoleh sejak lahir 

maupun karena latihan. Panel ini sangat paham terhadap 

metode uji organoleptik dengan baik, sangat memahami sifat 

bahan yang akan dinilai, sehingga sangat memahami 

penyimpangan yang kecil dan mengetahui penyebabnya. 

b. Panel Terbatas 

Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang memiliki 

pehamanan tinggi, akan tetapi lebih rendah dibandingkan 

panel perseorangan. Semua panelis mengetahui faktor-faktor 

tertentu dalam sensori. Hasil keputusannya diambil 

berdasarkan hasil diskusi. 

c. Panel Terlatih 

Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang bertugas untuk 

menilai beberapa sifat rangsangan. Panel terlatih tidak 

memiliki pemahaman tidak setinggi panel terbatas, maka 

perlu dilakukan seleksi dan latihan dalam pemilihannya. 

d. Panel Agak Terlatih 

Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang, panel ini 

mengetahui sifat sensori setelah diberi penjelasan dan latihan 

yang tidak rutin, sehingga jika ada data yang menyimpang 

maka tidak digunakan. Contohnya mahasiswa atau 

personalia di perusahaan yang dipilih. 

e. Panel Tidak Terlatih 

Panel tidak terlatih beranggotakan lebih dari 25 orang awam. 

Pemilihan panel ini berdasarkan jenis kelamin, suku, status 

sosial, dan pendidikan. Panel tidak terlatih hanya dapat 

menilai sifat sensori yang sederhana seperti uji penerimaan 

atau kesukaan  

 

f. Panel Konsumen 

Panel konsumen adalah target pemasaran dari produk yang 

beranggotakan 30-100 orang. Penilaian organoleptik 

biasanya dilakukan di pasar atau door to door. 
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g. Panel Anak-anak 

Panel anak-anak biasanya berusia 3-10 tahun yang sudah 

bisa memberikan penilaian mutu organoleptik sederhana 

seperti kesukaan terhadap produk yang anak-anak sukai. 

Dalam pelaksanaanya perlu dilakukan tahapan dan diberikan 

bantuan untuk memberi penilaian. 

 

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang panelis 

adalah seorang panelis tertarik untuk melakukan penilaian 

organoleptik dan bukan karena dipaksa oleh seseorang, 

memiliki waktu, sehat (tidak memiliki penyakit THT, tidak buta 

warna), memiliki kemampuan verbal, sikap netral terhadap 

produk, memiliki pemahaman yang dibutuhkan, dan tidak alergi 

terhadap produk yang akan dinilai. Kondisi fisiologis yang baik, 

yaitu tidak sedang dalam kondisi lapar atau kenyang, kelelahan, 

dan sakit. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kepekaan 

indera seseorang.
75

 

 

2. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dapat menggunakan skala hedonik. 

Uji hedonik adalah uji tingkat kesukaan dari panelis sebagai 

salah satu penerimaan produk yang diinginkan bentuknya 

dapat berupa respon pribadi suka atau tidaknya terhadap 

sampel produk oleh panelis. Respon tingkat kesukaan dari 

panelis dinyatakan dalam skala hedonik. Jumlah panelis 

untuk uji hedonik tergantung dari peneliti, contohnya 15-20 

orang panelis yang terlatih dan lebih dari 80 orang untuk 

panelis tidak terlatih. Pengujian mutu organoleptik 

menggunakan angket yang diisi oleh para panelis tidak 

terlatih dengan menggunakan skor skala hedonik.
76

 

 

 

 

                                                             
75 Titis Sari Kusuma, et al., h.47 
76 Fellyanus Haba Ora, “Buku Ajar Struktur dan Komponen Telur”, 
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G. Metode Pengeringan 

Pengeringan adalah suatu cara untuk menurunkan kadar 

air suatu bahan sehingga diperoleh kadar air yang seimbang 

dengan atmosfer normal atau sampai tingkat yang diinginkan. 

