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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

BAB IV. METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis dan rancangan penelitian 

Berdasarkan tujuan dan tempat pelaksanaan, penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimental laboratories. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

pengaruh penambahan serbuk buah lemon dan buah jambu biji terhadap kestabilan 

EGCG dan aktivitas antioksidan seduhan teh hijau. 
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Produk serbuk 
teh hijau komersil 

Uji aktivitas antioksidan 
dengan metode DPPH 
pada hari ke-1,2,4,8 

Optimasi fase 
gerak 

(pengukuran Rs) 

Validasi metode 
KLT, meliputi: 

Spesifisitas, 
selektivitas, 
linieritas, 

akurasi, dan 
presisi 

Ekstraksi sampel pada 
hari ke-1, 2, 3, 4, 8 

Skema Metode Penelitian 

Buat larutan 
baku EGCG dan 

fase gerak 

Campur teh dan serbuk buah 
lemon dengan perbandingan 

2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 b/b 

Kuantifikasi EGCG  
dengan Densitometer 

Serbuk buah 
lemon  

Serbuk teh hijau  Serbuk buah 
jambu biji  

Simpan dalam kulkas 

Validasi Metode KLT Uji Aktivitas Antioksidan Uji Stabilitas Kadar EGCG 

Pemisahan senyawa 
dengan KLT 

Buah Lemon Buah Jambu biji 

Dicuci dan dipotong 
tipis 

Dicuci dan dipotong 
tipis 

Dikeringkan dengan 
fruit dehydrator dan 

dibuat serbuk 

Dikeringkan dengan 
fruit dehydrator dan 

dibuat serbuk 

Campur teh dan serbuk buah 
jambu biji dengan perbandingan 

2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 b/b 
 

Simpan dalam kulkas Simpan dalam kulkas 
 

Uji aktivitas antioksidan 
dengan metode DPPH pada 

hari ke-1,2,4,8 

Gambar 4.1 Rancangan Operasional Penelitian 

Diseduh dengan 
akuades 80°C 

selama 15 menit 

Aduk selama 5 menit lalu 
saring 

Aduk selama 5 menit lalu 
saring 

Diseduh dengan 
akuades 80°C 

selama 15 menit 

Campur teh dan serbuk 
buah lemon dengan 

perbandingan 2:0, 2:1, 
2:2, 2:3, 2:4 b/b 

Aduk selama 5 menit 
lalu saring 

Campur teh dan serbuk 
buah lemon dengan 

perbandingan 2:0, 2:1, 
2:2, 2:3, 2:4 b/b 

Aduk selama 5 menit 
lalu saring 

Simpan dalam kulkas 

Ekstraksi sampel pada 
hari ke-1, 2, 3, 4, 8 

Pemisahan senyawa 
dengan KLT 

Kuantifikasi EGCG  
dengan Densitometer 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH PENAMBAHAN SERBUK ... HANIFAH RIDHA RABBANITESIS



56 
 

 

4.2 Sampel dan teknik pengambilan sampel 

 Sampel : Salah satu produk serbuk teh hijau yang beredar di pasaran, buah 

jambu biji yang diperoleh dari pasar di Surabaya, dan buah lemon yang 

diperoleh dari perkebunan di Lembang. 

 Besar replikasi : Untuk penelitian eksperimental, banyaknya ulangan 

dihitungan dengan rumus (t-1)(r-1) >15 dimana t merupakan banyaknya 

kelompok perlakuan dan r merupakan jumlah replikasi (Supranto, 2000). 

(t-1)(r-1)    ≥ 15 

(9-1)(r-1) ≥ 15 

                r ≥ 3  

Berdasarkan perhitungan tersebut, minimal ulangan yang dibutuhkan yaitu 

tiga. Dalam penelitian ini masing-masing perlakuan akan dilakukan dalam tiga 

kali ulangan (replikasi).  

