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ABSTRAK 

 
Teh herbal kulit kayu manis ini memiliki khasiat utama yaitu mengurangi kadar gula darah dan membakar lemak 
tubuh. Analisis yang dilakukan  yaitu kadar air secara thermovolumetri, kadar abu secara gravimetri, kadar 
ekstrak dalam air secara gravimetri, dan perhitungan jumlah mikroba dengan metoda angka lempeng total. 
Metode pengumpulan data secara subyektif yaitu uji indrawi dan uji kesukaan dengan alat pengumpul datanya 
berupa panelis yang tidak terlatih.Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan didapatkan kadar air sebesar 13%, 
kadar abu sebesar 4,24%, kadar ekstrak dalam air sebesar 36,62% dan jumlah mikroba yaitu 7,5x102, jika 
dibandingkan dengan SNI Kayu Manis sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, dengan kadar air 
maksimal 14%, kadar abu maksimal 5%, SNI Teh untuk kadar ekstrak dalam air minimal 32% dan angka 
lempeng total maksimal 3x103. 
 
Kata Kunci: teh herbal, kulit kayu manis. 
    

ABSTRACT 
 

Herbal teas can be made from various kinds of plants and herbs that contain herbal valuein healthcare. 
Cinnamon bark herbal tea has a major efficacy of reducing blood sugarand burn body fat.The analysis performed 
included a thermovolumetric water content, ash contentgravimetrically, the levels of the extract in water ash 
contentgravimetrically , and microbes to the method of calculating the number of total plate count. Subjective 
methods of data collection and testthe sensory preference test with a data collection tool untrained 
panelists.Based on testing conducted found 13% moisture content, ash content of 4,24%, the extract in water 
content of 36,62% and the number of microbes that is 7,5x102, when compared with SNI Cinnamon is in 
accordance with specified requirements, with maximum 14% moisture content, ash content of up 5%, SNI tea 
extract in water levels for at least 32% and a maximum total plate count 3x103.    

 
Keywords : Herbal tea, the skin of cinamons. 
 
PENDAHULUAN 

 

 
 
 
Teh merupakan salah satu minuman terpopuler 
yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan 
tubuh. Hal ini disebabkan karena teh mengandung 

senyawa-senyawa bermanfaat. Teh adalah 
minuman yang mengandung kafein, sebuah infusi 
yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk, 
atau tangkai daun. Istilah “Teh” juga digunakan 
untuk minuman yang dibuat dari buah, rempah-
rempah, atau tanaman obat lain yang diseduh. Teh 
yang tidak mengandung daun teh disebut teh 
herbal. 
Teh herbal dapat dibuat dari berbagai tumbuhan 
yang memiliki nilai herbal dalam kesehatan dan 
diekstrak dengan cara maserasi. Sehingga hasil 
ekstrak tersebut yang digunakan sebagai minuman 
yang umum digunakan bagi masyarakat. Teh herbal 
juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan 
dipercaya akan kegunaannya. 
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Kayu manis ternyata bukan sekadar pewangi untuk 
berbagai makanan atau minuman. Rempah-rempah 
bernama latin Cinnamomum burmannii ini ternyata 
sudah sejak lama dipercaya dapat mengobati 
kencing manis alias diabetes melitus. Aroma wangi 
dari kulit kayu manis (Cassiavera) membuat 
tanaman rempah ini menjadi primadona sebagai 
penyedap kue dan minuman. Beberapa tahun 
terakhir ini, para ilmuwan berhasil mengungkap 
khasiat lain dari kayu manis, yakni menurunkan 
kadar gula darah. Kayu manis atau cinnamon 
memiliki kandungan berbagai senyawa kimia, 
diantaranya minyak atsiri. Selain sebagai rempah-
rempah dan pewangi makanan, kayu manis juga 
diolah dalam bentuk sirup dan teh herbal yang 
mengandung banyak manfaat bagi kesehatan. 
 
Teh kayu manis ini akan lebih banyak khasiatnya 
jika di tambah dengan madu, diantaranya dapat 
mengobati berbagai macam penyakit / gangguan 
kesehatan lainnya seperti : Arthritis (radang sendi),  
Infeksi Kandung Kemih, Kolesterol, Sakit Perut, 
Kembung, Penyakit Jantung, Sistem Kekebalan 
Tubuh, Gangguan Pencernaan, Influenza, 
Mencegah Penuaan, Kelebihan Berat Badan,  Bau 
Nafas, dll. 
 
METODOLOGI 
Metoda yang digunkan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Untuk penetapan 
kadar air adalah thermovolumetri, untuk kadar abu 
adalah gravimetric, untuk kadar ekstrak dalam air 
adalah gravimetric dan untuk penetapan jumlah 
mikroba metoda angka lempeng total. 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel 
Bahan baku kulit kayu manis diperoleh di daerah 
batu busuk padang yang kemudian dikumpulkan 
dan diproses menjadi Teh kulit kayu manis. Jumlah 
bahan baku kulit kayu manis yang dikumpulkan 
sebanyak 2 kg yang kemudian dikikis bagian kulit 
luarnya dan siap untuk diolah menjadi serpihan teh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Produk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENENTUA KADAR AIR 

Penetapan Kadar Air

Ditimbang 5 gram 
sampel

Dimasukkan ke
dalam erlenmeyer

250 ml

Ditambahkan 75 
ml xylen

Dinyalakan api
lampu spritus

Dipasangkan
erlenmeyer

pada aufhauser

Disiapkan
rangkaian alat

Dipanaskan
sampai mendidih

selama 1 jam

Dicatat volume 
air yang 

didapatkan

Dicari Kadar Air 
(%)

 
Ditimbang sampel 5 gram dengan neraca analitik 
digital. Kemudian dimasukkan sampel kedalam 
erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 75 ml xylene. 
Disiapkan alat dan pasangkan erlenmeyer pada 
aufhauser dan nyalakan api spritus, selanjutnya 
dipanaskan sampai mendidih selama 1 jam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulit kayu manis dikikis dan dibersihkan

Dipotong jadi persegi dan diiris sampai 

terbentuk serpihan-serpihan teh yang halus

Di jemur pada terik matahari langsung atau juga 

bisa di keringkan dengan oven dengan suhu 

70oC-80oC

Dimasukkan ke dalam kotak sebagai 
packingnya dengan berat 50 gram

Teh siap di 
sajikan

Proses Pembuatan Teh Kulit Kayu Manis 
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PENENTUAN KADAR ABU 
 

Penetapan Kadar Abu
d

im
as

u
kk

an Cawan porselen
kosong

Ke
d

al
am Oven (100-

110)oC

d
im

as
u

kk
an Desikator (15 

menit) *sampai
konstan*

d
it

im
b

an
g 2 gram contoh

D
ib

ak
ar Etanol 1 ml, 

sampai etanol
habis terbakar

d
ia

ra
n

gk
an Di pinggiran

kompor gas, 
dengan api
secukupnya

d
ia

b
u

ka
n Furnace (900oC) 

selama 1 jam

D
in

gi
n

ka
n Desikator (15 menit), 

ditimbang dengan
neraca analitik

digital d
ip

an
as

ka
n Didalam oven pada

suhu 100-110oC, 
dinginkan dan

timbang sampai
bobot konstan

 
Ditimbang  2 gram cuplikan ke dalam cawan 
porselen yang sudah ditimbang berat kosongnya. 
Selanjutnya dituangkan etanol secukupnya ke 
dalam cawan porselen dan dibakar sampai etanol 
habis terbakar. Kemudian dipanaskan cawan hati-
hati dengan menggunakan nyala api kecil untuk 
mengarangkan cuplikan tersebut lalu dipijarkan 
dalam furnace pada suhu 900ºC selama 1 jam.  
Didinginkan selama 15 menit dalam desikator, 
kemudian ditimbang cawan porselen sampai 
didapatkan berat konstan. 
 
PENENTUAN KADAR EKSTRAK DALAM AIR 

Kadar Ekstrak dalam Air

 

 
Ditimbang dengan teliti 2 gram sampel Teh Herbal 
dari Kulit Kayu manis  yang telah dihaluskan, 
kemudian dimasukkan kedalam labu didih 250 ml. 
Lalu ditambahkan 20 ml air suling dan direfluks 
perlahan lahan selama 1 jam sambil digoyang 
goyang. Didinginkan, disaring kedalam labu ukur 
500 ml, dan dipaskan sampai tanda garis dengan 
air suling, kemudian dikocok dan disaring dengan 
kertas saring biasa dengan lipat berlipat. Setelah itu 
dipipet 50 ml filtrate dimasukkan ke dalam cawan 
porselen yang telah diketahui berat tetapnya, 
dikeringkan di atas penangas air dan kemudian 
dipanaskan  dengan pengering listrik atau oven 
dimasukkan dalam desikator dan timbang sampai 
berat konstan. 
 
PENENTUAN UJI ANGKA LEMPENG TOTAL 
 

Uji Cemaran Mikroba

Angka Lempeng Total

Preparasi Sampel
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Pemeriksaan Angka Lempeng Total

 
 
Dipipet 1 ml sampel dan dilarutkan dalam 9 mL PW 
dan dihomogenkan (10-1). Kemudian dipipet 1 mL 
pengenceran 10-1, dilarutkan dalam 9 mL PW, 
dikocok dan dihomogenkan (10-2). Setelah itu 
dilakukan pengenceran 10-3 dengan cara yang 
sama seperti 10-2. Selanjutnya dipipet 1 mL 
pengenceran 10-2  dan  10-3  kedalam cawan petri 
steril secara duplo. Dituangkan sebanyak 12-15 mL 
media PCA (Plat Count Agar) kedalam tiap cawan, 
digoyangkan cawan petri dengan hati-hati, lalu 
dibiarkan campuran dalam cawan petri membeku 
dan dimasukkan kedua cawan petri dengan  posisi 
terbalik kedalam incubator dan inkubasi pada suhu 
35°C selama 2 X 24 jam. Dicatat pertumbuhan 
koloni setiap cawan dan dihitung angka lempeng 
total 1 mL sampel dengan mengalihkan jumlah rata-
rata koloni pada cawan dengan faktor pengenceran 
yang digunaka 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Analisa dan Pembahasan Kadar Air, Kadar 

Abu, Kadar Ekstrak dalam Air dan Uji Angka 
Lempeng Total 
 
 
 
 
Pada Tabel  dapat dilihat bahwa, kadar air yang 
didapatkan dari analisa yaitu sebesar 13%, 

mengacu pada SNI kayu manis (cassiavera) 
dengan kadar air maksimal sebesar 14%, maka 
kayu manis yang digunakan untuk membuat teh 
herbal dari kulit kayu manis ini dinyatakan layak 
konsumsi, karena semakin tinggi kadar airnya dan 
melewati standar maksimal maka daya simpannya 
semakin rendah (jangka pendek), dan sebaliknya 
jika kadar air rendah maka daya simpannya tinggi 
(jangka panjang). 
 
Pada Tabel dapat dilihat bahwa, kadar abu yang 
didapatkan dari analisa yaitu sebesar 4,24%, 
mengacu pada SNI kayu manis (cassiavera) 
dengan kadar abu maksimalnya sebesar  5% maka 
kayu manis yang digunakan untuk pembuatan teh 
herbal dari kulit kayu manis ini layak untuk 
dipasarkan dan di konsumsi karena Kadar abu 
berhubungan erat dengan kemurnian serta 
kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Semakin 
tinggi kadar abu berarti sampel kurang bersih dalam 
pengolahannya. 
 
Pada Tabel dapat dilihat bahwa kadar ekstrak 
dalam air yang didapatkan dari analisa yaitu 
sebesar 36,62%, mengacu pada SNI Teh Kering 
Dalam Kemasan minimalnya sebesar 32% maka 
teh dari kulit kayu manis ini layak konsumsi dengan 
ekstrak air yang mencukupi didalamnya, karena 
semakin tinggi kadar ekstrak dalam air maka 
semakin baik teh nya. 
 
Pada Tabel dapat dilihat bahwa hasil analisa jumlah 
koloni mikroba yang tumbuh pada sampel teh kayu 
manis sebanyak 7,5x102 koloni/gram, mengacu 
pada SNI Teh Kering Dalam Kemasan dengan 
maksimal 3x103 koloni/gram, maka teh dari kulit 
kayu manis ini bebas dari mikroba berbahaya dan 
aman untuk dikonsumsi. 
 
KESIMPULAN 
Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 
kadar air 13%, kadar abu 4,24%, kadar ekstrak 
dalam air 36,62%, uji angka lmepeng total 7,5x102 
koloni/gram dan hasil uji organoleptik yaitu dari 50 
orang panelis tidak terlatih sebanyak 72% menyukai 
produk TEH HERBAL DARI KULIT KAYU MANIS, 
dan dapat disimpulkan bahwa produk teh herbal 
kulit kayu manis ini sudah memenuhi standar dan 
layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan. 
 
 
 
 
SARAN 
Ditinjau dari banyaknya manfaat kulit kayu manis, 
disarankan pada masyarakat agar mengkonsumsi 

No 
Parameter 

Uji 
Hasil SNI 

1 Kadar Air 13 % Maksimal 14% 

2 Kadar Abu 4,24 % Maksimal 5 % 

3 
Kadar 
Ekstrak 
dalam Air 

36,62% Minimal 32% 

4 
Angka 
Lempeng 
Total 

7,5x102 
koloni/gram 

Maksimal 
3x103 

koloni/gram 



Jurnal SMAKPA Vol.04, No.01, Juni 2012 Page 8 
 

teh herbal dari kulit kayu manis ini sebagai alternatif 
pengobatan dan pencegahan penyakit secara 
alami. 
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ABSTRAK 

 
Kecap air kelapa adalah cairan kental yang diperoleh dari rebusan air kelapa  dan ditambahkan bumbu-bumbu 
dimana tidak menggunakan proses fermentasi kedelai. Telah dilakukan pembuatan kecap dari air kelapa dengan 
teknik tanpa fermentasi dan telah diuji kualitas produk yang mengacu pada SNI Kecap no 01-3543-1999. Hasil 
analisis yaitu protein 2,66% metode Semimikro Kjedhal, gula  72,48% metode Luff Schroll dan  cemaran mikroba 
3 x 103 (3 x 102) koloni/ml dengan metode Angka Lempeng Total dengan hasil keseluruhan memenuhi SNI 
tersebut. Kemudian, telah dilakukan uji kelayakan dengan metode hedonik dimana F hitung kecil dari F tabel 
yang menunjukkan kecap air kelapa tidak berbeda nyata dengan kecap lain, sehingga kecap air kelapa mampu 
bersaing dengan kecap lain. 
 
Kata kunci : Kecap, Kecap Air Kelapa 
 

ABSTRACT 
 

Soy sauce coconut water is a viscous liquid obtained from boiling coconut milk and spices are added which do 
not use soy fermentation process. Have been made from coconut milk sauce-making techniques have been 
tested without fermentation and product quality refers to the SNI no 01-3543-1999 Ketchup. The results of the 
analysis of protein Semimicro method Kjedhal 2.66%, 72.48% sugar Luff methods of microbial contamination 
Schroll and 3 x 102 (3 x 102) colonies / ml by the method Total number plates with the overall result meet the SNI. 
Then, we have performed due diligence with the hedonic method in which the F minor count of F table showing 
the coconut milk sauce with soy sauce is not significantly different from another, so that the coconut milk soy 
sauce can compete with other. 
 
Keywords : Ketchup, coconut milk soy sauce 
 
PENDAHULUAN 
 
Indonesia hingga saat ini belum mampu mencukupi 
kebutuhan kedelai yang merupakan bahan baku 
kecap. Dengan demikian, jika harga kedelai naik 
maka harga untuk memproduksi kecap pun harus 
naik. Sedangkan konsumen tertarik membeli kecap 
yang murah dengan kualitas terbaik. Untuk 
mengurangi ketergantungan pada kedelai sebagai 
bahan baku pembuatan kecap maka di cari 
alternatif lain, salah satunya adalah kecap dengan 
bahan baku air kelapa. 
 
Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki 
luas area dan hasil kelapa terbesar di dunia pada 
tahun 2002. Luas area tanaman kelapa yaitu 76.888 
Ha dengan jumlah  produksi 91,20 ton, daerah 
produksi terbanyak adalah Kabupaten Padang  
Pariaman.(Sumbar ,2005). 

Produksi kelapa rata-rata per tahun di Sumatera 
Barat 62.283,6 ton dan air kelapa sebanyak 
16.872.627,24 liter.(Palungkun,1993) 
 
Dalam kehidupan sehari – hari buah kelapa yang 
kita temui hanya dimanfaatkan dagingnya saja oleh 
kebanyakan masyarakat, sedangkan airnya dibuang 
begitu saja atau yang sering diasumsikan sebagai 
limbah. Padahal air kelapa memiliki potensi sebagai 
bahan pangan alternatif yang kaya akan gizi, 
vitamin, dan rasanya yang enak. 
 
Menurut Prof. Dr. Made Astawan, MS, secara 
umum air kelapa mengandung 2,6% gula, 0,55% 
protein, 0.74% lemak, 0,46% mineral, dan vitamin. 
Jenis gula yang terkandung seperti glukosa, 
sukrosa, fruktosa sorbitol, dan inositol. Sedangkan 
mineral yang terkandung seperti Kalium (K), 
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Natrium (Na), Kalsium( Ca), Fospor (P), dan Sulfur 
(S). 
 
EKSPERIMENTAL 
 
Alat  
panci, wajan, saringan, nyiru, waskom, sendok 
pengaduk, botol kecap, kompor untuk memasak. 
 
Bahan. 
air kelapa, gula merah, tempe, keluwak, laos, 
bawang putih, sereh, daun salam, pehkak, kemiri, 
wijan. 
 
Pengadaan Baha Baku  
Air kelapa yag digunakan adalah air kelapa  yang 
diminta dari pedagang kelapa. 
 
PEMBUATAN PRODUK 
 

Air limbah kelapa

2 L

 860 gram gula merah

Saring

Tempe 200 gram dan diiris

tipis-tipis

Jemur di bawah sinar

matahari

6 gram pehkak

20 gram wijan
DisangraiBlender

120 gram keluwak

20 gram kemiri

5 cm batang sereh

40 gram laos

30 gram bawang putih

1 lembar daun salam Panaskan 2

jam dengan

api kecil

Saring
 

 
Ditimbang 200 gram tempe diiris tipis-tipis. 
Kemudian dijemur sampai kering dibawah sinar 
matahari dan diblender. Ditambahkan 4 gram 
pehkak, 20 gram wijan, 40 gram keluwak, 15 gram 
kemiri. Sebelumnya pehkak dan kemiri telah 
disangrai. Ditambahkan  2 liter air Kelapa disaring 
agar bebas dari kotoran. Masukkan air kelapa 
tersebut ke dalam wajan yang telah berisi pehkak, 
wijan, keluwak dan kemiri. Ditambahkan 860 gram 
gula merah dan 30 gram ulekan bawang putih. 
Kemudian tambahkan ¼ kira-kira 5 cm batang 
sereh dan 40 gram Laos yang telah dipipihkan dan 
1 lembar daun salam serta ke dalam wajan. 
Dipanaskan di atas kompor dengan api kecil sambil 
diaduk selama kurang lebih 2 jam, hingga warna 
larutan berubah menjadi hitam dan kental. Setelah 
itu angkat dari kompor dan dinginkan. Selanjutnya 

disaring dan dimasukkan kedalam botol yang bersih 
dan steril. Untuk mendapatkan botol yang steril bisa 
dilakukan dengan cara merebus botol dalam wajan 
berisi air hingga mulut botol (terendam) selama 
kurang lebih 15 menit dan keringkan dengan posisi 
mulut botol di bawah. 
 
METODOLOGI 
 
Metoda yang digunakan untuk uji protein 
menggunakan metoda Semimikro Kjedhal, untuk uji 
gula adalah Luff Schrool, untuk uji cemaran mikroba 
adalah metoda Angka Lempeng Total,dan Uji 
kelayakan metoda hedonik. 
 
Teknik Sampling 
 
Teknik sampling yang dilakukan yaitu dengan cara 
mengambil sampel secara acak dari berbagai hasil 
produksi. Analisis yang pertama dilakukan adalah 
analisis mikrobiologi untuk menghindari terjadinya 
kontaminasi, kemudian dilakukan analisis protein, 
kadar gula. 
 