Pada keadaan ini penurunan mutu bahan oleh aktivitas enzim, 

kapang, dan serangga dapat diabaikan. Pengeringan berfungsi 

untuk mencegah terjadinya pencemaran serta kontaminasi oleh 

jamur atau patogen yang bisa menurunkan kualitas atau 

mengakibatkan keracunan pada saat bahan dikonsumsi.
77

 

Pengeringan dapat memengaruhi kualitas dari komoditas 

antara lain meliputi warna, tekstur, komposisi kimiawi, kadar 

minyak, dan kadar keasaman. Aliran udara yang panas sangat 

efektif untuk pengeringan.
78

 Dalam proses pengeringan, terdapat 

faktor yang menjadi penentu atau memengaruhi laju pengeringan 

yaitu udara dan sifat bahan. Faktor udara merupakan unsur 

pengering yang sangat penting yaitu temperatur, kecepatan 

volumetrik udara pengering, dan kelembaban udara. Sedangkan 

faktor sifat bahan yaitu kadar air, ukuran, dan tekanan parsial 

bahan. Proses pengeringan bahan akan berlangsung lebih cepat 

dengan makin tingginya suhu dan kecepatan aliran udara 

pengering. 

Pada umumnya proses pengeringan dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu pengeringan secara alami dan buatan.
79

 

1. Pengeringan secara alami (natural drying) 

Pengeringan secara alami banyak dilakukan oleh para 

petani dengan cara memanfaatkan penyinaran matahari secara 

langsung (penjemuran). Pengeringan alami biasa disebut 

dengan pengeringan tradisional. Pengeringan secara alami 

memiliki beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut :
80

 

a) Biaya yang relatif murah karena tidak membutuhkan bahan 

bakar 

                                                             
77 Yuli Widiyastuti Siswanto, h. 42 
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b) Memperluas kesempatan kerja 

c) Cahaya matahari dapat menembus ke dalam jaringan sel 

bahan. 

Pengeringan alami juga memiliki kelemahan antara 

lain sebagai berikut :
81

 

a) Suhu dan kelembapan tidak dapat dikontrol 

b) Waktu pengeringan bergantung pada kapasitas dan 

intensitas cahaya matahari  

c) Dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna pada 

produk akhir 

d) Proses pengeringan berlangsung secara tidak kontinu atau 

harus terhenti pada malam hari.  

 

a. Pengeringan dengan cahaya matahari (sun drying) 

Pengeringan dengan cahaya matahari merupakan 

metode pengeringan yang paling sederhana dan paling 

umum dilakukan oleh petani karena hanya memanfaatkan 

energi panas dari cahaya matahari langsung. Cara 

pengeringan ini sangat praktis dan tidak memerlukan biaya 

yang besar. Cukup dengan menghamparkan bahan yang 

hendak dikeringkan di atas lantai beralas tikar atau rak 

penjemuran yang terbuat dari besi, bambu atau kayu. 

Bahan harus sering dibolak-balik agar kering merata.  

Ketebalan hamparan yang digunakan sebagai alas 

bahan juga harus diperhatikan karena akan berpengaruh 

terhadap kelancaran sirkulasi udara dan proses penguapan. 

Cara pengeringan ini mempunyai kelemahan yaitu sulit 

mengontrol suhu dan kelembaban sesuai dengan yang 

diinginkan, membutuhkan tempat yang luas, kemungkinan 

terjadi penyusutan bahan lebih besar, dan mudah 

terkontaminasi akibat masuknya kotoran dari luar akibat 

bahan ditempatkan di tempat terbuka. 
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b. Pengeringan menggunakan alat berenergi matahari 

Pengeringan ini selain memanfaatkan tenaga 

matahari, juga memanfaatkan kelembaban udara, suhu, dan 

sirkulasi udara untuk membantu proses pengeringan.  

Besarnya energi matahari yang dikonversikan dan tingkat 

suhu yang dicapai menjadi parameter utama yang 

menentukan efektivitas alat pengering ini. 

c. Pengering bertenaga angin (ventilation drying) 

Pengeringan dengan alat ini pada umumnya 

dilakukan di dalam ruangan yang memungkinkan 

terjadinya pergantian udara yang berlangsung secara cepat. 

Biasaya yang menggunakan alat pengeringan ini adalah 

bahan yang mengandung minyak atsiri atau bahan yang 

ingin tetap mempertahankan warnanya seperti pada bunga 

dan buah-buahan.
82

 

2. Pengeringan Buatan (artificial drying) 

Pengeringan buatan adalah cara pengeringan yang 

dilakukan dengan menggunakan alat yang memanfaatkan 

sumber panas cahaya matahari (energi surya), tenaga listrik, 

atau kompor minyak. Alat pengering yang memanfaatkan 

sumber panas dari tenaga listrik biasanya menggunakan oven.
83

 

Alat pengering buatan mempunyai kelebihan antara lain : 

1. Pengeringan tidak bergantung pada cahaya matahari 

2. Kecepatan, ketepatan, dan kualitas bahan yang 

dikeringkan sesuai dengan yang diinginkan. 