 Teknik pengambilan sampel: Simple random sampling 

4.3 Variabel penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini terbagi dalam variabel bebas, 

tergantung, dan kendali, sebagai berikut: 

 Variabel bebas : jenis dan jumlah (rasio) teh dan serbuk buah lemon atau 

jambu biji yang ditambahkan. 

 Variabel tergantung: kadar EGCG, aktivitas antioksidan minuman teh hijau 

 Variabel kendali : suhu dan lama penyeduhan, suhu penyimpanan, lokasi 

tempat pengambilan sampel 

4.4 Bahan penelitian 

1. Baku standar (-)-Epigallocatechin gallate (EGCG) (Sigma) 
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2. Baku standar vitamin C (Sigma) 

3. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)  (Sigma) 

4. Akuades/air suling (Smart Lab, Tangerang, Indonesia) 

5. Metanol p.a (Merck, Darmstadt, Jerman) 

6. Kloroform p.a. (Merck, Darmstadt, Jerman) 

7. Etil asetat p.a. (Full Time, Anhui, China) 

8. Aseton p.a. (Smart Lab, Tangerang, Indonesia) 

9. Asam format p.a. (Merck, Darmstadt, Jerman) 

10. Lempeng Silika Gel 60 F254 

4.5 Instrumen penelitian 

1. Spektrofotometer UV-Vis Cary 60 (Agilent, California, US) 

2. CAMAG TLC Scanner 4 (Muttenz, Switzerland) 

3. Neraca analitik OHAUS  

4. Neraca mikro analitik XPE 26 (Mettler Toledo, Greinfensee, 

Switzerland) 

5. pH meter STARTER 3000 

4.6 Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian : Laboratorium MM I Departemen Kimia Farmasi, Fakultas 

Farmasi, Universitas Airlangga 

Waktu penelitian : April-November 2019 
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4.7 Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

4.7.1  Determinasi tanaman 

Determinasi tanaman jambu biji (Psidium guajava L.) dan lemon (Citrus 

limon L.) dilakukan di Laboratorium Sistematik Tumbuhan Fakutas Biologi 

Universitas Gadjah Mada.  

4.7.2 Pengumpulan simplisia 

Buah jambu biji diperoleh dari pasar yang ada di Surabaya. Buah jambu biji 

yang digunakan yaitu jambu biji dengan daging buah berwarna merah muda dan 

dipilih buah dengan berat yang seragam, telah matang dan memiliki penampakan 

fisik yang baik. Buah lemon yang digunakan dipilih yang memiliki kulit buah 

berwarna kuning, memiliki bentuk fisik yang baik, dan berat yang seragam. 

4.7.3 Pembuatan sampel 

4.7.3.1 Pembuatan serbuk buah  

Pembuatan serbuk buah dilakukan menurut prosedur yang digunakan oleh 

Sujka dan Pankiewicz (2015). Buah jambu biji dan lemon dicuci bersih kemudian 

dipotong tipis-tipis dengan ukuran yang sama. Selanjutnya potongan buah 

dikeringkan dalam fruit dehydrator pada suhu 50°C selama 24 jam. Potongan 

buah kering kemudian diperkecil ukurannya menjadi serbuk dengan blender 

kering (dry miller) dan diayak untuk mendapatkan serbuk halus. 

4.7.3.2 Pengukuran kadar vitamin C buah 

Kadar vitamin C buah jambu biji dan buah diukur dengan metode titrasi 

redoks menggunakan larutan iodat. Sebanyak 100 g buah dihaluskan dan 

ditambahkan 10 ml aquades beberapa kali, hingga didapat sari buah sejumlah 100 

ml. Sari buah yang diperoleh disaring untuk memisahkan filtrat dengan ampasnya. 
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Selanjutnya 20 ml sari buah dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml dan 

ditambah dengan 150 ml aquades, 5 ml KI 0,6 mol L-1, 5 ml HCl mol L-1, dan 1 ml 

larutan indikator amilum. Sampel dititrasi dengan larutan KIO3 0,002 mol L-1 

perlahan-lahan hingga mencapai titik akhir (terjadi perubahan warna larutan 

menjadi biru gelap).  