PENGUJIAN MUTU PRODUK 
 
Alat  
Bulp pipet, Standar, Klem, Kompor gas, Neraca 
Analitik, Neraca kasar, Autoklaf, Botol semprot, 
Colony counter, nkubator, Oven, Rak tabung reaksi, 
Gelas piala 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, Labu 
kjedhal, Labu ukur 100 ml, Pipet tetes, Labu 
destilasi,Pendingin lurus, Lampu spritus, Pipet 
gondok 5 ml, Pipet gondok 10 ml. Pipet gondok 25 
ml, Labu ukur 10 ml, Pipet takar 1 ml, Pipet takar 10 
ml,Botol Indikator, Buret 50 ml, Kuvet, Cawan petri, 
Corong, Batang pengaduk, Gelas ukur 100 ml, 
Slang air , Botol reagen, Spray,Botol timbang, 
Spatula, Panci, Kertas pembungkus, Kertas serap, 
Karet, Gabus, Korek api, Batu didih 

 
Bahan 
Sampel (kecap), Campuran selen, H2SO4 pekat, 
NaOH 30%, Indikator PP, H3BO3 2%, Aquadest, Pb 
asetat ½ basa, (NH4)2HPO4 10 %, Luff Schorll 
(Na2CO3, asam citrate, CuSO4.5H2O), H2SO4 25%, 
KI 20 %, Thio 0,1 N, Amilum 0,5%, HCl 25%, 
Indikator MM, HCl 0,01 N, Larutan pengencer PW, 
Media PCA, Alkohol 70%, Na2B4O7 0,01 N, Spritus, 
pH universal. 
 
PENENTUAN  KADAR PROTEIN 
 
Standarisasi larutan HCl 0,01 N dengan Na2B4O7 

Dipipet 10 mL larutan Natrium Borak. Dimasukkan 
ke dalam Erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan 25 mL 



Jurnal SMAKPA Vol.04, No.01, Juni 2012 Page 11 
 

aquadest dan 2-3 tetes indikator SM. Dititar dengan 
HCl 0,01 N hingga warna orange (TAT) 
 
Penentuan  Kadar Protein 
 
1. Destruksi 
Ditimbang sebanyak 0,5100 gram cuplikan dengan 
neraca analitik dan masukkan ke dalam labu 
kjedhal. Ditambahkan campuran selen 2 gram, 25 
ml H2SO4 pekat dan beberapa batu didih. Lakukan 
proses destruksi sampai hijau jernih. Apabila larutan 
telah dingin, pindahkan dalam labu ukur 100 ml.. 
Encerkan larutan dengan aquades hingga 100 ml, 
paskan dan homogenkan. 
 
2. Destilasi 
Pipet 5 ml larutan sampel dan masukkan kedalam 
labu suling, serta tambahkan 2-3 tetes indikator pp 
dan 15 ml larutan NaOH 30% Erlenmeyer yang 
digunakan diisi dengan 10 mL H3BO3 2% dan 3 
tetes indikator MM. Kemudian lakukan proses 
destilasi dan dihentikan pada saat warna destilat di 
dalam erlenmeyer telah berwarna kuning. 
Kemudian bilas pendingin dengan aquades. 
 
3. Titrasi 
Buret diisi dengan larutan HCL 0,01 N, kemudian 
Titar destilat dengan larutan HCL 0,01 N.Titrasi 
dilakukan hingga warna sampel berubah mebjadi 
orange (TAT)  
Catatan: Kerjakan Penetapan Blanko, dengan 
prosedur yang sama. 
 
PENENTUAN KADAR GULA 
 
Standardisasi Na2CO3 dengan K2Cr2O7 0,1 N 
Dipipet 10 ml larutan K2Cr2O7 dengan pipet gondok. 
Dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 mL . 
Ditambahkan 25 mL aquadest, 15 mL H2SO4 25 % 
dan 10 mL KI 20 %. Dititar dengan Thio 0,1 N 
sampai warna kuning gading. Ditambahkan 1-2 mL 
indikator amillum 0,5%. Dititar lagi dengan thio 0,1 
N sampai warna biru hilang. 
Penentuan Kadar Gula 
 
1. Preparasi  
Ditimbang 2 gram sampel dengan teliti, dimasukan 
ke dalam labu ukur 250 ml ditambahkan sedikit 
aquadest dan dikocok. Ditambahkan 2 ml Pb Asetat 
½ basa, kemudian dikocok. Ditambahkan 1 tetes 
(NH4)2HPO4 10 %. 
Ditambahkan lagi 15 ml larutan (NH4)2HPO4 10 % 
untuk menguji apakah Pb asetat ½ basa sudah 
diendapkan seluruhnya, diteteskan 1-2 (NH4)2HPO4 
10 % apabila tidak timbul endapan berwarna maka 
penambahan (NH4)2HPO4 10 % sudah cukup. 

Paskan sampai tanda tera dengan aquadest, 
kemudan disaing. 
 
2. Sebelum Inversi 
Dipipet 10 ml filtrate dan dimasukan ke dalam 
Erlenmeyer. Ditambahakan 15 ml aquadest 25 ml 
luff Schoorl dan beberapa batu didih. Dipanaskan 
selama 10 menit kemudian dinginkan. 
Ditambahakan 25 ml H2SO4 25% dan 10 ml KI 20 
%. Dititrasi dengan larutan standar Na2SO3 0,1 N 
hingga kuning gading. Ditambahkan 2 mL amilum 
0,5 % dan dititrasi dengan larutan Thio 0,1 N hingga 
TAT hilang warna biru. Dilakukan titrasi secara 
duplo. Kerjakan penetapan blangko dengan 25 ml 
aquadest dan 25 ml luff Schoorl. 
 
3. Sesudah Inversi 
Dipipet 50 ml filtrat, dimasukan ke dalam labu ukur 
10 ml. Ditambahkan 25 ml HCL 25 %. DIhidrolisis di 
atas penangas air. Apabila suhu mencapai suhu 
680C-750C dipertahankan 10 menit dan dinginkan. 
Ditambahkan indikator PP 1-2 tetes, dan netralkan 
dengan NaOH sampai pink seulas. Dipaskan 
sampai tanda tera. Dipipet 10 ml filtrate dan 
dimasukan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahakan 15 
ml aquadest 25 ml luff Schoorl dan beberapa batu 
didih. Dipanaskan selama 10 menit kemudian 
dinginkan. Ditambahakan 25 ml H2SO4 25% dan 10 
ml KI 20 %. Dititrasi dengan larutan standar Na2SO3 
0,1 N hingga kuning gading. Ditambahkan 2 mL 
amilum 0,5 % dan dititrasi dengan larutan Thio 0,1 
N hingga TAT hilang warna biru. Dilakukan titrasi 
secara duplo. Kerjakan penetapan blangko dengan 
25 ml aquadest dan 25 ml luff Schoorl 

UJI CEMARAN MIKROBA 
Disterilkan bahan, dan alat yang digunakan. 
Disterilkan area kerja. Dipipet  sampel 1mL 
kemudian dilarutkan dalam 9 ml larutan pengencer 
PW (pengenceran 10-1), homogenkan. Dipipet 1 ml 
larutan dari pengenceran 10-1, dilarutkan dalam 9 ml 
larutan pengencer PW (pengenceran 10-2), 
homogenkan. Lanjutkan tahap ini untuk 
pengenceran selanjutnya ( 10-3). Pipet 1 ml masing-
masing dari pengenceran 10-2 dan 10-3, masukkan 
dalam cawan petri steril (duplo).ditambahkan 15-20 
ml media PCA kedalam cawan petri tersebut, 
ratakan dengan menggerakkan menyerupai angka 
delapan. Setelah dingin, bungkus cawan. 
Inkubasikan pada suhu 34oC – 36oC selama 2x24 
jam dengan posisi cawan terbalik. 
 
UJI ORGANOLEPTIK 
 
Diperiksa sampel secara organoleptik terhadap 
penampilan bau, rasa, warna dan tekstur. Dilakukan 
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oleh beberapa orang panelis (30 panelis tidak 
terlatih). Dibuat tabel pengujian yang mewakili 
 
HASIL 
 

NO Parameter Hasil  SNI 
01-3543-
1999 

1. Kadar Protein 2,66% Min .2,5% 

2. Kadar Gula 72,48% Min. 40% 

3. ALT 3 x 103 
(3 x 102) 

1 x 105 

 
Produk 
Dari perhitungan % Rendemen produk yang 
didapatkan sebesar 60%, berarti  sebanyak 40 %  
lagi habis pada proses pembuatan. Hal ini 
dikarenakan pada proses pemasakkan air kelapa 
terjadi  penguapan yang menyebabkan terjadi 
kekurangan produk yang dihasilkan. 
 
Protein 
Dari praktikum yang telah dilakukan kadar protein 
yang terdapat pada kecap air kelapa 2,66%. protein 
yang didapat tidak sebanding ada pada bubuk 
tempe,air kelapa yang banyak mengandung protein. 
Mungkin pada penjemuran tempe dan proses 
memasak kecap terjadi  penyusutan protein 
sehingga kadar protein berkurang. Namun jika 
dibandingkan dengan syarat mutu kecap kedelai, 
kecap dari air kelapa ini memenuhi standar dengan 
minimal 2,5%. 
Gula 
Dari praktikum yang telah dilakukan kadar gula 
yang terdapat pada kecap air kelapa 72,48%. kadar 
gula yang didapat termasuk tinggi. Hal ini 
dikarenakan bahan baku  yang digunakan adalah 
air kelapa yang mempunyai gula sekitar 2,6% 
ditambah lagi dengan penambahan gula merah 
yang banyak yaitu 1300 gram untuk 2 liter air 
kelapa. 
 
ALT 
Dari praktikum yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa pada kecap air kelapa tidak 
banyak mengandung mikroba karena dalam 
pemasakan kecap waktunya yang cukup lama 
sehingga kuman-kuman mati dan alat-alat yang 
digunakan pun selalu dijaga  kebersihannya.  
 
Uji Organoleptik 
 

Parameter F Hitung F Tabel 

Warna 0,4229 2,7600 ns 

Kekentalan 0,1633 2,7600ns 

Rasa 0,6207 2,7600 ns 

Aroma 0,3363 2,7600 ns 

 
Pada uji organoleptik penulis melakukan 
perbandingan dengan kecap yang ada dipasaran,. 
Hasil menunjukkan F hitung lebih kecil dari F tabel 
yang berarti produk yang dibandingkan tidak 
berbeda nyata. Jadi kualitas kecap air kelapa sama 
dengan dengan kecap yang dipasaran dan 
memenuhi kelayakan untuk dipasarkan. 
 
KESIMPULAN 
 
Kecap yang dibuat adalah kecap dari air kelapa 
tanpa fermentasi. Kecap air kelapa yang dibuat ini 
mempunyai tekstur kental, warna hitam, dan 
rasanya yang enak karena  menggunakan rempah-
rempah. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap kualitas produk kecap dari air kelapa 
didapatkan cemaran mikroba angka lempeng total 
2,2 x 103 koloni/ml, protein 2,66%, gula 72,48% 
dengan hasil keseluruhan memenuhi standar SNI 
01-3543-1999 (kecap kedelai). Kemudian, telah 
dilakukan uji kelayakan dengan metode hedonik 
dimana F hitung kecil dari F tabel yang 
menunjukkan kecap air kelapa tidak berbeda nyata 
dengan kecap lain, sehingga kecap air kelapa 
mampu bersaing dengan kecap lain. 
 
SARAN 
 
Dari praktikum yang telah dilakukan penulis 
menyarankan kepada kepada para pembaca untuk 
membuat kecap air kelapa  karena pembuatannya 
lebih cepat dan lebih mudah dan rasa kecap dari air 
kelpa tidak kalah enak dari kecap biasa serta 
bahan-bahan yang digunakan tiak sulit mencarinya 
dan lebih ekonomis.Kemudin kepada peneliti 
selnjutnya agar  dilakukan uji lanjutan tentang 
parameter yang lain, sehingga kita semua 
mengetahui kandungan nutrisi dari kecap air 
kelapa. 
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PADANG 
 

ABSTRAK 
 

Labu siam merupakan termasuk suku labu-labuan yang dijadikan sebagai sayuran. labu siam memilliki 
kandungan manfaat yang baik bagi tubuh misalnya yaitu kadar serat yang tinggi yang dapat melancarkan 
pencernaan, kandungan asam folat yang dapat mencegah resiko bayi cacat pada ibu hamil, mencegah asam 
urat, dan dapat menurunkan kolestrol. Untuk itu, penulis tertarik membuat labu siam menjadi galamai dan 
melakukan analisis dengan hasil sebagai berikut : kadar air 17% dengan metode thermovolumetri, kadar serat 
kasar 1,11% dengan metode gravimetri, kadar gula 38,77% metode luff schoorl, kapang 1x103 koloni/gram 
metode hitung cawan. Hasil uji organoleptik dengan metode hedonik berupa warna: hijau lumut, rasa: suka, 
tekstur: kenal dan sedikit berbau labu siam. Dari hasil analisis diatas galamai labu siam dapat dikonsumsi. 
 
Kata Kunci : Galamai, labu siam 

 
ABSTRACK 

 
gourd of Siam represent the including tribe of labu-labuan taken as as vegetable. gourd of siam obstetrical 
memilliki of benefit which both for body for example that is high fibre rate able to launch digestion, obstetrical of 
acid of folat able to prevent defect baby risk at pregnant mother, preventing blood-vessel acid, and can degrade 
kolestrol. For that, writer interest to make gourd of siam become galamai and analyse with the following result : 
rate irrigate 17% with method of thermovolumetri, harsh fibre rate 1,11% with method of gravimetri, sugar rate 
38,77% method of luff schoorl, mould 1x103 colony / method gram count cup. Result of test of organoleptik with 
method of hedonik in the form of colour: green of moss, feel: like, tekstur: recognize and a little a few gourd of 
siam. From result of analysis above gourd galamai of siam can consume. 
 
Keyword : Galamai, gourd of siam 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
 
Labu Siam adalah sayuran yang sangat murah 
harganya, mudah didapatkan dan enak rasanya. 
Labu siam juga memiliki banyak manfaat. Labu 
siam tidak hanya dijadikan sayur, labu siam juga 
dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. 
Tetapi belum banyak masyarakat yang membuat 
olahan dari bahan dasar labu siam ini. Oleh karena 
itu, penulis tertarik untuk membuat olahan dari labu 
siam menjadi galamai.  
Labu siam atau jipang (Sechium Edule) adalah 
tumbuhan suku labu-labuan (Cucurbitaceae) yang 
dapat dimakan buah dan pucuk mudanya. 
Tumbuhan ini hidup dengan cara merambat di 

tanah. Labu siam ini juga dapat dijadikan tumbuhan 
pekarangan. Ciri-ciri tumbuhan ini yaitu buahnya 
menggantung pada tangkai, daunnya berbentuk 
segitiga dan pada permukaan daunnya berbulu, dan 
pada buahnya terdapat duri-duri halus, jika dikupas 
buahnya akan mengeluarkan getah. (Prahasta, 
2009) 
Galamai merupakan makanan khas dari daerah 
Sumatera Barat. Galamai dapat dibuat dari 
bermacam-macam bahan, diantaranya dari tepung 
beras dan tepung ketan. Galamai juga dapat dibuat 
dari bahan dasarnya labu siam. Bahan dari galamai 
labu siam ini mudah diperoleh dan peralatan yang 
digunakan juga tidak sulit didapat. (Prahasta, 2009) 
 
METODE UJI 
Adapun parameter yang dilakukan untuk analisis 
pada labu siam adalah : kadar air metode 
thermovolumetri, kadar gula metode luff schoorl, 
kadar serat kasar metode gravimetri, uji kapang 
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metode hitung cawan, dan uji organoleptik metode 
hedonik. 
 
EKSPERIMENTAL 
Teknik Sampling 
Sampel Labu siam yang digunakan diambil secara 
acak dari beberapa penjual labu siam yang ada di 
pasar Simpang Tiga Ophir. Kemudian sampel 
tersebut diolah menjadi galamai.  
 
Pembuatan Produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupas labu siam, cuci, potong kecil-kecil, lalu 
haluskan. Kupas kelapa, parut, lalu ambil 
santannya. Campur labu siam yang telah 
dihaluskan dengan gula pasir, gula, tepung ketan, 
vanili, dan santan hingga merata. Panaskan adonan 
sampai terbentuk adonan kental, sekitar ± 3 ½ jam. 
Tuangkan adonan yang telah jadi pada cetakan dan 
dinginkan. Setelah itu, potong-potong menurut 
ukuran yang dikehendaki. Masukkan galamai labu 
siam ke dalam kemasan. Pembungkusan galamai 
dilakukan setelah dingin dan simpan di tempat 
tertutup agar tetap kenyal, dan galamai labu siam 
dalam penyimpanan tahan sampai ± 1 bulan. 
 
 
 
Kadar Air Metode Thermovolumetri 
kadar air dengan metode thermovolumetri adalah 
metode penentuan kadar air dengan cara 
menguapkan air dengan membawa cairan kimia 
yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air 
dan tidak bercampur dengan air serta mempunyai 
berat jenis lebih rendah dari air. Cairan pembawa 
atau zat kimia yang biasa digunakan yaitu: 
xylen/xylol atau toluen. 
 
Cara Kerja : Ditimbang dengan teliti sampel 
sebanyak 5 gram dengan Neraca Analitik. 

Dimasukkan kedalam Erlenmeyer tutup asah 250 
mL. Ditambahkan 75 mL pelarut xylene. Kemudian 
dipasangkan pada alat acfauser, lalu dipanaskan 
dengan lampu spritus selama ± 1 jam. Dibaca 
volume air yang terdapat pada skala alat dan 
dihitung kadarnya. 
 
Kadar Gula Metode Luff Schoorl 
Gula merupakan bahan yang sudah tidak asing lagi. 
Hampir disetiap produk olahan makanan selalu 
membutuhkan gula, meskipun dengan jumlah yang 
berbeda-beda. Pada industri pangan gula 
dinyatakan sebagai sakarosa. Sakarosa dikenal 
sebagai gula beet, gula tebu dan gula putih atau 
gula pasir.  
Prinsip kadar gula sebelum inversi ialah sampel 
dalam bentuk monosakarida dapat mereduksi Cu2O 
dan Cu+2 sisa. Cu+2 sisa dihidrolisis oleh H2SO4 
menjadi CuSO4  kemudian ditambahkan KI 
membentuk CuI2 dan K2SO4. CuI2 terurai menjadi 
I2, I2 inilah yang kemudian bereaksi dengan Thio.  
Prinsip kadar gula setelah inversi ialah sampel 
dalam bentuk polisakarida diubah menjadi 
monosakarida dengan penambahan asam pekat 
(HCl) lalu dihidrolisis. Monosakarida dapat 
mereduksi Cu+2 menjadi Cu2O dan Cu+2 sisa. 
Cu+2 sisa dihidrolisis oleh H2SO4 menjadi CuSO4  
kemudian ditambahkan KI membentuk CuI2 dan 
K2SO4. CuI2 terurai menjadi I2, I2 inilah yang 
kemudian bereaksi dengan Thio.  
 
Cara Kerja : 
A. Preparasi Sampel 
Ditimbang 2 gram sampel dengan teliti, masukkan 
ke dalam labu ukur 250 ml tambahkan sedikit 
aquadest dan kocok. Ditambahkan 5 ml Pb-Asetat 
½ basa kemudian kocok. Ditambahkan 1 tetes 
(NH4)2HPO4 10% (bila terbentuk endapan putih 
maka penambahan Pb Asetat ½ basa sudah 
cukup). Ditambahkan 15 ml larutan (NH4)2HPO4 
10% untuk menguji apakah Pb Asetat ½ basa 
sudah diendapkan seluruhnya, teteskan 1-2 tetes 
(NH4)2HPO4 10% apabila tidak timbul endapan 
berarti penambahan (NH4)2HPO4 10% sudah 
cukup. Kocok dan paskan dengan aquadest sampai 
tanda batas, homogenkan, diamkan dan saring 
hingga didapat filtrate (F1). 
 