3. Kerusakan pada bahan dapat diminimalisir. 

4. Bahan terhindar dari kontaminasi kotoran dari luar. 
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5. Suhu pengering bisa diatur sesuai kebutuhan serta 

disesuaikan dengan bahan yang hendak dikeringkan.
84

 

 

3. Tipe Alat Pengering 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh alat 

pengering mekanis antara lain : 

1. Mampu mengeringkan bahan sampai tingkat kekeringan 

yang aman tanpa merusak termal, fisik, kimia, ataupun 

biokimia untuk dilanjutkan pada kegiatan selanjutnya. 

2. Dapat menghemat waktu dan biaya operasional seperti 

listrik, bahan bakar dan upah buruh. 

  Proses pengeringan yang baik sangat bergantung pada 

beberapa faktor seperti toleransi terhadap suhu, respon 

terhadap kelembaban, daya tahan terhadap tekanan, sifat 

mudah mengalir, dipengaruhi oleh laju pengeringan, keadaan 

cuaca dan faktor ekonomi. Bahan yang dikeringkan dengan 

alat mekanis memungkinkan untuk dihasilkannya pengeringan 

bahan dengan kualitas yang baik.
85

 

  Tipe alat pengering yang sering digunakan pada 

umumnya dibedakan menjadi dua sebagai berikut : 

1. Alat pengering tipe tumpukan (batch driyer) 

  Alat pengering ini dapat digunakan untuk 

mengeringkan semua jenis simplisia. Bahan yang 

akan dikeringkan ditaruh di dalam rak yang dasarnya 

telah diberi lubang untuk mengalirkan udara panas. 

Udara akan mengalir dari bawah ke atas dan mengalir 

di sela-sela bahan. Kemudian aliran udara panas 

tersebut akan menguapkan air dalam bahan. Maka 

suhu di dalam alat pengering makin ke atas makin 

turun.  
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Proses pengeringan simplisia yang optimal 

dilakukan pada suhu 30
o
C - 90

o
C. Senyawa-senyawa 

yang memiliki warna mempunyai kerentanan terhadap 

sinar matahari. Selain itu, yang harus di perhatikan 

adalah ketebalan dari simplisia yang akan 

dikeringkan.
86

 Untuk mendapatkan hasil simplisia 

yang dikeringkan memiliki kesamaan maka ketebalan 

dari simplisia perlu diatur agar seluruh lapisan bahan 

mendapatkan panas yang sama. 

2. Alat pengering tipe rak (tray driyer) 

   Alat pengering tipe rak biasanya memiliki 

bentuk kotak yang dilengkapi rak-rak pengering. 

Penggunaan alat pengering ini yaitu bahan 

dihamparkan di atas rak pengering, kemudian 

ditambahkan dengan hembusan udara panas ke 

dalamnya. Cara kerja alat ini hampir sama dengan tipe 

pengering yang memanfaatkan tenaga matahari. Pada 

alat pengering ini dapat diatur suhunya disesuaikan 

dengan kebutuhan dan jenis simplisia yang akan 

dikeringkan.
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H. Hipotesis  

1. Hipotesis Penelitian 

Perbedaan metode pengeringan dapat memengaruhi aktivitas 

antioksidan, vitamin C, dan organoleptik teh kombinasi 

rambut jagung dan kelopak bunga rosella. 

2. Hipotesis Statistik 

H0 : Perbedaan metode pengeringan tidak berpengaruh 

terhadap aktivitas antioksidan, vitamin C, dan 

organoleptik teh kombinasi rambut jagung dan 

kelopak bunga rosella. 

                                                             
86 Garnida, et al., h. 64 
87 Yuli Widiyastuti Siswanto, h. 48-49 
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H1 : Perbedaan metode pengeringan berpengaruh terhadap 

aktivitas antioksidan, vitamin C, dan organoleptik teh 

kombinasi rambut jagung dan kelopak bunga rosella. 
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