4.7.3.3 Preparasi dan pengukuran pH sampel 

Semua sampel yang digunakan dalam penelitian dibuat baru. Untuk setiap 

seri pengujian, ditimbang 2 g serbuk teh hijau dan diseduh dengan 200 ml air 

destilasi bersuhu 80°C. Larutan dibuat homogen dengan bantuan pengaduk 

magnetik selama 15 menit. Seduhan teh hijau kemudian dibagi menjadi 9 variasi, 

yaitu (1) teh hijau saja (GT 2:0), (2) teh hijau yang ditambah 1 bagian jambu 

(GTGV 2:1), (3) teh hijau yang ditambah 2 bagian jambu (GTGV 2:2), (4) teh hijau 

yang ditambah 3 bagian jambu (GTGV 2:3), (5) teh hijau yang ditambah 4 bagian 

jambu (GTGV 2:4), (6) teh hijau yang ditambah 1 bagian lemon (GTL 2:1), (7) teh 

hijau yang ditambah 2 bagian lemon (GTL 2:2), (8) teh hijau yang ditambah 3 

bagian lemon (GTL 2:3), (9) teh hijau yang ditambah 4 bagian lemon (GTL 2:4). 

Semua ekstrak teh hijau ini kemudian diaduk lagi selama 5 menit. Semua ekstrak 

selanjutnya disaring untuk memisahkan padatan yang tidak bisa larut. Filtrat yang 

diperoleh bila tidak langsung digunakan untuk pengujian disimpan dalam kulkas. 

Untuk uji stabilitas ini, semua sampel disimpan selama 8 hari. Ekstraksi juga 

dilakukan pada seduhan jambu dan lemon untuk mengamati ada tidaknya EGCG 

dalam kedua buah tersebut.  

Pengukuran pH sampel dilakukan menggunakan pH meter STARTER 3000. 

Sebelum digunakan untuk mengukur sampel, elektroda pH meter terlebih dahulu 
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dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya pH meter 

dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan 7. Setelah terkalibrasi, pH meter 

digunakan untuk mengukur pH larutan sampel.  

4.7.4 Validasi metode KLT-Densitometri 

4.7.4.1 Spesifisitas dan selektivitas 

Dibuat empat macam larutan, yaitu seri larutan baku kerja EGCG 100-500 

ppm, larutan sampel teh hijau, larutan sampel jambu, dan larutan sampel lemon. 

Masing-masing larutan ditotolkan sebanyak 2 µL pada lempeng KLT dan lempeng 

dielusi dalam chamber yang telah dijenuhkan dengan fase gerak. Fase gerak yang 

digunakan yaitu: 

1. Toluene:aseton:asam format = 5:6:1 (Sugihartini et al., 2016) 

2. Kloroform:aseton:asam format = 5:4:1 (Vasisht et al., 2003) 

Dari masing-masing kromatogram dihitung nilai Rf dan resolusi (Rs). 

Kondisi selektif bila Rs ≥ 1,5. Dipilih fase gerak yang memberikan nilai Rs terbaik. 

Penentuan panjang gelombang optimum dilakukan dengan memindai 

kromatogram yang diperoleh dengan densitometer. Pemindaian dilakukan pada 

rentang 200-400 nm untuk mendapatkan profil spektra. Panjang gelombang dimana 

EGCG memberikan absorbansi terbesar dipilih sebagai panjang gelombang 

pengamatan. 

4.7.4.2 Linearitas 

Untuk linearitas dibuat seri konsentrasi standar EGCG 100-1000 ppm. 

Masing-masing larutan ditotolkan sebanyak 2 µL pada lempeng KLT kemudian 

dielusi dengan fase gerak terpilih. Luas area noda terbentuk pada kromatogram 

diukur menggunakan densitometer. Kurva kalibrasi dibuat dengan memplotkan luas 
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area peak vs konsentrasi standar. Hasil plot adalah kurva linier, y = bx + a dengan 

r sebagai koefisien regresi. 