B. Sebelum Inversi 
Dipipet 10 ml filtrat (F1) dan masukkan kedalam 
Erlenmeyer. Ditambahkan 15 ml aquadest, 25 ml 
luff school (dengan pipet gondok) dan batu didih. 
Pasang pendingin tegak pada mulut Erlenmeyer 
lakukan refluk, waktu 3 menit sudah mendidih. 
Panaskan terus selama 10 menit (pakai stopwatch) 
kemudian angkat dan segera dinginkan dalam bak 

Labu siam 

dikupas dan 

dicuci kemudian 

diparut 

Kelapa diparut, 

ditambah air dan 

diperas kemudian 

disaring 

Tepung ketan, 

vanili, dan sedikit 

garam 

ditambahkan air 

Labu siam, santan, tepung ketan dan gula 

pasir dimasak selama 4 jam dengan api 

sedang  

Setelah masak, galamai didinginkan 

Galamai dibungkus dan 

dimasukkan kedalam 

kemasan  
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berisi es (jangan digoyang). Setelah dingin, 
ditambahkan 25 ml larutan H2SO¬425% dan 10 ml 
KI20% (hati-hati terbentuk gas CO). Titrasi dengan 
larutan standar Thio 0,1N hingga kuning gading. 
Ditambahkan 2 ml amilum 0,5% dititrasi kembali 
dengan larutan Thio 0,1N hingga TAT hilang warna 
biru (dicatat sebagai Vs). Lakukan titrasi Duplo. 
Kerjakan penetapan blangko dengan 25 ml 
aquadest dan 25 ml larutan luff school (dicatat 
sebagai Vb) 
 
C. Setelah Inversi 
Dipipet 50 ml filtrat (F1) dengan pipet gondok 
dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. 
Ditambahkan 25 ml HCl 25% pasang termometer  
dan lakukan hidrolisis di atas penangas air . Apabila 
suhu mencapai 68-750C pertahankan 10 menit 
tepat. Angkat dan bilas termometer dan dinginkan. 
Ditambahkan indikator  pp, netralkan larutan 
tersebut dengan NaOH 30% (dicek pH larutan 
menggunakan kertas pH Universal). Jika sudah 
netral paskan sampai tanda batas dengan aquadest 
dan homogenkan. Dipipet 10 ml larutan filtrat 
pindahkan kedalam Erlenmeyer. Ditambahkan 15 
ml aqudest, 25 ml larutan luff school dan batu didih 
kemudian direfluk selama 10 menit. Pasang 
pendingin tegak pada mulut Erlenmeyer lakukan 
refluk, waktu 3 menit sudah mendidih. Panaskan 
terus selama 10 menit (pakai stopwatch) kemudian 
angkat dan segera dinginkan dalam bake es 
(jangan digoyang). Setelah dinginkan tambahkan 25 
ml larutan H2SO4 25% dan 10 ml larutan KI 20% 
(hati-hati terbentuk gas CO). Dititrasi dengan 
larutan standar Thio 0,1N hingga kuning gading. 
Ditambahkan 2 ml amilum 0,5% dititrasi kembali 
dengan larutan Thio 0,1N hingga TAT hilang warna 
biru (dicatat sebagai Vs). Lakukan titrasi secara 
duplo. Kerjakan penetapan blangko dengan 25 ml 
aquadest dan 25 ml larutan luff schoorl (dicatat 
sebagai Vb). 
 
Kadar Serat Kasar Metode Gravimetri 
Serat Kasar adalah senyawaan yang tidak dapat 
dicerna dalam organ pencernaan manusia atau 
hewan. Dalam penetapan serat kasar ada 2 tahap 
yaitu: tahap Deffating dan tahap Digestion.  
Prinsip dasar dari penetapan kadar serat kasar ini 
ialah sampel dihidrolisis dengan asam kuat dan 
basa kuat encer, sehingga karbohidrat, protein dan 
zat-zat lain terhidrolisis dan larut, kemudian disaring 
dan dicuci dengan air panas yang mengandung 
asam dan alkohol selanjutnya dikeringkan dan 
dihitung sampai berat konstan.  
 
Cara Kerja : Ditimbang 2 gram sampel bebas lemak 
masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL. 

Ditambahkan 50 mL H2SO4 1,25% kemudian 
didihkan dengan menggunakan pendingin tegak 
selama 30 menit. Ditambahkan 50 mL NaOH 3,25% 
dan didihkan lagi selama 30 menit. Dalam keadaan 
panas saring dengan corong buchner berisi kertas 
saring tak berabu yang telah diketahui bobotnya. 
Cuci endapan secara berturut-turut dengan H2SO4 
1,25% panas, 25 mL air panas dan 25 mL alkohol 
96%. Angkat kertas saring dan masukkan ke dalam 
cawan porselen yang telah diketahui bobot 
konstannya. Dikeringkan di dalam oven lalu 
dinginkan dalam desikator. Ditimbang sampai bobot 
konstan. Jika ternyata kadar serat kasar lebih besar 
dari 1%, abukan kertas saring beserta isinya lalu 
timbang. 
 
Kapang Metode Hitung Cawan 
Kapang adalah fungi multiseluler yang mempunyai 
fillament dan pertumbuhannya yang berserabut 
seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula akan 
berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul akan 
terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis 
kapang. Kebanyakan kapang bersifat mesofilik yaitu 
tumbuh baik pada suhu kamar. (Almaitser, 2004) 
 
Cara Kerja : Dihaluskan sampel dengan lumpang 
dan alu. Ditimbang sampel tersebut dengan neraca 
kasar sebanyak 1 gram. Disediakan tabung reaksi 
sebanyak 3 buah yang masing-masing berisi 9 mL 
larutan pengencer Peptone Water. Dimasukkan 
sampel tadi sebanyak 1 mL ke dalam tabung reaksi 
pertama untuk pengenceran 10-1 dan 
dihomogenkan. Dipipet 1 mL dari pengenceran di 
atas kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
kedua untuk pengenceran 10-2 dan dihomogenkan. 
Dipipet 1 mL dari pengenceran 10-2 kemudian 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi ketiga untuk 
pengenceran 10-3 dan dihomogenkan. Dipipet 
sebanyak 1 mL dari setiap pengenceran 10-2 dan 
10-3 dimasukkan ke dalam masing-masing cawan 
petri (duplo) yang telah disterilkan. Dituang media 
PDA ±1/3 cawan petri tadi. Dihomogenkan dan 
didiamkan sampai dingin dan keras. Dibungkus 
cawan petri tadi dan diinkubasikan dengan posisi 
terbalik pada suhu 35 ± 10C selama 5-7 hari. Amati 
dan hitung jumlah kapang. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

N
O 

PARAMETER HASIL STANDAR 
SNI 

1. Kadar Air 17% Maks 20% 

2. Kadar Gula 38,77% Min 40% 

3. Serat Kasar 1,11% Maks 1% 

4. Kapang 1x103 Tidak ada 
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Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan 
hasil sebagai berikut : Kadar Air 17%, Kadar Gula 
38,77%, Kadar Serat kasar 1,11%, Uji kapang 
setelah inkubasi selama 7 hari 1,0x103koloni/gram. 
Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
mutu dari sampel sesuai  SNI Dodol, meskipun 
kadar gula tidak sesuai dengan standar, sedangkan 
kapang setelah diinkubasikan selama 7 hari maka 
baru terdapat koloni kapang atau tidak sesuai 
standar. Hal ini berarti sampel yang diproduksi 
layak untuk dikonsumsi selama kurang lebih 10 
hari.  
 
KESIMPULAN 
Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan 
hasil sebagai berikut : Kadar Air 17%, Kadar Gula 
38,77%, Kadar Serat kasar 1,11%, Uji kapang 
setelah inkubasi selama 7 hari 1,0x103koloni/gram. 
Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
mutu dari sampel sesuai  SNI Dodol. 
 
SARAN 
Untuk percobaan selanjutnya, penulis menyarankan 
agar produksi sampel dengan kadar gulanya lebih 
ditinggikan karena gula dapat juga dijadikan 
sebagai pengawet alami sehingga tidak perlu 
menggunakan pengawet yang dilarang.  
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ABSTRAK 
 
Sapi adalah hewan ternak yang selama ini dipelihara untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai bahan 
pangan. Di rumah pemotongan hewan, darah seringkali dibuang begitu saja dan berpotensi menjadi limbah yang 
akan berdampak buruk pada lingkungan. Padahal, jika diolah dengan baik, darah memiliki nilai ekonomi yang 
cukup tinggi. 
 
Telah dilakukan pembuatan pupuk cair organik dari darah sapi sebagai solusi pengganti pupuk anorganik dengan 
cara fermentasi dengan bantuan bakteri EM 4. Proses fermentasi ini bertujuan untuk merubah senyawa 
kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan melakukan analisisnya untuk mengetahui kualitas pupuk 
cair dari limbah darah sapi tersebut. Dari hasil analisis, Pupuk Cair dari Limbah Darah Sapi ini mengandung C-
organik sebesar 0,2 %, Nitrogen (N) sebesar 5,5 %, Phospor sebesar 37,70 % dan Kalium sebesar 0,12 %. 
 
Kata Kunci : Darah sapi, pemanfaatan limbah darah sapi, pupuk cair. 
 
 

ABSTRACT 
 

Cow is livestock animal is  which during the time looked after to be exploited  by milk and its meet upon which 
food. At home animal slaughtering, blood is oftentimes thrown off hand and have potency to become waste to 
affect ugly at environment. Though, if processed better, blood have high economic value enough.  
 
Have been caried out making organic liquid fertilizer from cow blood as a substitute for inorganic fertilizer solution 
by bacterial fermentation with the aid of EM 4. The fermentation process is aimed at transforming complex 
compounds into simpler compounds and its analysis to know the quality of liquid manure of ox blood waste. From 
result of analysis, Liquid Manure of this Waste Blood Ox contain C-Organik equal to 0,2 %, Nitrogen ( N) equal to 
5,5 %, Phospor equal to 37,70 % and Potassium equal to 0,12 %. 
 
Keyword : Cow blood, using waste cow blood, liquid fertilizer.  
 
PENDAHULUAN 
Sapi adalah hewan ternak yang selama ini 
dipelihara untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya 
sebagai bahan pangan. Hasil sampingan, seperti 
kulit, jeroan dan tanduknya juga kemudian 
dimanfaatkan. 
 
Pada umumnya, sapi sapi ternak yang dipotong 
untuk dimanfaatkan dagingnya berumur antara 2 
sampai 3 tahun. Akan tetapi, lain halnya dengan  
darah sapi, di rumah pemotongan hewan, darah 
seringkali dibuang begitu saja dan berpotensi 
menjadi limbah yang akan berdampak buruk pada 
lingkungan. Padahal jika diolah dengan baik, darah 
sapi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, 
diantaranya dapat dijadikan pupuk. 
Untuk pupuk tanaman, selain dengan cara dibuat 
tepung, darah sapi juga dapat diolah menjadi pupuk 

cair. Pupuk 
organik cair 
merupakan larutan 
dari hasil 
pembusukan 
bahan organik 
yang berasal dari 
sisa tanaman, 
kotoran hewan, 
manusia dan lain-
lain yang 

kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur.   
 
Ada banyak keuntungan lain yang diperoleh dengan 
menggunakan pupuk cair dibandingkan dengan 
pupuk padatan, disamping pembuatannya yang 
praktis, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam 
pembuatanya, pupuk cair juga dengan mudah cepat 
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diserap oleh tanah sehingga tanah cepat gembur 
karena banyak mikroorganisme yang berperan 
dalam proses penggemburan tanah tersebut, serta 
belum banyak masyarakat yang mengenal ataupun 
menggunakan pupuk cair ini, sehingga mesyarakat 
bisa menghilangkan sikap ketergantungan lahan 
pertanian mereka pada pupuk anorganik. 
 
Pada saat sekarang ini, kebutuhan akan pupuk di 
Indonesia cukup tinggi. Adapun bagi masyarakat 
Indonesia yang berprofesi sebagai petani, pupuk 
merupakan suatu bahan yang dapat meningkatkan 
kesuburan tanah dan kualitas tanaman pertanian. 
 
Saat ini terdapat banyak macam pupuk anorganik, 
seperti pupuk kalium, pupuk Nitrogen, dan 
sebagainya. Akan tetapi, bagi masyarakat di daerah 
terpencil, mendapatkan pupuk terutama pupuk 
buatan/pupuk anorganik, bukanlah hal yang mudah 
dilakukan. 
 
Berdasarkan uraian di atas maka, penulis tertarik 
untuk untuk membuat dan melakukan analisis 
pupuk cair dari darah sapi. Dimana selama ini, 
darah sapi seringkali hanya dibuang dan menjadi 
limbah dari rumah pemotongan hewan setelah 
daging dan susu sapi dimanfaatkan. 
 
METODOLOGI 
Metode yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Untuk penetapan 
kadar C-Organik digunakan metode 
Permanganometri, penetapan kadar Nitrogen 
adalah mikro kejdehl, penetapan kadar Phospor 
sebagai P2O5 adalah sperktrofotometri dan 
penetapan kadar Kalium dengan AAS. 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel 
Bahan baku untuk pembuatan pupuk cair berasal 
dari darah sapi yang merupakan limbah cair dari 
rumah pemotongan hewan yang ada di Lubuk 
Buaya Padang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Produk 
 

Darah Sapi

Dimasukkan semua bahan

ke dalam wadah yang dapat

ditutup

Dikocok hingga

homogen

Dibiarkan terjadi

proses fermentasi

Dikontrol kondisi

fermentasi setiap

hari

Packing

Hasil

Ya

Tidak

Analisis :

penetapan kadar C-

organik, Nitrogen,

Fosfor dan Kalium

 
 
Disiapkan wadah yang dapat ditutup dengan rapat 
(ember plastik lengkap dengan tutupnya). 
Dimasukkan semua bahan yaitu 1 L darah sapi, 200 
mL EM 4, 1 kg gula pasir dan 20 L air  ke dalam 
ember. Kemudian dikocok agar semua bahan 
tercampur dengan sempurna lalu ditutup ember 
dengan rapat. Dibiarkan terjadi proses fermentasi. 
Dikontrol kondisi fermentasi setiap hari. Setelah 14 
hari, pupuk cair darah sapi akan tercium bau seperti 
tape. Berarti pupuk siap digunakan. 
 
PENETAPAN KADAR C-ORGANIK 

PENETAPAN KADAR C-ORGANIK

Dipaskan
sampai tanda

batas & 
biarkan

mengendap

+ 12 mL FeSO4 0,2 N.

Dititar dengan
KMnO4 0,1 N 

5 mL
sampel

+ 15 mL H2SO4 pekat
+ 10 mL K2CrO7 2N

Didihkan dalam penangas
air 1,5 jam & digoyang

setiap 15 menit.

10 mL lar 
jernih

Dilakukan 
penetapan blanko

Didinginkan

 
Contoh dipipet sebanyak 5 mL dan dimasukan ke 
dalam labu ukur 100 mL, ditambahkan 15 mL 
H2SO4 pekat dan 10 mL larutan K2Cr2O7 2N, lalu 
dididihkan dalam penangas air selama 1,5 jam. 
Setiap 15 menit labu digoyang supaya terjadi reaksi 
yang sempurna. Didinginkan dan dipaskan sampai 
tanda garis, lalu dihomogenkan. Didiamkan dan 
dibiarkan mengendap. Bagian larutan yang jernih 
yang ada pada labu tersebut dipipet sebanyak 20 
mL ke dalam erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan 12 
mL FeSO4 0,2 N. Ditambahkan 25 mL H2SO4 4 N. 
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Dititar dengan KMnO4 0,1 N sampai timbul warna 
lembayung muda. Dilakukan duplo dan dilakukan 
penetapan blangko. Dihitung kadar C-Organik 
dalam contoh. 
 
PENETAPAN KADAR NITROGEN 

5 gr 
sampel

Ditambah 1 gr 
campuran selen 

dan 30 mL H2SO4 
pekat

Hasil destruksi
dimasukkan kedlam
labu ukur 100 mL,
dipaskan sampai

tanda tera

5 mL

+ 15 mL NaOH 40%, 
indikator pp

+ bbrp butir batu
didh

Penetapan Kadar Nitrogen

Contoh 
didestruksi

Destilat ditampung dgn
erlenmeyer yg berisi 10 
mL H3BO3 1 % dan 3 tts

ind. mm

Hasil destilasi  
dititar dengan 
H2SO4 0,05 N   

Dilakukan 
penetapan 

blanko

% Nitrogen =

Dipipet contoh sebanyak 5 mL dan dimasukan ke 
dalam labu kjedahl. Ditambahkan 1 gram campuran 
selen dan 3 mL H2SO4 pekat, dan digoyang. Contoh 
tersebut didestruksi. Dipanaskan dengan api kecil, 
kemudian dibasarkan sampai larutan jernih, 
diangkat dan didinginkan. Dimasukan hasil 
destruksi tersebut ke dalam labu ukur 100 mL dan 
dipaskan sampai tanda tera, lalu dihomogenkan. 
Dipipet larutan tersebut sebanyak 5 mL. Sampel 
yang dipipet, dimasukan ke dalam labu suling dan 
ditambahkan 15 mL NaOH 40 % dan beberapa 
tetes ind.PP serta batu didih. Destial yang 
dihasilkan, ditampung dengan erlenmeyer yang 
berisi 10 mL H3BO3 1 % dan beberapa tetes 
ind.MM. Dilakukan proses destilasi sampai warna 
larutan dalam erlenmeyer bewarna kuning. Dititrasi 
larutan dengan H2SO4 0,05 N sampai warna kuning 
berubah jadi orange. Dicatat volume H2SO4 yang 
terpakai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENETAPAN KADAR PHOSPOR 
a. Persiapan Larutan Contoh 

 

Ditimbang 1 gram sampel Dimasukan ke dalam 

gelas piala 250 mL

+ 20 mL HNO3 pekat

Dididihkan selama  
30 menit 

didinginkan

+ 10 mL HClO4 60 %

Dididihkan perlahan sampai

larutan tidak bewarna dan

timbul asap putih pada gelas

piala, lalu didinginkan

Ditambahkan 50 mL air suling
dididihkan
didinginkan

Dipindahkan ke dalam
labu 500 mL

tepatkan dengan aquades
sampai tanda tera

Disaring dengan kertas 
saring Whatman 41 ke 
dalam erlenmeyer.

 
Ditimbang dengan teliti 1 gram sampel kemudian 
dimasukan ke dalam gelas piala 250 mL. 
Ditambahkan 20 - 30 mL HNO3 p.a. Dididihkan 
selama  30 - 45 menit untuk mengoksidasi bahan 
yang mudah teroksidasi, lalu didinginkan. 
Ditambahkan 10 – 20 mL HClO4 60 %. Dididihkan 
perlahan sampai larutan tidak bewarna dan timbul 
asap putih pada gelas piala, lalu didinginkan. 
Ditambahkan 50 mL air suling dan dididihkan 
beberapa menit, lalu didinginkan. Dipindahkan ke 
dalam labu 500 mL, tepatkan dengan aquades 
sampai tanda tera dan dihomogenkan. Disaring 
dengan kertas saring Whatman 41 ke dalam labu 
ukur 250 mL. Ditampung ke dalam Erlenmeyer. 
 
b. Pembuatan Larutan Standar Phospor 

sebagai P2O5 500 ppm dan Deret Standar 

Dilarutkan 0.5000 gram 

NaHPO4 p.a (kering 400 c )

dengan air bebas ion 

Dipaskan
Dihomogenkan ( 500 ppm )

Diintermediet menjadi 100 ppm

Dibuat deret standar dengan konsentrasi 
0,0 ; 2,0 ; 4,0 ; 6,0 ; 8,0 dan 10,0 ppm

dimasukan ke 
dalam labu ukur 
50 mL

5 mL larutan HNO3 5 N

10 mL ammonium vanadat 0.25% 

10 mL ammonium molibdat 5% 

di ukur dengan 
Spektrofotometer 
(λ = 400 nm )

dibuat kurva kalibrasi standar

 
Dilarutkan 0.5000 gram NaHPO4 p.a (kering 400 c) 
dengan air bebas ion dalam labu ukur 1000 mL, 
dipaskan dan dihomogenkan, sehingga diperoleh 
larutan dengan konsentrasi 500 ppm. Diintermediet 
menjadi 100 ppm. Dibuat deret standar dari larutan 
standar sesuai dengan konsentrasi 0,0 ; 10,0 ; 20,0; 
30,0 ; 40,0 dan 50,0 ppm lalu dimasukan ke dalam 
labu ukur 50 mL. Masing-masing ditambahkan 5 mL 
larutan HNO3 5 N, 10 mL ammonium vanadat 
0.25% dan 10 mL ammonium   molibdat 5%, 
dipaskan sampai tanda tera dan dihomogenkan. 
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Dibaca dan dicatat serapan masuknya dengan 
Spektrofotometer pada panjang gelombang 400 nm, 
kemudian dibuat kurva kalibrasi standar. 
 
c. Pengukuran Kadar Phospor 

Pengukuran Kadar Phospor

Dipipet 5 mL larutan
contoh

ke dalam labu ukur
100 mL

+ 45 mL aquades

didiamkan 5 ’

+ 20 mL pereaksi molibdovanadat

Paskan aquades hingga tanda tera

Dihomogenkan

Biarkan pengembangan
warna selama 10 menit

Ukur pada
spektrofotometer
( λ = 400 nm )

% P sebagai P2O5 = 

 
Dipipet 5 mL larutan contoh dan masing-masing 
larutan standar fosfat ke dalam labu ukur 100 mL. 
Ditambahkan 45 mL aquades dan didiamkan t 
selama 5 menit. Ditambahkan 20 mL pereaksi 
molibdovanadat dan encerkan dengan aquades 
hingga tanda tera dan homogenkan. Biarkan 
pengembangan warna selama 10 menit. Dilakukan 
pengerjaan blanko. Optimasi spektrofotometer pada 
panjang gelombang 400 nm. Dibaca absorbansi 
dari larutan contoh dan standar pada 
spektrofotometer, dan dibuat kurva standar. 
 