4.7.4.3 Presisi 

Presisi dilakukan dengan menotolkan larutan sampel yang telah dispiking 

dengan standar EGCG pada lempeng KLT dan dielusi dengan fase gerak terpilih. 

Penotolan dilakukan sebanyak enam kali (6 replikasi) kemudian dihitung nilai 

koefisien variasinya. 

4.7.4.4 Akurasi 

Standar EGCG ditambahkan beberapa ppm ke dalam larutan sampel hingga 

dicapai konsentrasi 80%, 100%, dan 120% dengan replikasi tiga kali pada masing-

masing konsentrasi. Masing-masing larutan sampel diekstraksi. Ekstrak kering 

yang didapat kemudian dilarutkan kembali dalam metanol p.a. dan ditotolkan 

sebanyak 2 µL pada lempeng KLT. Selanjutnya lempeng KLT dielusi dengan fase 

gerak terpilih. Dihitung % recovery dari masing-masing konsentrasi. 

% Recovery =
(kadar sampel + kadar EGCG) −  (kadar sampel)

kadar EGCG standar
 x 100% 

4.7.5 Uji stabilitas kandungan EGCG dalam ekstrak 

4.7.5.1 Ekstraksi sampel  

Prosedur ekstraksi dilakukan sesuai penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi 

et al. (2007) dengan modifikasi. Larutan sampel sebanyak 2 mL dimasukkan dalam 

corong pisah kemudian ditambah kloroform 2 ml. Sampel dikocok selama 1 menit, 

setelah terlihat adanya pemisahan, fase air ditampung, sementara fase kloroform 

dibuang. Selanjutnya, fase air diestraksi dengan 2 ml etil asetat. Fase etil asetat 

ditampung sementara fase air dibuang. Tahapan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Sisa 

pelarut etil asetat diuapkan hingga didapat ekstrak kering. 
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4.7.5.2 Pembuatan larutan baku EGCG 

Ditimbang sebanyak 10 mg standar EGCG, kemudian dimasukkan dalam 

labu ukur 10,0 mL. Tambahkan metanol p.a. hingga batas tanda dan dihomogenkan 

hingga diperoleh konsentrasi larutan induk 1000 ppm. Larutan induk selanjutnya 

diencerkan menjadi 100-900 ppm sebagai larutan baku kerja. 

4.7.5.3 Uji KLT EGCG dalam ekstrak  

Ekstrak kering yang didapat kemudian dilarutkan kembali dengan penambahan 

2 ml metanol p.a. Larutan baku kerja standart EGCG dan sampel ditotolkan 

sebanyak 2 µL pada lempeng KLT yang telah diaktivasi dengan pemanasan dalam 

oven bersuhu 105°C selama 10 menit. Semua penotolan sampel dilakukan dengan 

3 replikasi. Selanjutnya lempeng KLT dielusi dengan fase gerak terpilih. Lempeng 

KLT kemudian dipindai dengan Camag TLC scanner pada panjang gelombang 278 

nm dan dimensi slit 4,00 x 0,30 mm. Proses pemindaian ini dikontrol dengan 

software winCATS. Luas area (AUC) puncak EGCG dicatat dan digunakan untuk 

menentukan kadar EGCG. Kadar EGCG didapat dengan memasukkan luas area 

noda pada persamaan kurva linier. Untuk uji stabilitas, prosedur ini dilakukan pada 

hari ke-1, 2, 3, 4, dan 8. 

4.7.6 Uji aktivitas antioksidan ekstrak  

4.7.6.1 Pembuatan larutan DPPH 

Larutan DPPH 8,87x10-5 mol L-1 dibuat dengan melarutkan DPPH sebanyak 

7 mg dalam labu takar 200 mL dan ditambah metanol p.a. hingga tanda batas. 