PENETAPAN KADAR KALIUM 
a. Persiapan Larutan Contoh 

Ditimbang 2 gram sampel
Dimasukan ke dalam 

erlenmeyer 250 mL

+ 10 mL HCl 25 %

Dikocok selama 5 
jam

Dipipet 5 mL ekstrak

jernih contoh

Dimasukan ke dalam
labu ukur 50 mL

tepatkan dengan aquades
sampai tanda tera

 
Ditimbang 2 gram contoh dengan teliti dan 
dimasukan ke dalam gelas piala. Ditambahkan 10 
mL HCl 25 %, lalu dikocok selama 5 jam. 
Dimasukan ke dalam tabung reaksi lalu 
dipusingkan. Dipipet 2,5 mL ekstrak jernih contoh 
dan dimasukan ke dalam labu ukur 50 mL. Dipask 
an sampai tanda batas dengan air bebas ion dan 
dihomogenkan.Diukur dengan AAS. 
 
 

b. Pembuatan Larutan Standar dan Deret 
Standar 

Dipipet 10 mL titrisol K 
1000 ppm

Sebagai intermediet
100 ppm

Dibuat deret standar dengan konsentrasi 
0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 dan 5 ppm

dimasukan ke 
dalam labu ukur 
50 mL

Di ukur 
dengan  AAS

dibuat kurva kalibrasi standar

Dimasukan ke dalam labu ukur 100 mL

 
Dipipet titrisol K 1000 ppm sebanyak 10 mL. 
Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL sebagai 
larutan intermediet 100 ppm dan dipaskan dengan 
aquabidest. Kemudian dbuat deret standar dengan 
konsentrasi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm. Lakukan 
pengukuran dengan AAS. 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

No Parameter Hasil (%) 

1 C-Organik 0,21 

2 Nitrogen 5,50 

3 Phospor 37,70 

4 Kalium 0,12 

 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 
didapatkan kadar C-Organik di dalam pupuk cair 
dari limbah darah sapi sebesar 0,21%. 
Keberadaan bahan organik di dalam tanah sangat 
penting diantaranya dapat memperbaiki struktur 
tanah, sumber unsur hara N, P, S dan unsur mikro, 
dapat menambah kemampuan tanah untuk 
menahan air dan unsur hara serta sebagai sumber 
energi bagi mikroorganisme. 
 
Kadar Nitrogen di dalam pupuk cair dari limbah 
darah sapi sebesar 5,5 %. Nitrogen merupakan 
unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman. 
Nitrogen dapat memperbaiki pertumbuhan vegetatif 
tanaman dan sebagai pembentukan protein 
sehingga kekurangan nirogen dapat mengakibatkan 
tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan akar terbatas 
serta daun-daun menjadi kuning dan gugur. 
 Akan tetapi, kelebihan nirogen juga dapat 
memperlambat kematangan tanaman dan membuat 
batang – batang lemah mudah roboh serta dapat 
mengurangi daya tahan tanaman terhadap 
penyakit. 
 
Kadar Phospor di dalam pupuk cair dari limbah 
darah sapi sebesar 37,70 %. Fosfor merupakan 
unsur yang sangat penting di dalam proses 
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fotosintesis dan fisiologi kimia tanaman. Fosfor juga 
dibutuhkan dalam proses pembelahan sel, 
pengembangan jaringan dan titik tumbuh tanaman 
serta memiliki peranan penting di dalam proses 
transfer energi. Sehingga kekurangan phospor 
dapat mengakibatkan tanaman menjadi kerdil dan 
tidak tumbuh normal, daun menjadi ungu serta 
proses pembuahan menjadi terhambat. 
 
Kadar Kalium di dalam pupuk cair dari limbah darah 
sapi sebesar 0,12 %. Kalium merupakan unsur 
makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalium 
berperan dalam proses pembentukan pati, 
mengaktifkan enzim, pembentukan stomata, 
pembentukan akar, dan memepengaruhi 
penyerapan unsur lain serta mempertinggi daya 
tahan terhadap kekeringan dan penyakit. sehingga 
kekurangan kalium dapat mengakibatkan pinggir 
daun menjadi coklat, tanaman tidak tinggi dan ruas 
pada jangung jadi memendek. 
 
KESIMPULAN 
Jumlah pupuk cair dari limbah darah sapi yang 
dihasilkan untuk 1 kali proses pembuatan adalah 
sebanyak 20 L. Dari analisis pupuk cair yang telah 
dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut kadar 
C-organik =0,205 %; kadar Nitrogen = 5,5 %; kadar 
phospor sebagai P2O5 =86,36 % sedangkan kadar 
P sebesar =37,70 % dan kadar kalium = 0,12 %. 
 
SARAN 
Dari penelitian yang telah dilakukan penulis 
mengajak dan menyarankan kepada masyarakat 
untuk menggunakan pupuk organik sebagai 
pengganti pupuk kimia (anorganik).  
 
Dan penulis berharap untuk peneliti selanjutnya 
yang ingin membuat pupuk cair dari darah sapi ini 
dapat meneliti lebih jauh sehingga hasilnya sesuai 
dengan standar dan pupuk cair dari darah sapi ini 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Abrianto W.W. 2011. http://duniasapi.com/id/pakan-

perah/2525-mari-mengolah-limbah- darah-
sapi-untuk-pakan-ikan-dan-pupuk-
tanaman.html. [23 Januari 2012].  

 
Staf Laboratorium Kimia. 1998. Penuntun Analisis 

Kimia Tanah dan Tanaman. Pusat Penelitian 
Tanah dan Agroklimat. Bogor. 

 
Standar Nasional Indonesia. SNI 19-7030-2004. 

Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik 
 Domestik. Badan Standarisasi Nasional. 

 
Standar Nasional Indonesia. SNI 2803:2010. Pupuk 

NPK Padat. Badan Standarisasi 
 Nasional. 

 
Sylvi & Permata Intania. 2006. Modul Analisis 

Spektrofotometri. Padang: SMAK. 
 
Yeniza & Eli Gusti. 2010. Modul Melakukan Analisis 

Volumetri. Sekolah menengah Analis Kimia : 
Padang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://duniasapi.com/id/pakan-perah/2525-mari-mengolah-limbah-%09darah-sapi-untuk-pakan-ikan-dan-pupuk-tanaman.html
http://duniasapi.com/id/pakan-perah/2525-mari-mengolah-limbah-%09darah-sapi-untuk-pakan-ikan-dan-pupuk-tanaman.html
http://duniasapi.com/id/pakan-perah/2525-mari-mengolah-limbah-%09darah-sapi-untuk-pakan-ikan-dan-pupuk-tanaman.html
http://duniasapi.com/id/pakan-perah/2525-mari-mengolah-limbah-%09darah-sapi-untuk-pakan-ikan-dan-pupuk-tanaman.html


Jurnal SMAKPA Vol.04, No.01, Juni 2012 Page 23 
 

PEMBUATAN DAN ANALISIS YOGHURT BIJI NANGKA  
(Artocarpus heterophyllus) 

 
DESTI RAHMA PUTRI1 LUSI MADONA2 DESRITA GEVIA3 

1Siswa kelas XIII SMAK Padang 
2Guru Pembimbing 

3Asisten Pembimbing 

Laboratorium SMK-SMAK Padang 
Jl.Alai Pauh V No 13 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh-Telp. (0751) 777703, Fax. (0751) 777702 

PADANG 
 

ABSTRAK 
Yoghurt merupakan minuman kesehatan yang sangat berguna oleh tubuh, karena mengandung bakteri 
lactobacillus yang dapat menghambat kadar kolestrol dalam darah serta menekan mikroba pantogen yang masuk 
kedalam tubuh.Yoghurt yang umumnya berbahan dasar susu sekarang diganti dengan biji nangka yang memiliki 
kandungan gizi yang cukup.Biji nangka yang biasanya dibuang saja, sekarang dimanfaatkan dan diolah menjadi 
yoghurt. Yoghurt biji nangka ini mengandung kadar protein sebesar 7 % dengan metode mikro kjedhal,kadar 
keasaman 0,57 % dengan metode alkalimetri dan tidak mengandung bakteri coliform didalamnya. Delapanbelas 
orang dari tiga puluh orang menyukai yoghurt biji nangka  dan 10 orang sangat menyukai yoghurt biji nangka 
ini.Disamping itu harga yoghurt biji nangka lebih murah dibandingkan yoghurt lainnya.Berdasarkan 500 g bahan 
baku biji nangka diperoleh yoghurt 20 cup dengan harga 2000/cup sehingga diperoleh keuntungan 1500/cup. 
 
Kata kunci : Biji nangka, Yoghurt. 
 

ABSTRACT 
Yoghourt constitutes health potion that stand in good stead by body, since contains bacteria lactobacillus  one 
that gets to constrain kolestrol's rate in blood and presses pantogen's microbe that turns in at body. Yoghourt that 
generally gets present milk raw product substituted by jack fruit seed that have nutrient content that adequately. 
Grade jack fruit that usually been discarded even, now exploited and at o as yoghourt. Yoghourt grades this jack 
fruit contain protein rate as big as 7 % by kjedhal's micro methods,acidity 0,57 % by alkalimetry method and not 
contain coliform's bacterias at in it. Eighteen person of thirty person like jack fruit seed yoghourts and 10 person 
are nuts over jack fruit seed yoghourts this. Despitefully yoghourt price grades cheaper jack fruit than another 
yoghourt. Base 500 g raw material grade yoghourt acquired jack fruits 20 cup at the price 2000 / cup so gotten by 
gains 1500 / cup. 
 
Key word: jack fruit seed,yoghourt 
 
PENDAHULUAN 

  
 
Nangka adalah salah satu jenis buah yang paling 
banyak ditanam di daerah tropis. Buah ini cukup 
terkenal di seluruh dunia. Dalam bahasa Inggris 
dinamakan Jack Fruit. Tanaman ini diduga berasal 
dari India bagian selatan yang kemudian menyebar 
ke daerah tropis lainnya, termasuk Indonesia, 
pohon nangka dapat tumbuh hamper disetiap 
daerah.(Fadillah, Achmad,dkk.2009) 
 
Umumnya daging buah nangka dimakan sementara 
bijinya dibuang saja. Hingga saat ini biji nagka 
masih merupakan bahan non-ekonomis, dilihat dari 

dua hal: (1) Biji Nangka merupakan Limbah 
buangan konsumen nangka, (2) sangat jarang biji 
nangka dimanfaatkan secara optimal. Ditinjau dari 
sisi lain, biji nangka merupakan prospek bisnis yang 
menguntungkan.(Suprapti, 2004) 
 
Buah nangka kaya dengan kandungan energi yang 
tinggi, yaitu sebanyak 106 kalori untuk setiap 100 
gram. Begitu juga kandungan karbohidratnya yang 
mencapai 27,6 gram dan protein sebanyak 1,2 
gram, menjadikan buah ini layak sebagai bahan 
pangan alternatif. Namun sebaiknya hati-hati dalam 
mengkonsumsi buah nangka dalam jumlah yang 
banyak. Hal ini karena buah kenyal ini dapat 
menimbulkan gas dalam perut. 
 
Buah nangka juga kaya dengan mineral dan vitamin 
yang sangat baik untuk menjaga kesehatan 
maupun mencegah penyakit. Banyaknya 
kandungan vitamin A (sebanyak 51 RE) dan vitamin 

http://www.anneahira.com/totok-perut.htm
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C (sebanyak 20 mg) sangat berguna dalam 
meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga 
kesehatan mata. 
 
Begitu juga dengan kandungan kalsiumnya yang 
tinggi (20 mg) dan fosfor (19 mg), maupun mineral 
lainnya seperti zat besi (0,9 mg) yang sangat baik 
sebagai anti oksidan, anti kanker, untuk 
memperkuat tulang dan gigi, dan melancarkan 
pencernaan. Manfaat buah nangka untuk kesehatan 
juga terlihat dari kandungan kaliumnya yang cukup 
besar yang sangat berguna untuk mengatasi 
hipertensi dan mencegah infeksi. 
 
Selain buahnya, bagian nangka lainnya juga banyak 
mengandung gizi yang sangat berguna bagi 
kesehatan. Diantaranya biji nangka, diketahui 
banyak mengandung karbohidrat, protein dan 
energi yang tak kalah besarnya dibandingkan 
buahnya. Begitu juga kandungan mineralnya, 
seperti kalsium, dan fosfor yang cukup banyak. Hal 
ini mendorong pengolahan biji nangka dalam 
berbagai bentuk olahan, khususnya untuk dibuat 
tepung makanan. 
(http://id.wikipedia.org/wiki/nangka ). 
 
Berdasarkan data ilmiah, kata dia, menurut 
Direktorat Gizi Kementrian Kesehatan, sebuah biji 
nangka yang dikenal  beton memiliki kandungan gizi 
tinggi. Pasalnya, setiap 100 gram biji nangka itu 
terdapat zat besi 200 miligram (mg), vitamin B1 
0,20 mg, kalori 165 kal, protein 4,2 gram, lemak 0,1 
mg, karbohidrat 36,7 g, kalsium 33,0 mg, fospor 1,0 
mg, vitamin C 10 mg dan air 56,7 gram. 
 
Bila di nilai dari kandungan gizinya, yoghurt tidaklah 
kalah dengan  susu pada umumnya. Hal ini karena 
bahan dasar yoghurt adalah susu, bahkan ada 
beberapa kelebihan yoghurt yang tidak dimiliki oleh 
susu murni yaitu : Sangat baik  dikonsumsi oleh 
orang yang sensitif dengan susu (yang ditandai 
dengan diare) karena laktosa yang terkandung 
pada susu biasa sudah disederhanakan dalam 
proses fermentasi  yoghurt, bila dikonsumsi secara 
rutin bahkan mampu menghambat kadar kolestrol 
dalam darah karena yoghurt mengandung bakteri 
lactobasillus. 
 
Lactobasillus berfungsi menghambat pembentukan 
kolestrol dalam darah kita yang berasal dari 
makanan yang kita makan seperti jeroan atau 
daging, meningkatkan daya tahan tubuh kita karena 
yoghurt mengandung banyak bakteri baik sehingga 
secara otomatis dapat menyeimbangkan bakteri 
jahat yang terdapat dalam susu 
kita.(sumber:Repoblika.co.id)  

METODOLOGI 
Metode yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan analisis mutu produk,. Metode yang digunakan 
untuk Uji Keasaman adalah Alkalimetri, untuk Uji 
Protein adalah metode Mikro Kjeldahl, Uji Coliform  
adalah metode MPN (Most probable Number) dan 
Uji organoleptik adalah metode Hedonik. 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan sampel 
Sampel biji nangka dapat dibeli di Pasar Raya dan 
dapat juga memanfaatkan biji nangka yang ada. Biji 
nangka yang memenuhi syarat untuk dijadikan 
sampel adalah biji nangka yang tidak busuk dan biji 
nangka yang sudah matang.kemudian 
dicuci,Sampel biji nangka dicampur dan diambil 
sesuai kebutuhan. 
 
Pembuatan Produk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biji nangka di bersihkan terlebih dahulu. Rendam 
biji nangka selama 12 jam.dan kupas kulitnya. 
Rebus biji nangka dalam 10 menit, hingga sedikit 
empuk. Di keluarkan dan ditiriskan, diblender 
sampai halus dengan mencampurkan air dengan 

Bersihkan dan rendam biji nangka 
selama 12 jam,setelah itu kupas kulit 

biji nangka tersebut 

Rebus biji nangka yang telah dikupas 
selama 15 menit,tiriskan dan blender 

dengan  penambahan air 1:1 

Saring hasil yang sudah diblender, 
panaskan dalam suhu 700C 

Dinginkan pada suhu kamar, 
tambahkan gula dan perisa, setelah itu 

masukan plain yoghurt 

Masukan kedalam cup dan ditutup 

rapat, agar fermentasi sempurna 

Lakukan fermentasi pada suhu 400C 

selama 8 jam , setelah itu simpan dalam 

kulkas 

http://www.anneahira.com/bagian-bagian-mata.htm
http://www.anneahira.com/informasi-gigi.htm
http://www.anneahira.com/penyakit-infeksi.htm
http://www.anneahira.com/sumber-energi-angin.htm


Jurnal SMAKPA Vol.04, No.01, Juni 2012 Page 25 
 

perbandingan 1:1. Setelah halus, hasil blenderan 
kemudian disaring, agar kotoran tidak ikut.  Setelah 
itu susu biji nagka di pasteurisasi dalam suhu 65-85 
oc minimal 3 kali. Pemanasan ini dihindarisampai 
mendidih agar tidak merusak protein yang ada 
didalamnya. Setelah pasteurisasi selesai, susu 
didinginkan pada suhu kamar (40 derjat celcius) 
sambil ditambah gula dan perisa sesuai selera. 
Perisa yang dipakai adalah buah nangka yang 
sudah di cuci dan di blender sampai halus terlebih 
dahulu. Kemudian diaduk sampai merata, setelah 
suhu turun, masukan plain yoghurt dengan 
perbandingan 1:5 sambil diaduk merata. Setelah 
plain yoghurt tercampur merata, adonan dimasukan 
kedalam cup sampai penuh,lalu ditutup sampai 
rapat agar fermentasi berlangsung secara 
sempurna. 
 
PENENTUAN KADAR KEASAMAN 

Timbang sebanyak 20 g 
contoh yoghurt biji 
nangka masukkan ke 
dalam erlenmeyer 250 
mL, larutkan dalam air 
bebas CO2 sebanyak 2 
kali volume dan 
tambahkan 2 tetes 
indikator p.p dan titrasi 

dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk 
warna merah muda. 
 
PENENTUAN KADAR PROTEIN 
Tahap Destruksi 

Sampel yoghurt di-
timbang sebanyak 
0,5100 gram 
dengan neraca 
analitik. Sampel 
yang telah ditim-
bang dimasukkan 
kedalam labu 
kjedal, kemudian 
timbang campuran 

selen sebanyak 2gr dengan neraca kasar, 
kemudian tambaahkan campuran selen tersebut 
pada sampel dalam labu kjedal.Tambahkan 25 ml 
H2SO4 pekat dan beberapa batu didih.  Proses 
destruksi dilakukan diatas nyala api kompor gas 
dengan api kecil, dimana labu dipasang miring 45o 
pada standar dan klem saat proses destruksi 
berlangsung.Api kompor gas dapat diperbesar 
setelah pemanasan sekitar 15 menit. Destruksi 
dihentikan jika warna larutan telah berubah menjadi 
hijau jernih.Jika karutan telah hijau jernih, hentikan 
proses destruksi dan didinginkan sebentar.Apabila 
larutan telah dingin, pindahkan dalam labu ukur 100 

ml. Dibilas terlebih dahulu labu kjedhal hingga 
bersih, kemudian encerkan larutan dengan aquades 
hingga 100 ml, paskan dan homogenkan. 
 