Larutan divortex untuk membantu proses pelarutan DPPH. Larutan DPPH disimpan 

pada suhu lingkungan yang rendah dalam botol gelap tertutup aluminium foil agar 

terlindung dari cahaya. 
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4.7.6.2 Penentuan panjang gelombang pengamatan 

Proses scanning dilakukan untuk menentukan panjang gelombang 

maksimum DPPH. DPPH 8,87x10-5 mol L-1 sebanyak 1,0 mL ditambah dengan 

metanol p.a. sampai volume 5 mL kemudian divorteks hingga homogen. Larutan 

dibaca serapannya pada panjang gelombang 400-600 nm. 

4.7.6.3 Penentuan operating time 

Penentuan operating time dilakukan untuk memperkirakan waktu dimana 

kompleks senyawa DPPH dan senyawa uji paling stabil. Operating time ditentukan 

dengan cara membaca serapan larutan senyawa uji yang ditambah larutan DPPH 

pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh setiap 5 menit selama 60 

menit. Sebanyak 50 µL senyawa uji direaksikan dengan 1 mL larutan DPPH 

8.87x10-5 mol L-1 dan ditambah metanol p.a. hingga volume 5 mL. Larutan dibaca 

serapannya pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh.  

4.7.6.4 Pembuatan larutan sampel 

Sembilan variasi (formula) seduhan teh hijau diencerkan dengan air distilat 

hingga didapat konsentrasi 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Seri konsentrasi ini 

ditentukan berdasarkan hasil optimasi yang dilakukan sebelumnya. 

4.7.6.5 Pembuatan larutan baku vitamin C 

Ditimbang sebanyak 1,166 mg standar vitamin C, kemudian dimasukkan 

dalam labu ukur 10,0 mL. Tambahkan metanol hingga batas tanda dan 

dihomogenkan. Larutan induk diencerkan menjadi larutan baku kerja dengan seri 

konsentrasi 2, 3, 4, 6, 8, dan 10 ppm. 
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4.7.6.6 Pengukuran aktivitas antioksidan 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH sesuai 

dengan metode yang digunakan Chan et al. (2007) dengan modifikasi. Uji aktivitas 

penangkapan radikal dilakukan dengan mereaksikan 1 ml larutan sampel dengan 2 

ml larutan DPPH 8.87x10-5 mol L-1. Masing-masing larutan uji dibaca serapannya 

setelah diinkubasi selama waktu yang didapat dari penentuan operating time. 

Pembacaan serapan dilakukan pada panjang gelombang maksimum DPPH yang 

sudah diketahui dengan blanko metanol p.a. Pengukuran aktivitas penangkapan 

radikal DPPH masing-masing seri konsentrasi senyawa uji dilakukan dalam 3 

replikasi. Aktivitas antioksidan ekstrak diekspresikan sebagai % penghambatan 

radikal DPPH yang diperoleh menggunakan persamaan [(A0-At)/A0] x 100, dimana 

A0 merupakan absorbansi awal DPPH dan A1 merupakan absorbansi campuran 

larutan DPPH dan sampel setelah masa inkubasi. 

4.8 Cara analisis data 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan buah lemon atau jambu biji terhadap 

stabilitas EGCG dan aktivitas antioksidan teh hijau, data yang didapatkan dari 3 

kali replikasi sampel diuji statistik dengan software SPPS for Windows 24.0. 

Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas untuk mengetahui 

distribusi data serta analisis homogenitas variasi data. Uji statistik pada penelitian 

ini dilakukan pada taraf kepercayaan 95%. Pada uji aktivitas antioksidan, untuk 

mengetahui rasio formula sampel yang memberikan daya antioksidan terbaik atau 

IC50 terendah, data diuji dengan One Way ANOVA. Sementara pada uji stabilitas 

EGCG, data sampel diuji dengan Repeated Measures ANOVA untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan signifikan kadar ECGC antar hari pengukuran.
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