Tahap Destilasi 

Siapkan dan pasang 
semua alat destilasi 
mula dari labu suling, 
kondensor, lampu 
speitus, erlenmeyer, 
serta dihubungkan 
dengan sumber air 
menggunakan selang 

air.Pipet 5 ml larutan sampel dan masukkan 
kedalam labu suling, serta tambahkan 2-3 tetes 
indikator pp. Tambahkan 10 ml larutan NaOH 30% 
dengan pipet takar kedalam labu suling.Erlenmeyer 
yang digunakan untuk menampung destilat diisi 
dengan 10 H3BO3 2% dan 3 tetes indikator 
MM.Kemudian lakukan proses destilasi. Proses 
destilasi dapat dihentikan pada saat warna destilat 
didalam erlenmeyer telah berwarna kuning. Bilas 
pendingin dengan aquades dan hasil bilasan 
ditampung pada destilat tersebut. 
 
Tahap Titrasi 

 
Buret diisi dengan 
larutan HCL 0,01 N, 
kemudian titar destilat 
dengan larutan HCL 
0,01 N.Titrasi 
dilakukan hingga 
warna sampel 
berubah mebjadi 
orange (TAT). 

Kerjakan Penetapan Blanko, dengan prosedur yang 
sama. 
 
UJI COLIFORM 
a) Preparasi Sampel 

Ditimbang contoh yoghurt 
sebanyak 1 gram secara 
aseptic dan dimasukkan ke 
dalam wadah steril.Untuk 
contoh daging, telur, susu 
ditambahkan 9 mL larutan 
BPW 0,1% steril ke dalam 

kantong steril yang berisi contoh, dihomogenkan 1 
menit sampai 2 menit (kecuali untuk susu cair) 
sebagai pengenceran 10-1. 
 
b) Cara uji 
a. Uji Pendugaan 
Dipipet 1 mL larutan dari pengenceran 10-1 tersebut 
dengan menggunakan pipet steril ke dalam 9 mL 
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larutan BPW 0,1% untuk mendapatkan 
pengenceran 10-2 dengan cara yang sama seperti 
pada butir diatas dibuat pengenceran 10-3. Dipipet 
masing-masing 1 mL larutan dari setiap 
pengenceran ke dalam 3 seri tabung yang telah 
berisi 5 mL media LB yang berisi tabung durham. 
Diinkubasi pada temperatur 35 ºC selama 24 jam 
sampai 48 jam. Diperhatikan adanya gas yang 
terbentuk di dalam tabung durham, hasil uji 
dinyatakan positif apabila terbentuk gas. 
 
b. Uji konfirmasi (Penegasan) 
Pengujian harus selalu disertai dengan 
menggunakan kontrolpositif. Dipindahkan biakan 
positif hasil dari uji pendugaan dengan 
menggunakan jarum inokulasi dari setiap tabunh LB 
ke dalam tabung yang berisi 10 mL BGLB dan 
tabung durham. Diinkubasikan BGLB pada 
temperatur 37 ºC selama 24 jam ± 2 jam, jika 
hasilnya negatif inkubasikan kembali selama 48 
jam. Diperhatikan adanya gas yang terbentuk 
didalam tabung durham, hasil uji positif jika 
terbentuk gas. Selanjutnya digunakan tabel Most 
Probable Number (MPN) untuk menentukan nilai 
MPN berdasrkan jumlah tabung positif yang 
mengandung gas di dalam tabung durham sebagai 
jumlah coliform per ml atau per gram. 
 
UJI ORGANOLEPTIK 
Diambil yoghurt biji nangka dari packingnya.Dicium 
bau sampel untuk mengetahui bau sampel. 
Dirasakan dengan lidah atau dicicip sampel untuk 
mengetahui rasa sampel. Dirasakan tekstur dari 
tidak terlatih yang dipilih berdasarkan umur. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penentuan Kadar Keasamaan 
 

No Berat Kadar Kadar Standar  

Sampel  Keasama
an 

Rata-
rata 

Keasaman 

1 20,0023 g 0,57 % 

0,57 % 0,5% - 2% 2 20,0012 g 0,57% 

3 20,0009 g 0,57& 

 
Hasil dari penentuan kadar keasaman pada yoghurt 
biji nagka adalah 0,57 %. Dari syarat mutu yang 
ada ini termasuk rendah. Hal ini disebabkan karena 
proses fermentasi yang tidak sempurna, yaitu waktu 
fermentasinya yang tidak sesuai. Waktu fermentasi 
yoghurt menentukan tingkat keasaman yoghurt. 
Semakin lama proses fermentasi semakin tinggi 
tingkat keasamannya.  

 
Hasil Penentuan Kadar Protein 

N
o 

Berat 
Samp
el 

Kadar 
Protein 

Rata-
Rata 

Kadar 
Rata-
rata 

Standar 
Protein 

1 
0.5107 
g 

6,93 % 
6,77 % 

7,00% 
Min 
 2,7 % 

6,61 % 

2 
0.5114 
g 

7,54 % 
7,23% 

6,92% 

 
Hasil dari penentuan kadar protein adalah 7,00 %. 
Protein yang dihasilkan dapat berasal dari biji 
nangka itu sendiri, bisa dari plain yoghut dan dari 
nangka yang ditambahkan sebagai perasanya. 
Hasil yang didapat ini sesuai dengan syrat mutu 
SNI yoghurt. 
 
Hasil Uji Coliform 

Uji Dugaan 
Uji Penguat Hasil 

10-1 10-2 10-3 

- - - - - 

 
Hasil uji coliform adalah negative karena pada uji 
dugaan tidak ada terdapat gelembung udara pada 
tabung durham. Hasil uji coliform ini menunjukan 
bahwa yoghurt biji nangka tidak ada mengandung 
bakteri coliform dan baik untuk dikonsumsi. 
 
Hasil Uji Organoleptik 

Kental (%) 
Kurang kental 
(%) 

Tidak kental 
(%) 

83,33 16,67 - 

 
Bau 

Bau biji 
nangka (%) 

Sedikit bau biji 
nangka (%) 

Tidak bau biji 
nangka (%) 

76,67 23,33 - 

 
Warna 

Kuning (%) Kuning krem (%) Krem (%) 

56,67 50 3,33 

 
Rasa 

Asam (%) Kurang asam (%) Tidak asam (%) 

96,67 3,33 - 

 
Uji hedonik 

Sangat 
suka (%) 

Suka 
(%) 

Agak 
suka 
(%) 

Kurang 
suka 
(%) 

Sangat 
tidak 
suka (%) 

33,33 60 6,67 - - 
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Dari data diatas 83,33 % panelis menyatakan 
tekstur yoghurt biji nangka kental, dan 16,67 % 
panelis menyatakan kurang kental. Untuk uji bau, 
76,67 % panelis menyatakan bau biji nangka dan 
23,33 % panelis yang menyatakan sedikit bau biji 
nangka. Untuk uji warna, 56,67 % panelis 
menyatakan warna kuning, 50 % menyatakan 
warna kuning krem dan 3,33 % panelis menyatakan 
warna krem. Untuk uji rasa, 96,67 % panelis 
menyatakan rasa yoghurt biji nangka asam dan 
3,33 % menyatakan rasa yoghurt biji nangka kurang 
asam. Untuk uji hedonik, 33,33 % panelis sangat 
suka produk yoghurt biji nangka ini, 60 % panelis 
suka dan  6,67 % panelis agak suka terhadap 
produk yoghurt yang berbahan dasar biji nangka ini. 
Data yang didapatkan beraneka ragam, hal ini 
dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor penerimaan 
individu seperti umur, jenis kelamin, pendididkan, 
faktor sosial, masyarakat, waktu, dsb.  
 
KESIMPULAN  
Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat 
diambil kesimpulan : Kadar protein dalam yoghurt 
biji nangka adalah 7,00%. Kadar keasaman pada 
yoghurt biji nangka adalah 0,57 %. Bakteri coliform 
pada yoghurt biji nangka negative dan setelh 
dilakukan uji hedonik 60 % suka pada yoghurt biji 
nangka, sangat suka 33,33 % dan 6,67 % agak 
suka terhadap yoghurt biji nangka. 
Berdasarkan data diatas semua parameter uji 
memenuhi standar SNI 2981_2009 yoghurt yang 
menjadi acuan sementara standar dari yoghurt biji 
nangka. Pada uji kesukaan, terbukti banyak yang 
suka dengan yoghurt biji nangka, sehingga produk 

yoghurt biji nangka dapat dipasarkan. Selain itu 
yoghurt biji nangka ini juga mengandung protein 
yang tinggi. 
 
SARAN 
Dengan berkembangnya wawasan dan 
pengetahuan, penulis berharap agar memanfaatkan 
segala sesuatu dialam untuk dapat dimanfaatkan, 
seperti biji nagka yang dapat dijadikan yoghurt yang 
bermanfaat untuk kesehatan tubuh dengan harga 
yang terjangkau. Yoghurt biji nangka ini juga 
menambah jenis minuman kesehatan berupa 
yoghurt. Yoghurt ini sebaiknya disimpan dalam 
suhu dingin atau dalam kulkas. 
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ABSTRAK 
Daun sirsak merupakan tanaman obat yang bermanfaat untuk mengobati kanker, pengobatan batu empedu, 
antisembelit, asam urat, dan meningkatkan selera makan. Kebanyakan masyarakat hanya tahu akan buah sirsak 
saja, tetapi sekarang dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dibuat Teh Herbal dari daun 
sirsak (Annona muricata). 
 
Oleh karena itu penulis melakukan pembuatan dan analisis Teh Herbal dari Daun Sirsak. Dari hasil analisis 
didapatkan kadar air 7,36 %, kadar serat kasar 11,54 %, cemaran logam Cu 0,0498 mg/kg, dan angka lempeng 
total 1,5 x 10-2 koloni/g. Dari hasil ini disimpulkan bahwa Teh Herbal Daun Sirsak ini memiliki mutu yang baik 
untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 
 
Kata kunci : Teh herbal, daun sirsak. 
 

ABSTRACT 
 
Soursop leaves are medicinal plants that are useful for treating cancer, the treatment of gallstones, antisembelit, 
uric acid, and increased appetite. Most people only know the soursop fruit, but now with the development of 
technology and science can be made Herbal Tea from the leaves of the soursop (Annonamuricata). 
 
The authors therefore make the creation and analysis of Leaf Herbal Tea Soursop. Obtained from the analysis of 
water content 7.36%, 11.54% crude fiber content, contaminant metals Cu 0.0498 mg / kg, and total plate count of 
1.5 x 10-2 colonies / g. From the results it was concluded that this Soursop Leaf Herbal Tea has a good quality 
for consumption by the public. 
 
keyword : Herbal tea, soursop leaf.   
 
PENDAHULUAN 
Teh merupakan salah satu minuman terpopuler 
yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan 
tubuh. Hal ini disebabkan karena teh mengandung 
senyawa-senyawa bermanfaat. Teh dapat dibuat 
dengan cara menyeduh daun, pucuk, atau tangkai 
daun. Istilah “Teh” juga digunakan untuk minuman 
yang dibuat dari buah, rempah-rempah, atau 
tanaman obat lain yang diseduh, misalnya 
chamomile, krisan dan jiaogulan. Teh yang tidak 
dibuat atau diolah dari daun teh disebut teh herbal. 
Teh herbal dapat dibuat dari berbagai tumbuhan 
yang memiliki nilai herbal dalam kesehatan dan 
diekstrak dengan cara maserasi, sehingga hasil 
ekstrak tersebut yang digunakan sebagai minuman 

yang umum digunakan bagi masyarakat. Teh herbal 
juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan 
dipercaya akan kegunaannya. 
 
Daun sirsak (Annona muricata) mempunyai manfaat 
antara lain pengobatan batu empedu, antisembelit, 
asam urat, dan meningkatkan selera makan. Selain 
itu, kandungan seratnya juga berfungsi untuk 
memperlancar pencernaan, terutama untuk 
pengobatan sembelit (susah buang air besar). 
Selain itu daun sirsak juga berkhasiat menumpas 
kanker. Salah satu penyakit yang paling 
mengerikan. Daun sirsak terbukti mampu 
membunuh sel-sel jahat 10 ribu kali lebih cepat 
dibandingkan dengan kemoterapi yang digunakan. 

 
Daun sirsak sangat ampuh mencegah dan 
mengobati terutama kanker serviks, payudara, dan 
prostat. Daun sirsak juga terbukti secara ilmiah 

mengatasi antara lain kanker paru-paru, ginjal, 
pankreas, dan usus besar dan juga bisa digunakan 
untuk jenis kanker yang lainnya. Begitulah hasil 
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riset peneliti di Sekolah FarmasiPurdue University, 
Indiana, Amerika Serikat, Jerry L McLaughlin. 
Peneliti yang memperoleh daun sirsak dari Garut, 
Jawa Barat, itu membuktikan bahwa daun Annona 
muricata manjur mengatasi 7 sel kanker. Daun 
sirsak yang selama ini terabaikan itu ternyata 
mujarab mengganyang sel kanker(file:///D:/d/daun-
sirsak-obat-kanker-10000-kali.html). 
 
Daun sirsak kering memiliki senyawa yang tetap 
sama dengan daun sirsak basah karena yang 
berkurang dalam proses pengeringan hanya kadar 
airnya. Sementara, senyawa dalam daun tetap 
terjaga. Penyimpanan daun sirsak dalam lemari 
pendingin maksimal sepekan sejak pemetikan 
karena proses pendinginan yang lama 
dikhawatirkan akan merusak senyawa dalam daun 
selain aroma daun yang tidak enak karena proses 
fermentasi. Perlu diperhatikan, pengambilan daun 
sirsak sebaiknya dimulai dari daun ke-4 atau ke-5 
dari ujung pucuk. Hal ini dikarenakan pada daun 
yang terlalu muda, senyawa belum banyak 
terbentuk. Sementara pada daun yang tua sudah 
mulai rusak sehingga kadarnya berkurang (paparan 
Stefanus dan Darmawan Tri Wibowo, ahli budidaya 
tanaman sirsak dari Taman Wisata Mekarsari). 
 
Berdasarkan informasi diatas maka penulis 
berminat untuk melakukan percobaan untuk 
mengolah daun sirsak menjadi Teh serta 
melakukan analisis terhadap produk yang telah jadi. 
Hal ini didukung karena masih belum banyak orang 
yang tahu tentang khasiat daun sirsak serta cara 
pemanfaatannya dan jika dipasarkan tentu dapat 
dijadikan peluang untuk berwirausaha serta belum 
banyak saingan dalam proses pemasarannya. 
 
METODOLOGI 
Metoda yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Untuk uji 
organoleptik adalah Hedonik, untuk penetapan 
Kadar Air adalah Thermogravimetri, untuk 
penetapan serat kasar adalah Thermogravimetri, 
untuk cemaran logam Cu adalah Spektrofotometri 
Serapan Atom dan untuk cemaran mikroba adalah 
TPC (Total Plate Count).  
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel 
Sampel daun sirsak diperoleh di daerah Lubuk 
Buaya yang kemudian dikumpulkan dan diproses 
menjadi Teh Herbal Daun Sirsak. Syarat sampel 
adalah daun ke – 5 dari ujung dan pengambilan 
sampelnya secara representative dan sesuai 
kebutuhan. 
 

Pembuatan produk 
Gambar Kerja (Flow Chart) 
 

Daun sirsak

Pilih daun

muda yang

segar

Di kering anginkan

pada suhu kamar 1- 2

minggu

Teh kering

Selesai

dikemas

Belum

sempurna

tidak

 
UJI ORGANOLEPTIK 

 
 
Diperiksa sampel secara organoleptik terhadap 
warna, bau dan rasa / kesukaan. Uji organoleptik ini 
dilakukan oleh beberapa orang panelis yang tidak 
terlatih. Kemudian dibuat tabel pengujian yang  
mewakili respon dari panelis tersebut. 
 
PENENTUAN SERAT KASAR 

2  g 
sampel

+ 50 mL 
H2SO4 1,25%

Direfluk 30 menit

+ 50 mL 
NaOH 3,25%

Direfluk 30 menit

+ 25 mL H2SO4 
1,25% panas, air 

panas, 
ethanol96%

 
 
Ditimbang sampel sebanyak 2 gram dengan 
menggunakan neraca analitik dan dimasukan dalam 
erlenmeyer 250 mL, lalu ditambahkan 50 mL H2SO4 
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1,25%, didihkan selama 30 menit di atas penangas 
airdengan pendingin tegak, kemudian ditambahkan 
50 mL larutan NaOH 3,25% didihkan kembali 30 
menit lalu disaring dalam keadaan panas dengan 
kertas saring yang sudah diketahui bobotnya, 
selanjutnya dicuci endapan dengan 25 mL H2SO4 
1,25% panas, air panas, dan etanol 96%. Setelah 
kering diangkat kertas saring + residu, dan 
dimasukan dalam cawan porselen yang sudah 
diketahui bobotnya, dikeringkan di oven pada suhu 
1050C selama 1 jam, kemudian ditimbang dan 
dipanaskan kembali sampai di dapatkan bobot 
konstan. Apabila kadar serat kasar > 1 %, abukan 
kertas saring beserta isinya lalu timbang hingga 
konstan. 
 
 
PENENTUAN KADAR AIR 

Sampel 
2 g

 
 
Cawan penguap kosong dimasukan kedalam oven 
dengan suhu 100-1050C selama 1 jam, kemudian 
didinginkan dalam desikator selama 15 menit, lalu 
ditimbang cawan penguap sampai konstan. 
Selanjutnya ditimbang 2 gram sampel pada cawan 
penguap yang sudah diketahui bobotnya tadi, 
kemudian dikeringkan pada oven suhu 110 0 c, 
selama 3 jam, lalu didinginkan dalam desikator, 
selama 15 menit dan ditimbang sampai bobot 
konstan. 
 
PENENTUAN CEMARAN LOGAM Cu 
Persiapan larutan contoh Cu (sampel) 

2 g sampel

Diarangkan

Dilarutkan 
dg 5 mL 

HNO3 pekat

+ AQUABIDEST

 
 
Ditimbang sampel 2 g dengan teliti kemudian 
diarangkan diatas api dan dilanjutkan dengan 

proses pengabuan di dalam furnace dengan suhu 
700-9000C 
Abu yang dihasilkan dilarutkan dengan sedikit 
HNO3 pekat dan dimasukkan ke dalam labu ukur 
100 mL, kemudian cawan porselen dibilas dengan 
aquabidest, air bilasan dimasukkan ke dalam labu 
ukur dan dipaskan dengan aquabidest dan 
dihomogenkan. Lalu ukur absorban sampel dengan 
AAS. 
 
Persiapan larutan standar Cu 

10 mL

0,25, 0,5, 
0,75, 1, 
1,25 mL

Larutan Cu 
100 ppm

+ 
AQUABIDEST

SAMPEL 
DAN DERET 
STANDAR

Titrisol Cu 1000 
ppm

+ 
AQUABIDEST

 
 
Dipipet titrisol Cu 1000 ppm sebanyak 10 mL 
dengan menggunakan pipet gondok 10 mL, lalu 
dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL sebagai 
larutan intermediet 100 ppm dan dipaskan dengan 
aquabidest serta homogenkan, kemudian dibuat 
deret standar dengan konsentrasi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 
2,5 ppm di dalam labu ukur 50 mL. Selanjutnya 
lakukan pengukuran dengan AAS. 
 
Cemaran mikroba (ALT) 

2  g 
sampel

+ 50 mL 
H2SO4 1,25%

Direfluk 30 menit

+ 50 mL 
NaOH 3,25%

Direfluk 30 menit

+ 25 mL H2SO4 
1,25% panas, air 

panas, 
ethanol96%

 
 
Ditimbang 1 gram sampel dan dimasukan ke dalam 
tabung reaksi yang telah berisi larutan BPW steril 
(pengenceran 10-1), lalu dipipet sebanyak 1 ml, 
dimasukan kedalam kuvet yang berisi 9 ml larutan 
pengencer BPW steril ( pengenceran 10-2) lakukan 
sampai 10-3, kemudian dipipet 1 ml larutan 10-2 dan 
10-3 dan masukan kedalam cawan petri steril, serta 
tuang media PCA (Plate count Agar) sebanyak 12-
15 ml yang telah dicairkan yang bersuhu 45 0c 
dalam waktu 15 menit dari pengencer pertama, 
digoyangkan Cawan petri dengan hati-hati (putar 
dan goyangkan ke depan dan kebelakang setra 
kekanan dan kiri) hingga contoh tercampur rata 
dengan perbenihan, Dibiarkan hingga campuran 
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dalam cawan petri membeku. Setelah beku, 
dibungkus dengan posisi terbalik, kemudian 
dimasukan cawan petri  kedalam inkubator dan 
diinkubasi pada suhu 350c selama 24-48 jam. 
Dicatat pertumbuhan koloni setiap cawan yang 
mengandung 30-300 koloni setelah 24 jam dan 
dihitung angka lempeng total dalam 1 gram dengan 
mengalikan jumlah rata-rata koloni pada cawan 
dengan faktor pengenceran yang digunakan 
(sesuai). Proses ini dilakukan duplo. 
   
HASIL DAN PEMBAHASAN 

N
o 

Parameter Hasil 
 

Standar 
SNI 

1 kadar Air 7,36 % Maks 8% 

2 serat kasar 11,54 % 
Maks 
16% 

3 
cemaran 
logam Cu 

0,0498 mg/kg 
Maks 
150,0 
mg/kg 

4 ALT 
1,5 x 102 

koloni/g 
3 x 103 

koloni/g 

5 
Uji 
organoleptik  

 77,76 % 
suka 

 Bau 100%  
khas daun 
sirsak 

 Warna 
26,67% 
menyatak
an coklat 

- 

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Maka 
didapat kadar air teh herbal daun sirsak adalah 7,36 
%, hasil ini sudah sesuai dengan standar akan 
tetapi masih cukup tinggi, hal ini disebabkan karena 
proses pengeringannya. Sampel dikeringkan tanpa 
menggunakan sinar matahari langsung, sampel 
hanya dikeringanginkan hingga warnanya menjadi 
hijau kecoklatan. Sedangkan untuk analisa yang 
lain sudah sangat memenuhi SNI. Diantaranya  
Kadar serat kasar yang diperoleh adalah 11,54 %, 
hasil ini telah memenuhi standar yaitu 16%. Kadar 
cemaran logam Cu yang didapatkan adalah 0,0498 
mg/kg hasil ini telah sesuai SNI kadar cemaran 
logam Cu maks 150,0 mg/kg. Setelah dilakukan uji 
cemaran mikroba didapatkan jumlah koloninya 1,5 x 
102 koloni/g dan hasil ini sesuai dengan SNI yaitu 
maks 3  x 103 koloni/g. Sedangkan untuk uji 
organoleptik kita hanya melihat penerimaan 
konsumen terhadap produk ini dengan cara 
mengolah data yang didapatkan, sehingga 
persentase tertinggi yang diambil sebagai hasil. 
Untuk tingkat kesukaan yaitu 76,77 %, untuk bau 
100 % khas daun sirsak dan untuk warna coklat 
dengan hasil 26,67 %. 

 
KESIMPULAN 
Dari praktikum yang telah dilakukan dengan 
menggunakan sampel teh herbal dari daun sirsak 
maka didapatkan hasil kadar airnya 7,36%, kadar 
serat kasar 11,54 %, kadar cemaran logam Cu 
0,0498 mg/kg, dan cemaran mikrobanya 1,5 x 102 
koloni/g. Untuk uji organoleptik disimpulkan bahwa 
76,77 % panelis yang menyukai teh herbal dari 
daun sirsak. 
 
SARAN 
Dari penelitian yang telah dilakukan penulis 
mengajak dan menyarankan kepada masyarakat 
untuk menkonsumsi teh herbal ini karena 
mengandung berbagai khasiat yang dibutuhkan 
dalam memenuhi tingkat  kesehatan yang baik 
seperti penumpas sel kanker 1000 x lebih cepat dari 
kemoterapi. Penulis juga menyarankan agar 
dilakukan analisis terhadap parameter yang lainnya 
agar produk ini lebih baik dan menambah 
kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsinya.  
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ABSTRAK 
 

Ubi Jalar ungu merupakan sumber karbohidrat, sumber kalori, sumber vitamin (vitamin A, Vitamin C, Vitamin B1 
dan Riboflavin) dan mineral seperti zat besi (Fe), posfor (P) dan kalsium (Ca) serta Antosianin yang memiliki 
fungsi fisiologis misal antioksidan, antikanker, antibakteri, perlindungan terhadap kerusakan hati, penyakit jantung 
dan stroke. Ubi jalar ungu dibuat menjadi galamai untuk meningkatkan nilai jual dan alternative pengolahannya. 
Galamai adalah salah satu makanan kecil yang berasal dari daerah Sumatera barat. Hasil analisis yang diperoleh 
mengenai kadar karbohidrat metoda iodometri secara luff schoorl sebesar 45,89 %, kadar protein metoda 
semimikro kjedhal sebesar 6.63 %, uji kapang metoda TPC tidak ditemukan kapang dan uji hedonik metoda 
organoleptik panelis menyatakan suka 75 %, menunjukkan bahwa produk ini sesuai dengan syarat mutu dodol 
dengan keuntungan 50 % dari biaya produksi.  
 
Kata kunci : ubi jalar ungu, galamai 

ABSTRACT 
 

Sweet Potato purple is a source of carbohydrates, a source of calories, good source of vitamins (vitamin A, 
Vitamin C, Vitamin B1, and riboflavin) and minerals such as iron (Fe), phosphorus (P) and calcium (Ca) and 
Anthocyanins which have physiological functions such as antioxidant , anticancer, antibacterial, protection against 
liver damage, heart disease and stroke. Purple sweet potato made into galamai to increase the sale value and 
alternative processing. Galamai is one of the little food that comes from western Sumatra. Analytical results 
obtained by the iodometric method in carbohydrate content of 45.89% Luff Schoorl, methods of protein content of 
6.63% semimikro kjedhal, mold testing methods and the TPC was not found panelist organoleptic test methods 
hedonic states like 75%, indicating that the product is in accordance with quality requirements lunkhead with a 
profit of 50% of production costs. 
 
Key words : Sweet potato purple, galamai 
 
PENDAHULUAN 
Serealia dan umbi-umbian banyak tumbuh di 
Indonesia. Dengan bertambahnya penduduk, 
kebutuhan akan serealia dan umbi-umbian sebagai 
sumber energi pun terus meningkat. Tanaman 
dengan kadar karbohidrat tinggi seperti halnya  
serealia dan umbi-umbian pada umumnya tahan 
terhadap suhu tinggi. Serealia dan umbi-umbian 
sering dihidangkan dalam bentuk segar, rebusan 
atau kukusan, dan gorengan hal ini tergantung dari 
selera. 
 
Ubi jalar ungu atau Ipomoea betatas Var 
Ayamurasaki  memiliki kulit dan daging umbi yang 
bewarna ungu kehitaman. Ubi jalar ungu 
mengandung pigmen anthosianin yang lebih tinggi 
dari ubi jalar lain. Pigmennya lebih stabil 
dibandingkan anthosianin dari sumber lain seperti 
kubis merah dan jagung merah.  

 
Setiap 100 gram ubi jalar ungu mengandung protein 
1.8 gram, lemak 0.7 gram, karbohidrat 27.9 gram, 
kalsium 30 mgram, fosfor 49 mgram, besi 0.7 
mgram,  vitamin C 22 mgram, dan vitamin B1 0.09 
mgram. Kandungan betakaroten dan vitamin C 
bermanfaat sebagai antioksidan dan pencegah 
kanker. Komoditas ini memungkinkan untuk 
diproses menjadi produk-produk olahan maupun 
awetan. Salah satu contohnya yaitu diolah menjadi 
galamai.  
 
Galamai merupakan sejenis makanan yang terbuat 
dari tepung beras ketan, santan kelapa dan gula 
serta penambahan bahan lainnya yang diinginkan. 
Seiring perkembangan zaman, bahan pembuatan 
galamai juga mengalami variasi rasa dan aroma. 
Salah satu variasinya dengan penambahan atau 
penggunaan bahan lain, salah satunya adalah ubi. 
Ubi mempunyai cita rasa yang khas dan murah, 
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baik dibuat untuk produk olahan andal. Dalam 
pengembangan variasi galamai tersebut, penulis 
ingin memvariasikan bahan pembuatan galamai 
dari ubi jalar ungu yang dilapisi keju dan diharapkan 
dapat bisa menambah cita rasa dan nilai gizinya. 
 
METODOLOGI 
Pembuatan produk dan analisis mutu produk. 
Metoda yang digunakan untuk karbohidrat adalah 
iodometri secara luff-schoorl Penetapan, untuk 
Kadar protein adalah semimikrokjedhal, Uji Kapang 
adalah metoda TPC, dan Uji hedonik (tingkat 
kesukaan) adalah metoda organoleptik. 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel 
Diambil cuplikan sejumlah yang dibutuhkan untuk 
dianalisis secara representatif, homogenkan contoh 
dengan cara memotong-motong menjadi bagian 
yang kecil, kemudian disimpan dalam suatu wadah 
yang kedap udara, siap untuk dianalisis. 
 
Pembuatan Produk 

Pembuatan Produk :

1. Tahap Persiapan

BAHAN 

BAKU

Tepung Ketan

1 kg

 

ADONAN I

+ ADONAN I

+ Gula pasir

500 gr

By : Saputra.dony

 
 
 

PENENTUAN KADAR KARBOHIDRAT 
Standarisasi Natrium Thio Sulfat 0,1 N dengan 
Kalium Dikromat 0,1 N 
Larutan K2Cr2O7 0,1 N dipipet sebanyak 10 mL 
dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 mL. 
Ditambahkan 25 mL aquadest, 25 mL HCl 4 N, 10 
mL KI 10 %, kemudian dititar dengan Na2S2O3 0,1 N 
sampai warna kuning gading. Ditambahkan 1 mL 
amilum 1 % kemudian dititar kembali dengan 
menggunakan larutan standar Na2S2O3 0,1 N 
sampai hilangnya warna biru. Dibaca volume 
penitaran. 
 
Penentuan Kadar Karbohidrat 

Penetapan Kadar Karbohidrat :

Ditimbang

1,0000 gr sampel

Ditimbang teliti 1,0000 gram contoh kedalam 
erlenmeyer 250 mL. Ditambahkan 40 mL HCl 3 %, 
didihkan 3 jam dengan pendingin tegak. 
Didinginkan dan netralkan dengan larutan NaOH 30 
% (dengan kertas lakmus atau fenoltallein), dan 
tambahkan sedikit CH3COOH 3 % agar suasana 
larutan sedikit asam. Dipindahkan larutan kedalam 
labu ukur 250 mL dan ditambahkan aquades 
sampai tanda tera kemudian dihomogenkan dan 
disaring. Dipipet 10 mL saringan kedalam 
erlenmeyer 250 mL, tambahkan 25 mL larutan luff 
dan 15 mL aquades serta batu didih. Dipanaskan 
campuran tersebut dengan nyala api yang tetap. 
Usahakan agar larutan dapat mendidih dalam waktu 
3 menit, didihkan selama 10 menit. Didinginkan, 
setelah dingin tambahkan 25 mL larutan H2SO4 25 
%, dan tambahkan 15 mL larutan KI 20%. Dititar 
dengan larutan Natrium Thio Sulfat 0,1 N dengan 
indikator kanji 0.5 %. Dan juga dikerjakan blanko. 
 
PENENTUAN KADAR PROTEIN 
Standarisasi Asam Klorida 0,01 N dengan 
Natrium Borak 0,01 N 
Dipipet larutan Na2B4O7 10 mL, dimasukkan kedlam 
Erlenmeyer 250 mL, ditambahkan 25 mL aquades, 
indikator MM, dititrasi dengan HCl dengan TAT 
orange. 
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Penentuan Kadar Protein 
 

Penetapan Kadar Protein :

+ 2gr campuran selen

+ H2SO4 pa 25 mL

+ batu didih

 

+ 5 mL sampel dengan pipet gondok

+ 2-3 tetes ind.PP

+ 5 mL lar. NaOH 30%

+ 10 mL H3BO3 2%

+ 3 tetes ind. MM

 
 
Ditimbang teliti 0,5100 gram contoh dimasukkan 
kedalam labu kjedhal 100 mL. Ditambahkan 2,0000 
gram campuran selen dan 25 mL H2SO4 pekat 
teknis. Didestruksikan hingga larutan hijau jernih. 
Setelah didinginkan, diencerkan dalam labu ukur 
100 mL. Dipipet 5 mL dengan pipet gondok dan 
dipindahkan kedalam labu didih 250 mL serta 
ditambahkan batu didih. Ditambahkan 2-3 tetes 
indikator PP dan 5 mL NaOH 30 % (berlebih) dan 
hubungkan dengan alat penyuling. Hasil sulingan 
ditampung dengan 10 mL H3BO3 2 % , dan 3-5 
tetes indikator MM. Sulingkan hingga hasil sulingan 
berwarna kuning. Dititar hasil sulingan dengan HCl  
0.01 N dengan titik akhir titrasi orange. Dikerjakan 
blanko dengan mengganti bahan dengan aguades, 
lakukan destruksi, destilasi, dan titrasi seperti bahan 
contoh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UJI KAPANG 

Uji Kapang :

10-2 dan 10-1

 
Ditimbang 1 gram sampel dan dimasukan ke dalam 
tabung reaksi yang telah berisi 9 mL larutan BPW 
steril (10-1) kemudian diencerkan sampai 10-2. 
Dipipet 1 mL larutan 10-1 dan 10-2 dan masukkan ke 
dalam cawan petri steril secara duplo. Dituangkan 
media PDA yang telah dicairkan pada suhu 45OC 
sebanyak 15-20 mL kedalam cawan petri dan 
dihomogenkan. Setelah membeku, balikkan cawan 
petri dan diinkubasi pada suhu 25OC atau suhu 
kamar selama 5 hari. Dihitung koloni jamur atau 
kapang.  
 
HASIL PEMBAHASAN  
 

No Parameter Uji Hasil SNI 

1 
Kadar 
Karbohidrat 

45,89 % 
maks 
27,9 % 

2 Kadar Protein 6,63 % min. 3 % 

3 Kapang 
Tidak 
ditemukan 

Tidak 
boleh ada 

4 Masa simpan 4 minggu - 

5 
Uji 
Organoleptik 

tingkat 
kesukaan = 
75% 

normal 

warna = 
ungu  100 % 

tekstur = 
kenyal 85 % 

rasa = manis 
82,5 % 

aroma = 
normal 97,5 
% 

 
KADAR KARBOHIDRAT 
Hasil karbohidrat yang didapatkan mengalami 
peningkatan 95 % dari 27,9 % (Sumber : 
Departemen Kesehatan R.I.,1992) menjadi 45,89 % 
yang berasal dari penambahan bahan baku tepung 
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beras ketan.  Karbohidrat didalam tubuh berfungsi 
sebagai. 
  
penghasil energi, dengan semakin tingginya kadar 
karbohidrat maka semakin tinggi pula energi yang 
akan dihasilkan oleh produk tersebut. 
 
KADAR PROTEIN 
Hasil yang didapatkan mengalami peningkatan 200 
% dari 1,8 % (Sumber : Departemen Kesehatan 
R.I.,1992) menjadi 6,63 % yang berasal dari 
penambahan keju, karena keju mengandung 5 % 
protein. Dengan tingginya kadar protein semakin 
baik bagi tubuh karena protein berfungsi sebagai 
pengganti sel-sel jaringan yang rusak. 
 
UJI KAPANG 
Pada penentuan kapang tidak ditemukan kapang. 
Hasil yang didapatkan memenuhi syarat mutu dodol 
menurut SNI 01-2986-1992. Jumlah kapang yang 
terdapat dalam produk sangat mempengaruhi 
terhadap daya tahan dan tekstur dari sampel 
tersebut, dan daya tahan produk ini adalah 4 
minggu.  
 
UJI ORGANOLEPTIK 
Uji organoleptik terhadap 40 orang panelis tidak 
terlatih mulai dari remaja putra dan putri, didapatkan 
persentase tertinggi dari masing-masing parameter 
yaitu tingkat kesukaan “suka”, warna “ungu”, rasa 
“manis”, tekstur “kenyal”, dan aroma “sedap”. Ini 
berarti produk dapat dipasarkan karena masyarakat 
cukup menyukai produk ini. 
 
KESIMPULAN 
Penggujian terhadap galamai berbahan dasar ubi 
jalar ungu lapis keju ini, terjadi peningkatan kadar 
karbohidrat dari 27,9 % menjadi 45,89 % dan kadar 
protein dari 1,8 % menjadi 6,63 %  di dalam ubi jalar 
ungu setelah diolah menjadi galamai. Galamai ubi 
jalar ungu lapis keju mempunyai mutu yang bagus 
dan baik untuk dikonsumsi dan dapat dipasarkan 
kemasyarakat karena sudah memenuhi Standar 
Nasional Indonesia (SNI 01-2986-1992). Dari 1 Kg 
ubi jalar ungu menghasilkan 4 kg galamai, dengan 
persentase produk 400 % dari bahan baku dan 
keuntungan 50 % dari biaya produksi. Hal ini 
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
sumber pendapatan masyarakat. 
 
SARAN 
Ubi jalar ungu mengandung banyak manfaat karena 
mengandung antosianin yang dapat mengatasi 
berbagai macam penyakit, sehingga penulis 
menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi 
galamai ubi jalar ungu lapis keju ini mengandung 

kadar karbohidrat, kadar protein yang tinggi untuk 
menambah kepercayaan konsumen maka 
dianjurkan untuk meneliti produk ini lebih lanjut 
dengan parameter kadar gula, kadar air, dan kadar 
abu. 
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ABSTRAK 
 

Teh merupakan salah satu minuman terpopuler yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Pegagan adalah 
tanaman yang memiliki daerah penyebaran sangat luas, terutama didaerah tropis dan subtropis. Tumbuh 
merayap menutupi tanah dan tidak berbatang, biasanya digunakan untuk mengobati mimisan dan dimakan 
sebagai lalapan. Telah dilakukan pembuatan teh herbal dari pegagan dengan cara menjemur dibawah sinar 
matahari selama beberapa waktu dengan tujuan mengurangi kadar air sehingga memiliki daya simpan lebih lama 
dan dapat dikonsumsi kapan saja. Telah dilakukan analisis pada produk dengan hasil Uji Kualitatif Profil Metabolit 
Sekunder : Alkaloid (-), Steroid (+), Flavonoid (-), Tanin (+), dan Saponin (+), Kadar air 6,1 %, Uji Angka 
Lempeng Total <3,0 x 103 (1,9 x 103 ), serta Uji Organoleptik yang menyatakan bahwa produk ini disukai 
masyarakat secara umum. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa produk ini layak untuk dikonsumsi. 
 
Kata kunci : Teh, teh herbal daun pegagan 
 

ABSTRACT 
 

Tea is one of the most popular beverage that has many health benefits. Gotu kola is a plant that has a very wide 
spread of areas, especially tropical and subtropical areas. Growing creeping ground cover and not trunked, 
usually used to treat nosebleeds and eaten as vegetables. Have been made from the herb gotu kola tea-making 
by way of drying in the sun for some time with the aim of reducing the water content so it has a longer shelf life 
and can be consumed at any time. Analyzes have been conducted on the product with the test Secondary 
Metabolites Qualitative Profiles: Alkaloids (-), Steroid (+), flavonoids (-), Tanin (+), and saponin (+), Water content 
6.1%, Test Total Number Plate <3.0 x 103   (1.9 x 103), And Organoleptic Test stating that these products are 
appreciated by the public in general. From these results it can be concluded that the product is suitable for 
consumption. 
 
Keywords : Tea, the herb gotu kola tea 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Teh adalah minuman yang mengandung kafein, 
sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh 
daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang 
dikeringkan dari daun teh (Camellia sinensis) 
dengan air panas. Teh yang berasal dari tanaman 
teh dibagi menjadi 4 kelompok: teh hitam, teh olong, 
teh hijau, dan teh putih. Istilah "teh" juga digunakan 
untuk minuman yang dibuat dari buah, rempah-
rempah atau tanaman obat lain yang diseduh. Teh 
yang tidak mengandung daun teh disebut teh 
herbal. 

 

Pegagan (Centella asiatica) merupakan tanaman 
liar yang banyak tumbuh di perkebunan, ladang, 
tepi jalan, pematang sawah, ataupun di ladang yang 
agak basah. Di berbagai negara tanaman ini telah 
digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. 
Selain dikenal sangat aman dan secara khusus 
sangat efektif untuk mengobati penyakit kusta, 
mampu merevitalisasi tubuh dan otak, terutama 
peredaran darah. Tanaman inipun mudah ditanam 
dan bisa tumbuh di mana saja dengan penampilan 
yang cukup menarik. Selain itu pegagan mudah 
diolah tanpa menghilangkan manfaatnya. Karena 
itu, tanaman ini jiga potensial untuk dikembangkan 
sebagai komoditas dalam dunia usaha (Winarto dan 
Surbakti,2003) 
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Penulis melihat tanaman ini belum dimanfaatkan 
secara optimal oleh masyarakat, khususnya 
didaerah penulis sendiri, padahal di lain pihak 
penggunaan pegagan sendiri sudah lama dilakukan 
oleh masyarakat diberbagai negara dan memiliki 
prospek pasar yang cerah. Masyarakat juga masih 
menganggap tanaman ini tumbuh secara liar di 
alam.  

 
Berangkat dari kenyataan itulah penulis tertarik 
melakukan salah satu upaya dalam usaha 
pemanfaatan pegagan menjadi teh herbal serta 
menganalisis kandungan-kandungan yang terdapat 
didalam produk yang telah jadi.  
 
METODOLOGI 
 
Metoda yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Pada teh herbal 
daun pegagan ini dilakukan uji kualitatif profil 
metabolit sekunder.  Penetapan kadar air dengan 
metoda thermogravimetri. Angka Lempeng Total 
metoda Hitung Cawan (Total Plate Count). Uji 
Organoleptik metoda Uji hedonik. 
 
EKSPERIMENTAL 
 
Pengambilan Sampel 
 
Bahan baku teh herbal dari pegagan diperoleh dari 
pegagan yang tumbuh di daerah tempat tinggal 
penulis yaitu di pematang panjang Kabupaten 
Sijunjung yang kemudian dikumpulkan secara 
representatif dan diproses menjadi teh herbal dari 
pegagan. 
 
Pembuatan Produk 
 
Proses pembuatan teh kering pegagan adalah 
dipilih daun pegagan yang segar beserta 
tangkainya,lalu dicuci dengan air bersih untuk 
menghilangkan kotoran yang menempel pada daun. 
Dijemur selama 3-4 jam dibawah sinar matahari. 
Dilakukan perajangan (peremasan menggunakan 
tangan). Dibungkus dalam kemasan plastik tebal 
(kemasan primer) dan dimasukkan lagi kedalam 
kotak yang terbuat dari plastik. 
 
Uji Kualitatif Profil Metabolit Sekunder 
 

1. Uji Alkaloid 
 

Sampel ditimbang sebanyak 4 gram dengan neraca 
kasar. Dirajang halus dan digerus dalam lumpang 
dengan bantuan pasir. (digunakan pasir agar 
sampel cepat halus). Sampel ditambah kloroform 

dan digerus lagi sampai membentuk pasta. Lalu 
ditambah 10 mL larutan amonia – kloroform 0,05 N 
dan sampel digerus lagi. Kemudian campuran di 
saring ke dalam tabung reaksi kering ditambah 5 
mL larutan H2SO4 2N dan dikocok kuat. Larutan 
didiamkan sehingga terbentuk dua lapisan yaitu 
lapisan atas merupakan lapisan asam sulfat dan 
lapisan bawah merupakan lapisan kloroform. 
Dengan menggunakan pipet tetes yang diberi kapas 
pada ujungnya,diambil lapisan asam sulfat dan 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi kering. Filtrat 
diuji dengan pereaksi Mayer. Diamati perubahan 
yang terjadi.  
Keterangan : positif Alkaloid ditandai dengan 
adanya endapan putih pada penambahan pereaksi 
Mayer 
 

2. Uji Steroid 
 

Tiga tetes lapisan kloroform pada uji alkaloid 
ditempatkan pada plat tetes. Ditambahkan anhidrat 
asetat dan dibiarkan mengering. Ditambahkan 3 
tetes H2SO4 pekat. Diamati perubahan yang terjadi. 
Keterangan : positif Steroid ditandai dengan 
terbentuknya warna biru. 

 
3. Uji Flavonoid 

 
Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram dengan 
neraca kasar, Dirajang halus dan diekstrak dengan 
5 mL metanol dan dipanaskan selama 5 menit 
dalam tabung reaksi. Kemudian ekstraknya 
ditambah 5 tetes asam klorida pekat dan sedikit 
serbuk magnesium. Diamati perubahan yang 
terjadi. 
Keteterangan : positif Flavonoid ditandai dengan 
adanya warna orange merah 

 
4. Uji Tanin 

 
Hasil ekstraksi 1 ml diencerkan dengan air suling. 
Pereaksi FeCl3 10 % ditambahkan kedalam hasil 
ekstraksi yang telah diencerkan. Diaduk dan diamati 
perubahan yang terjadi. 
Keterangan : positif Tannin ditandai dengan adanya 
perubahan warna larutan menjadi hijau gelap. 
 

5. Uji Saponin 
 
Sampel dirajang halus,dimasukkan kedalam tabung 
reaksi dan ditambah air suling. Didihkan selama 2-3 
menit, dinginkan. Setelah dingin dikocok dengan 
kuat. Diamati perubahan yang terjadi 
Keterangan : positif Saponin ditandai pembentukan 
busa stabil selama  5 menit 

 



Jurnal SMK-SMAK Padang Page 38 
 

Penetapan kadar air metoda thermogravimetri 
 
Cawan penguap kosong dimasukan kedalam oven 
dengan suhu 100-105 0C selama 1    jam. 
Didinginkan dalam desikator selama 15 menit. 
Ditimbang cawan penguap sampai konstan. 
Ditambang dengan seksama 1-2 gram cuplikan 
pada cawan penguap yang sudah diketahui 
bobotnya. Dikeringkan pada oven suhu 1050C 
selama 3 jam. Didinginkan dalam desikator, selama 
15 menit. Ditimbang sampai diperoleh bobot 
konstan. 
 
Pemeriksaan ALT dengan metede TPC  
Homogenisasi sampel 
 
Ditimbang 1 gram sampel dan dimasukan ke dalam 
tabung reaksi yang telah berisi larutan BPW steril 
(pengenceran 10-1). Dipipet 10-1 sebanyak 1 ml, 
dimasukan kedalam kuvet yang berisi 9 ml larutan 
pengencer  BPW steril ( pengenceran 10-2) lakukan 
sampai 10-3 
 
Pemeriksaan Angka Lempeng Total 
 
Dipipet 1 ml larutan 10-2 dan 10-3 dan masukn 
kedalam cawan petri steril dan lakukan duplo. 
Dimasukan kedalam cawan petri, tuang media PCA 
(Plate coun Agar) sebanyak 12-15 ml yang telah 
dicairkan yang bersuhu 45 0c dalam waktu 15 menit 
dari pengencer pertama. Digoyangkan cawan petri 
dengan hati-hati (putar dan goyangkan ke depan 
dan kebelakang setra kekanan dan kiri) hingga 
contoh tercampur rata dengan perbenihan. 
Dibiarkan hingga campuran dalam cawan petri 
membeku. Setelah beku,dibungkus dengan posisi 
terbalik. Dimasukan selama cawan petri kedalam 
inkubator dan diinkubasi pada suhu 350C selama 
24-48 jam. Dicatat pertumbuhan koloni setiap 
cawan yang mengandung 30-300 koloni setelah 24 
jam. Dihitung angka lempeng total dala 1 gram 
dengan mengalikan jumlah rata-rata koloni pada 
cawan dengan faktor pengenceran yang digunakan 
(sesuai). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Parameter  Hasil 

Alkaloid — 

Steroid + 

Flavonoid — 

Tannin + 

Saponin + 

Kadar Air 6,1 % 

ALT 
< 3,0 × 103 

(1,9 × 103) 

Dari tabel diatas didapatkan bahwa produk ini 
memiliki kandungan Alkaloid (—) dan Flavonoid (—
), sedangkan Steroid (+), Tannin (+), serta Saponin 
(+).Hasil yang didapatkan sesuai dengan 
kandungan pada literatur yang menyatakan bahwa 
pegagan memiliki kandungan Steroid  dan Saponin 
yang masuk kedalam golongan senyawa 
Triterpenoid (Harborne,1987), serta Tannin (Winarto 
dan Surbakti, 2003). 
 
Dari tabel diatas didapatkan rata-rata kadar air 
dalam sampel sebesar 6,1 %, hasil yang diperoleh 
lebih kecil dari SNI  yaitu maksimal 8 %. Kadar air 
merupakan salah satu indikasi dalam penentuan 
masa kadaluwarsa suatu produk. Ini disebabkan 
kadar air yang tinggi memicu cepatnya 
pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, biasanya 
produk yang tahan lama memiliki kadar air yang 
rendah sedangkan produk yang gampang rusak 
memiliki kadar air yang tinggi. Dari penjelasan 
diatas dapat diasumsikan bahwa produk ini memiliki 
daya tahan yang cukup lama. 
 
Dari tabel diatas didapatkan jumlah koloni bakteri 
kecil dari 30 koloni,sehingga hanya jumlah koloni 
pada pengenceran terendah yang dihitung. 
Hasilnya <3,0 × 103 (1,9 × 103) hasil ini lebih kecil 
dari SNI yaitu maks. 3 × 103. Jumlah koloni yang 
didapat berkemungkinan berasal dari proses 
pembuatan teh yang dijemur ditempat terbuka 
selain itu setelah proses penjemuran, produk tidak 
langsung dikemas, melainkan didiamkan terlebih 
dahulu. Sedangkan semakin sedikit jumlah koloni 
bakteri yang diperoleh semakin baik kualitas 
produk. 
 
Uji Organoleptik 
 

NO 
Tingkat 

Kesukaan 
(Rasa) 

Jumlah 
Panelis 

Persentase 
Hasil 

1. Tidak Suka — 0 % 

2. 
Kurang 
Suka 

1 panelis 3,33 % 

3. Agak Suka 5 panelis 16,67 % 

4. Suka 
22 

panelis 
73,33 % 

5. 
Sangat 
Suka 

2 panelis 6,67 % 

Total 
30 

panelis 
100 % 

 
Dari 30 orang panelis 73,33 % menyatakan suka 
terhadap rasa produk teh herbal dari pegagan, 
sedangkan sisanya ada yang menyatakan kurang 
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suka sebesar 3,33 %, agak suka sebesar 16,67 %, 
dan sangat suka sebesar 6,67 %. Secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa produk dapat 
diterima baik oleh masyarakat. Sedangkan untuk 
tingkat bau dan warna penulis menyerahkan 
pendapat langsung kepada panelis, tetapi masih 
dalam batas normal. 
 
KESIMPULAN 
 
Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa teh herbal dari pegagan yang 
dianalisis dan dibuat oleh penulis baik untuk 
dikonsumsi sehari-hari. 
Dari praktikum yang telah dilakukan, diperoleh data 
sebagai berikut : 
1. Uji Metabolit Sekunder : Alkaloid (—), Flavonoid 

(—), Steroid (+), Tannin (+), Saponin (+) 
2. Kadar air sebesar  6,1 % 
3. Angka Lempeng Total  dengan jumlah koloni 

bakteri <3,0 × 103 (1,9 × 103) per gram sampel 
4. Uji Organoleptik metoda hedonik dari 30 orang 

panelis 73,33 % menyatakan suka, kurang suka 
sebesar 3,33 %, agak suka sebesar 16,67 %, 
dan sangat suka sebesar 6,67 %. 

 
SARAN 
 
Penulis menyarankan kepada masyarakat 
khususnya pembaca untuk mengonsumsi pegagan, 
baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk 
olahan lainnya seperti teh, kapsul, dan berbagai 
bentuk olahan lainnya. Pada kesempatan ini penulis 
mengolah pegagan menjadi teh herbal kering yang 
siap untuk diseduh, untuk kedepannya penulis 
berharap produk ini bisa menjadi alternatif lain bagi 
masyarakat untuk tetap dapat merasakan manfaat 
pegagan yang sangat baik untuk kesehatan. Selain 
itu penulis juga berharap adanya inovasi dan kreasi 
terhadap produk ini. 
 
Selain itu penulis juga berharap adanya penelitian 
lebih lanjut mengenai kandungan didalam produk 
olahan dengan bahan baku pegagan, terutama 
dalam olahan berbentuk teh, dengan parameter uji 
yang lebih lengkap. 
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ABSTRAK 
 

Kayu manis mempunyai nama ilmiah Cinnamomum burmanni, merupakan tanaman yang berumur panjang 
penghasil kulit di Indonesia. Kayu manis merupakan rempah-rempah yang sudah dikenal manusia beberapa ribu 
tahun sebelum masehi. Di Mesir, katu manis digunakan untuk mengawetkan raja-raja yang akan dijadikan mumi. 
Sirup adalah cairan yang kental dan memiliki kadar gula terlarut yang tinggi, namun hampir tidak memiliki 
kecenderungan untuk mengendapkan. 
 
Parameter yang dilakukan adalah Kadar Gula metoda Luff schrool, Uji Cemaran Mikroba, dan Uji Kekeruhan. 
Kadar Gula sebagai Sakarosa didapatkan hasil 69,21%% sedangkan pada standar min 65%, Uji Cemaran 
mikroba bakteri Coliform yang didapatkan adalah 0, sedangkan pada standar maks 20, dan Uji Kekeruhan 
didapatkan hasil 4,4 NTU. 
 
Kata kunci : kayu manis, sirup. 
 

ABSTRACT 
 

Cinnamon Cinnamomum burmanni has the scientific name, is a long-lived plants producing leather in Indonesia. 
Cinnamon is a spice that has been known to mankind several thousand years BC. In Egypt, sweet valve is used 
to preserve the kings that will be the mummy. Syrup is a viscous liquid and soluble sugar levels are high, but 
almost no tendency to precipitate. 
 
Parameters is done is the method of Luff schrool Sugar Levels, Test Microbial contaminants, and turbidity test. 
Sugar levels as a result of saccharose obtained 69.21%%, while the standard min 65%, Coliform bacteria test 
microbial contaminant that is obtained is 0, while the standard of max 20, and Turbidity Test results obtained at 
4,4 NTU. 
 
Keywords : cinamons, syrup. 
 
PENDAHULUAN 
Tanaman kayu manis yang biasanya jadi salah satu 
resep makanan ternyata memiliki manfaat khasiat 
dan kandungan yang bagus untuk kesehatan jika 
dibuat sebagai obat traadisional. Kayu manis 
merupakan rempah-rempah dalam bentuk kulit kayu 
yang biasa dimanfaatkan masyarakat Indonesia 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Kayu kulit manis merupakan beberapan spesies 
dari genus Cinnamomum. Genus ini merupakan 
anggota dari family Lauraceaeyang meliputi 
tumbuhan berkayu dengan bentuk daun tunggal, 
ordo Polycarpicae dan kelas Dicotyledoneae. Dari 
banyaknya jenis kayu kulit manis, hanya empat 
jenis yang terkenal dalam perdagangan ekspor 

maupun lokal. Yaitu Cinnamomum zeylanicum, C. 
burmanni, C. cassia dan C. cullilawan. Diantara 
empat jenis kayu kulit manis yang tersebut di atas 
yang paling banyak terdapat di Sumatera Barat 
adalah jenis C. burmanni yang dikenal dengan 
cassiavera. Tanaman kayu kulit manis akan tumbuh 
baik pada ketinggian 600-1500 m dpl. Kayu kulit 
manis merupakan tanaman asli Indonesia. Daunnya 
kecil dan kaku dengan pucuk berwarna merah. 
Umumnya tanaman yang tumbuh di dataran tinggi 
warna pucuknya lebih merah dibanding di dataran 
rendah. Kulitnya abu-abu dengan aroma khas dan 
rasanya manis. Panen terbaik dilakukan setelah 
tanaman berumur 10 tahun dan lingkar batangnya 
mencapai satu meter (Redaksi Agromedia, 2009). 
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Sirup adalah cairan yang kental dan memiliki kadar 
gula terlarut yang tinggi, namun hampir tidak 
memiliki kecenderungan untuk mengendapkan 
kristal. Viskositas (kekentalan) sirup disebabkan 
oleh banyaknya ikatan hidrogen antara gugus 
hidroksil (OH) pada molekul gula terlarut dengan 
molekul air yang melarutkannya. Secara teknik 
maupun dalam dunia ilmiah, istilah sirup juga sering 
digunakan untuk menyebut cairan kental, umumnya 
residu, yang mengandung zat terlarut selain gula 
(wikipedia.com) 
 
METODOLOGI 
Metoda yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Untuk Uji kadar gula 
adalah Iodometri, untuk Uji cemaran mikroba 
adalah Angka Paling Mungkin (APM), untuk Uji 
kekeruhan adalah Turbidimetri. 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel 
Pengambilan bahan dasar pembuatan sirup kulit 
kayu manis diperoleh di daerah Kerinci, Jambi. Kulit 
kayu manis direbus dengan 4 liter air sampai 
mendidih. Diamkan air rebusan selama 3 malam 
dan saring. Air rebusan kulit manis yang telah 
disaring direbus dengan 2 kg gula pasir, 0.3 g 
natrium benzoat, 0.3 g asam sitrat sampai suhu 
100°C. Dinginkan sirup, dan dikemas. 
 
UJI KADAR GULA 
Standarisasi Natrium Thio Sulfat 0,1 N dengan 
Kalium Dikromat 0,1 N 
Larutan K2Cr2O7 0.1 N dipipet sebanyak 10 mL 
dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL. 
Ditambahkan 25 mL aquades, 15 mL H2SO4 4 N, 15 
mL KI 20%, kemudian dititar dengan Na2S2O3 0.1 N 
sampai warna kuning gading. Ditambahkan 1 mL 
amilum 0,5% kemudian dititar kembali dengan 
menggunakan larutan standar Na2S2O3 0.1 N 
sampai hilangnya warna biru. Baca volume 
penitaran. 
 
Uji Kadar Gula 
Preparasi Sampel 
Ditimbang 2 g sampel dimasukkan ke dalam labu 
ukur 250 mL ditambahkan sedikit air an dikocok. 
Ditambahkan 5 mL Pb asetat ½ basa, kemudian 
diteteskan 1 tetes larutan Ammonium Pospat 
10%(bila timbul endapan putih maka penambahan 
Pb asetat ½ basa sudah cukup). Ditambahkan 15 
mL Ammonium Pospat 10%. Dikocok dan dipaskan 
dengan aquades sampai tanda tera, dihomogenkan 
dan disaring hingga didapatkan filtratnya. 
 
Sebelum Inversi 

Dipipet 10 mL filtrat dimasukkan ke dalam 
erlenmeyer 250 mL, ditambahkan 15 mL aquades 
dan 25 mL larutan Luff school dan beberapa batu 
didih, dipasangkan pendingan tegak dan direfluk 
selama 3 menit mendidih, panaskan terus selama 
10 menit, didinginkan. Kemudian ditambahkan 25 
mL H2SO4 25% dan 10 mL larutan KI 20%, dititrasi 
dengan larutan Na2S2O3 0.1 N hingga kuning 
gading, ditambahkan 2 mL amilum 0.5%, dititrasi 
kembali dengan larutan Na2S2O3 0.1 N sampai 
hilang warna biru. Baca volume penitaran. Lakukan 
sebanyak duplo. Blanko juga dilakukan.   
 
Sesudah Inversi 
Dipipet 50 mL filtrat dimasukkan kedalam labu ukur 
100 mL, ditambahkan 25 mL HCl 25% dan 
dipanaskan sampai suhu 680C-700C, didinginkan. 
Kemudian ditambahkan indikator PP, netralkan 
larutan tersebut dengan menambahkan NaOH 30%. 
Dipipet 10 mL filtrat dimasukkan ke dalam 
erlenmeyer 250 mL, ditambahkan 15 mL aquades 
dan 25 mL larutan Luff school dan beberapa batu 
didih, dipasangkan pendingan tegak dan direfluk 
selama 3 menit mendidih, panaskan terus selama 
10 menit, didinginkan. Kemudian ditambahkan 25 
mL H2SO4 25% dan 10 mL larutan KI 20%, dititrasi 
dengan larutan Na2S2O3 0.1 N hingga kuning 
gading, ditambahkan 2 mL amilum 0.5%, dititrasi 
kembali dengan larutan Na2S2O3 0.1 N sampai 
hilang warna biru. Baca volume penitaran. Lakukan 
sebanyak duplo. Blanko juga dilakukan.   
 
UJI CEMARAN MIKROBA COLIFORM 
Dibuat tingkat pengenceran sesuai dengan tingkat 
kebutuhan, 10-1; 10-2; 10-3, dengan menggunakan 
larutan pengencer PW, 1 mL sampel dalam 9 mL 
larutan pengencer. Dipipet masing-masing 1 mL 
dari pengenceran 10-1, 10-2, 10-3 ke dalam kevet 
steril yang telah berisi ampul dan media LB. 
Masukkan kuvet dalam inkubator  pada suhu 350C 
selama 48 jam. Dicatat jumlah tabung yang positif 
membentuk gas pada ampul. Untuk uji penguat, 
dipindahkan 1 sengkelit dari kuvet yang positif ke 
dalam 10 mL larutan BGLB. Kemudian inkubasi 
selama 24-48 jam didalam inkubator. Catat jumlah 
tabung yang positif, Angka Paling mungkin dapat 
dilihat pada tabel APM. 
 
UJI KEKERUHAN 
Preparasi sampel 
Dipipet 25 mL larutan sampel, dimasukkan kedalam 
labu ukur 250 mL. Paskan dengan aquadest sampai 
tanda ter dan homogenkan. Sampel dipindahkan 
kedalam gelas piala 500 mL, tambahkan 5 mL 
larutan kondisi dan 0,3 g BaCl2 dan dihomogenkan. 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_fungsional
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Pembuatan lrutan standar Na2SO4 

ditimbang dengan teliti 0,0369 g Na2SO4, kemudian 
larutkan dalam labu ukur 250 mL dan paskan 
dengan aquadest sampai tanda tera dan 
homogenkan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
UJI KADAR GULA 

N
o. 

Samp
el (g) 

Sebelu
m 
inversi 
(%) 

Sesuda
h 
inversi 
(%) 

Sukros
a (%) 

1. 
2,000
1 

11,55 78,57 68,86 

2. 
2,000
3 

10,12 80,12 69,56 

Rata-rata sukrosa 69,21 

Dari praktikum yang telah dilakukan jumlah kadar 
gula  yang terdapat dalam sirup kulit kayu manis 
adalah 69,21 %. Hasil yang didapat masuk standar 
yaitu Maks. 65%. 
 
UJI CEMARAN MIKROBA COLIFORM 

No. Sampel 
Tabung yang positif Standar 

APM 10-1 10-2 10-3 

1. I 0 0 0 
Maks. 
20 

Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan 
hasil cemaran bakteri coliform dalam sirup kulit 
kayu manis adalah 0. Hasil yang didapat masuk 
standar yaitu maks. 20. 
 
UJI KEKERUHAN 

No Sampel NTU 

1 Sampel 1 4,4 

2 Sampel 2 4,4 

Rata-rata 4,4 

Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan 
hasil kekeruhan dari sampel adalah 4,4 NTU. 
 
KESIMPULAN 
Dari praktikum yang penulis lakukan didalam sirup 
kulit kayu manis yang dianalisa didapatkan hasil : 
kadar gula 69,21%, uji cemaran mikroba 0, dan uji 
kekeruhan 4,4 NTU. 
 
SARAN 
Penulis mengharapkan kepada masyarakat agar 
dapat mengolah kulit kayu manis selain menjadi 
bumbu masakan dan sebagai obat tradisional. dan 
penulis juga mengharapkan kepada pembaca yang 
berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut terhadap sirup kulit kayu manis ini dengan 
parameter yang berbeda. Agar dapat lebih 

mengetahui kandungan yang terdapat dalam sirup 
kulit kayu manis ini, serta manfaat yang didapat. 
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ABSTRAK 

Kopi adalah minuman yang popular di dunia. Kopi dapat meningkatkan stamina dan memberi energi 
pada tubuh. Kopi memiliki kandungan kafein yang tinggi. Kafein bermanfaat untuk mengurangi resiko 
terkena kangker, diabetes dan lain-lain. Akan tetapi, jika di konsumsi secara berlebihan, akan merusak 
jantung. Selain dari biji, kafein juga terdapat pada daun kopi. Daun diproses secara tradisional menjadi 
sebuah minuman yang di namakan kawa daun. Kawa Daun adalah minuman alternatif pengganti kopi. 
Kawa daun terbuat dari daun kopi, mempunyai kandungan kafein yang rendah dan aman untuk di 
konsumsi. Setelah Kawa daun dibuat, didapatkan hasil analisis caffeine sebanyak 4.62%, kadar Fe 
sebanyak 4.33%, kadar air sebanyak 16.08% dan cemaran mikroba sebanyak 4 x 102 coloni/gram. 
Hasil dari test organoleptik banyak panelis yang menyukai produk ini.   

 

ABSTRACK 

Coffee is a popular drink in the world. It is can be increase stamina and give energy to our body. Coffee 
has high caffeine. its can be  prevent risk of cancer, diabetes, and more than. But, if that remain 
comsumtion, its will demage of heart. Except for seed of coffee, kafein also has leaf of coffee. Its 
process with traditional become a drink the name is Kawa daun.  Kawa Daun is alternative drink to 
change coffee. To make Kawa daun raw materials is that leaf of coffee. Kawa Daun has low caffeine 
and its safe to consumtion.  After the Kawa Daun product was made then proceed with analysis, than 
obtained caffeine content is 4.62%, Fe content is 4.33 ppm, water content is 16.08 % and amount of 
microbe 4 x 102 coloni/gram. Organoleptic test result many panelist like this product.. 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

Kopi telah dikenal sebagai salah satu minuman 
populer di dunia. Kopi dapat dimanfaatkan 
sebagai minuman pembangkit stamina dan 
penghilang rasa sakit. Dalam bidang olahraga, 
kopi banyak dikonsumsi oleh para atlet 
sebelum bertanding karena senyawa aktif di 

dalam kopi mampu meningkatkan metabolisme 
energi, terutama untuk memecahkan glikogen.  

Kopi mempunyai kandungan kafein yang tinggi. 
Kafein adalah senyawa hasil metabolisme 
sekunder golongan alkaloid yang dikenal 
sebagai trimetilsantin dengan rumus molekul 
C8H10N4O2. Kafein dapat meningkatkan kerja 
psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan 
memberikan efek fisiologis berupa peningkatan 
energy (Siswoputranto,1993). 

Selama ini, kopi yang digunakan sebagai 
minuman berasal dari hasil olahan biji kopi 
yang kemudian diubah menjadi berbagai 
bentuk dan rasa. Pemanfaatan daun kopi 
belum begitu dikenal oleh masyarakat, padahal 
daun kopi dapat dijadikan sebagai minuman 
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pengganti biji kopi dengan dosis kafein yang 
lebih rendah, aman untuk di konsumsi dan 
memiliki rasa yang khas seperti kopi pada 
umumnya. Disamping itu, harganya juga yang 
cukup murah.  

Kopi daun (kawa daun) adalah salah satu 
simbol pariwisata budaya Minangkabau yang 
menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan 
wisatawan asing. Kawa daun merupakan 
minuman tradisional masyarakat Minangkabau 
yang terbuat dari olahan daun kopi yang 
disajikan di dalam wadah yang terbuat dari 
batok kelapa beralaskan bambu.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
tertarik untuk menghasilkan produk kopi bubuk 
dari daun kopi yang berkafein rendah tetapi 
memiliki aroma dan bau khas seperti kopi pada 
umumnya. 

FLOW CHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODA 

Metoda yang digunakan untuk penentuan kadar 
kafeinmenggunakan  metoda Iodometri,untuk 
Penentuan kadar Fe menggunakan metoda 
Spektofotometer Serapan Atom, untuk 
penentuan kadar air menggunakan metoda 
Gravimetri untuk penentuan cemaran mikroba 

kapang digunakan metoda TPC dan untuk uji 
organoleptik menggunakan metoda Hedonik 

EKSPERIMENTAL 
 

Teknik Sampling 
 
Teknik sampling yang dilakukan yaitu dengan 
cara mengambil sampel secara lansung dari 
pohon kopi. Analisis yang pertama dilakukan 
adalah analisis mikrobiologi untuk menghindari 
terjadinya kontaminasi. 

CARA UJI MIKROBA KAPANG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI KAFEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun kopi di cuci 

bersih lalu di 

susun di penkepit 

untuk siap 

dilakukan 

pengasapan 

Alat pengasapan  

diletakan pada 

tungku kayu hingga 

daun menjadi 

kering  

Daun yang telah kering di 

cincang halus dengan 

blender  

Lalu dimasukan ke 

dalam packing 

Di pilih sampel 

daun yang baru 

dan tidak busuk 
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UJI KADAR Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI KADAR AIR 

 

 

 

 

 

 

 

UJI ORGANOLEPTIK 

 
 

 

 

 

 

HASIL ANALISIS 

 

ORGANOLEPTIK 

Parameter Keterangan Hasil 

Kesukaan 

Sangat suka  50% 

Suka 33.3% 

Agak suka 16.7% 

Tidak suka 0 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Maka 
didapat kadar Kafein kopi adalah 4.62 %. Kadar 
fe yang diperoleh adalah 4.33 ppm. Kadar air 
yang didapatkan adalah 16.08 %, sedangkan 
sesuai SNI kadar air maks 7%. Hal ini terjadi 
karena pada saat pembuatan sampel, kurang di 
lakukan pengeringan sehingga berpengaruh 
pada hasil analisis. Setelah dilakukan uji 
cemaran mikroba didapatkan jumlah koloninya 
4 x 102 koloni/gram sampel dan hasil ini sesuai 
dengan SNI yaitu maks 10 x 104.koloni/gram 
sampel. 

SARAN 

Penulis menyarankan agar dilakukan analisis 
parameter yang lainnya. Dan juga demi 
meningkatkan kreasi dan inovasi sebaiknya 
dilakukan pembuatan kopi  dengan 
menggunakan bahan baku yang lainnya yang 
juga berasal dari tanaman kopi, tidak hanya 
menggunakan biji kopi ataupun daun kopi saja. 
Kemudian agar dapat dilakukan analisis yang 
lain seperti antioksidan,kadar abu, sari kopi dll. 

KESIMPULAN 

No Parameter Hasil Standar 
SNI 

1 Penetapan 
kadar 
Kafein 

4.62% 2 – 8 % 

2 Penetapan 
kadar Fe 

4.33 ppm  

3 Penatapan 
kadar Air 

16.08 % Maks 7 % 

4 Penetapan 
Kapang 

4 x 102 

koloni/gra
m 

1 x 104 
koloni/gra
m 
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Dari praktikum yang telah dilakukan dengan 
menggunakan sampel kopi dari daun kopi maka 
didapatkan hasil kadar kafein 4.62%, kadar Fe 
4.33 ppm, kadar air 16.08 %, dan cemaran 
mikroba kapangnya 4 x 102 koloni/gram 
sampel. 
 Kopi bubuk ini layak untuk di konsumsi karena 
aman sesuai standar nasional Indonesia (SNI) 
tentang kopi, bermanfaat dan tidak 
membahayakan bagi tubuh. 
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PEMBUATAN TEH HERBAL DARI DAUN JAMBU BIJI (Psidium guajava) 
 

1Riangga Bayu Hanafi, 2Soma Murni Setiawati, 3Roswita, 
1Siswa SMK-SMAK Padang 

2Guru Pembimbing 
3Asisten Pembimbing 

Laboratorium SMK-SMAK Padang 
Jl. Alai Pauh V No. 13 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh – Telp. (0751) 777703, Fax. (0751) 777702 

Padang 
 

ABSTRAK 
 

Jambu biji (Psidium guajava) adalah salah satu tanaman buah jenis perdu yang banyak bercabang. Digunakan 
untuk pengobatan. Selain dari buahnya, daun jambu biji juga dapat digunakan dalam mencegah demam 
berdarah. Daun jambu biji mengandung minyak atsiri, vitamin serta unsur metabolit sekunder. 
Teh adalah minuman yang mengandung kafein, sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk 
daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis  dengan air panas. Teh herbal adalah 
sebutan untuk ramuan bunga, daun, biji, akar, atau buah kering untuk membuat minuman. Analisis teh yang 
dilakukan didapat hasil :kadar air 0,32%, kadar Fe niihil, metabolit sekunder seperti : alkaloid (+), saponin (+), 
steroid (+), dan flavonoid (+). 
 
Kata kunci :jambu biji, teh , teh herbal, analisis teh herbal daun jambu biji. 
 

ABSTRACT 
 

Guava (Psidium guajava) is one kind of fruit plants are much branched shrub. Used for treatment. Apart  from 
fruit, guava leaves can also be used in scarlet fever. Guava leaves contains essential oils, vitamin and guajaverin 
acid secondary metabolites. The elements are beverages that contain caffeine, an infusion is made by brewing 
the leaves, leaf buds, or stems of dried leaves of Camelia sinensis plants with hot water. Herbal tea is the name 
for the herb flowers, leaves, seeds, roots or dried fruit to make a drink. Analysis of obtained results is carried out : 
the moisture of 0,32%, iron content is zero, secondary metabolites such as alkaloids (+), saponin (+), steroid (+) 
and flavonoid (+) 
 
Keywords : guava, tea, herbal tea, herbal tea analysis of guava leaves 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teh adalah minuman yang mengandung kafein, 
sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh 
daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang 
dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan 
air panas. Istilah "teh" juga digunakan untuk 
minuman yang dibuat dari buah, rempah-rempah 
atau tanaman obat lain yang diseduh.Teh yang 
tidak mengandung daun teh disebut teh herbal.  

Teh herbal dapat dibuat dari berbagai tumbuhan 
yang memiliki nilai herbal dalam kesehatan dan 
diseduh dengan air panas. Sehingga hasil seduhan 
tersebut yang dikonsumsi sebagai minuman bagi 
masyarakat. Teh herbal juga  memiliki nilai jual 
yang tinggi dan dipercaya akan kegunaannya. 
Tanaman yang dapat digunakan sebagai teh herbal 
diantaranya daun Jambu Biji (Psidium Guajava). 
Tanaman ini  memiliki nilai herbal dalam hal obat-
obatan. 

 
Kandungan gizi jambu biji (Psidium Guajava) per 
100 gram buah segar adalah : Energi 49 kal, 
karbohidrat 14,3 g, protein 2,55 g, total lemak 0,95 
g, vitamin A 25 SI, vitamin C 87 mg, vitamin B1 0,02 
mg, kalsium 14 mg, besi 1,1 mg, , fosfor 28 mg. 
 
METODOLOGI 
Metoda yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Untuk kadar air 
adalah metoda Thermogravimetri, penetapan kadar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kafein
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Biji
http://id.wikipedia.org/wiki/Akar
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kafein
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh_herbal
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Mengurangi kadar air dalam daun dengan jalan 
dikering anginkan (pelayuan), selama ± 1 minggu 

besi secara ortopenantrolin metoda 
Spektrofotometri, uji kualitatif metabolit sekunder, uji 
Angka Lempeng Total metoda TPC, dan Uji 
organoleptik (tingkat kesukaan) metoda hedonik. 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel Untuk Pembuatan Teh 
Untuk pembuatan teh daun Jambu Biji yang di ambil 
adalah daun jambu biji yang masih muda hingga 
tua. 
 
Pembuatan Teh 
 

1 kg daun dibersihkan dengan cara dicuci bersih 
dengan air 

 
 
 
 
 
 
 

Ditumbuk / digiling 
 
 

Didiamkan dalam tempat yang bersih dan bebas 
bau agar enzim pada daun bekerja membentuk 

aroma dan rasa teh 
 
 

Dikemas dengan alumunium foil sebaik mungkin, 
dibungkus dengan plastik dan diberi label 

 
 
Pengambilan Sampel Untuk Analisis  
Pengambilan sampel untuk analisis adalah 
menggunakan metode kwartering terhadap teh 
yang sudah jadi. 
 
PENETAPAN KADAR AIR 
Ditimbang dengan teliti 1-2 gram contoh dalam 
cawan porselen yang telah diketahui bobot 
konstannya. Keringkan dalam oven pada suhu 105 
0C selama 3 jam. Dinginkan dalam eksikator dan 
ditimbang. Ulangi pekerjaan ini hingga diperoleh 
bobot tetap. ( SNI 01-2891-1992 Cara Uji Makanan 
Minuman ) 
 
PENETAPAN FE (BESI) DENGAN METODA 
SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS SECARA 
ORTOPENANTROLIN 
a. Preparasi Sampel 
Ditimbang dengan teliti 5 gram sampel teh daun 
jambu biji kedalam cawan porselen Sampel 
diarangkan diatas api dan dilanjutkan dengan 
pengabuan didalam furnace dengan suhu sekitar 

7000C – 9000C Abu yang dihasilkan dilarutkan 
dengan aquades Tambahkan 2 tetes H2SO4 pekat 
dan 3 tetes HNO3 dan dimasukkan kedalam labu 
ukur 100 Ml Tambahkan 4 mL hidroksilamin-HCl 
10% dan 2 mL orto-penantrolin 0,25% Paskan 
dengan aquades sampai sampai tanda tera. 
 
b. Pembuatan Larutan Induk Fe 100 mg/L 
Timbang tawas feriammonium slfat untuk membuat 
larutan induk Fe 100 ppm sebanyak 250 mL, 
dilarutkan dengan sedikit aquades kedalam labu 
ukur 500 mL Larutan induk tersebut ditambahkan 
10 mL asam slfat pekat Paskan dengan aquades 
sampai tanda tera. 
 
c. Pembuatan Deret Standar logam Fe 
Pipet 0 ; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mL  larutan induk Fe 
100 ppm masing-masing kedalam labu ukur 100 mL 
Tambahkan masing-masing 4 mL hidroksilamin-HCl 
10% dan 2 mL orto-penantrolin 0,25% Paskan 
dengan aquades tanda tera. 
 
d. Pembuatan Kurva Kalibrasi 
Optimalkan alat Spektrofotometer UV-Vis sesuai 
petunjuk penggunaan alat Ukur masing-masing 
larutan standar yang telah dibuat pada panjang 
gelombang 510 nm Buat kurva kalibrasi untuk 
mendapatkan persamaan garis regresi Lanjutkan 
dengan pengukuran sampel teh daun kambu biji 
yang telah dipreparasi. 
 
UJI KUALITATIF METABOLIT SEKUNDER 
a. Uji Alkaloid (Metoda Culvenor-Fitzgerald) 
Teh daun jambu biji ditimbang sebanyak 4 gram 
Dirajang halus dan digerus dalam lumpang dengan 
bantuan pasir. Digunakan pasir agar sampel cepat 
halus Ditambah kloroforn dan digerus lagi sampai 
membentuk pasta Ditambah 10 mL amonia dan 10 
mL kloroform dan sampel digerus lagi Campuran 
disaring kedalam tabung reaksi kering Ditambah 5 
mL larutan H2SO4 2N dan dikocok kuat, larutan 
didiamkan sehingga terbentuk dua lapisan yaitu 
lapisan atas merupakan lapisan asam sulfat dan 
lapisan bawaah merupakan lapisan kloroform 
Dengan menggunakan pipet tetes yang diberi kapas 
pada ujungnya, diambil lapisan asam sulfat dan 
dimasukkan kedalam tabung reaksi kecil Tabung 
reaksi diuji dengan pereaksi Mayer Menurut teori, 
tes positif alkaloid dari pereaksi tersebut adalah 
terbentuknya endapan putih / keruh. 
 
b. Uji Saponin (Uji Busa) 
Pada identifikasi ini, sampel kering dirajang halus 
Dimasukkan kedalam tabung reaksi dan ditambah 
air suling Didihkan selama 2-3 menit, didinginkan 
dan dikocok kuat-kuat Tes yang dilakukan 
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menunjukkan bahwa sampel tidak mengandung 
saponin yang ditunjukkan dengan tidak adanya 
busa yang stabil selama 5 menit. 
 
c. Uji Steroid (MetodaLieberman-Burchard) 
Pada identifikasi ini, 3 tetes lapisan kloroform pada 
uji alkaloid ditempatkan pada plat tetes yangtelah 
berisi asam asetat anhidrat dan dibiarkan 
mengering Ditambahkan 3 tetes H2SO4 pekat Dari 
tes yang dilakukan diperoleh larutan berwarna biru 
yang menunjukkan tes positif, karena berdasarkan 
teori tes positif steroid adalah timbulnya warna biru. 
 
d. Uji Flavonoid (Shinoda Test) 
Teh daun jambu biji ditimbang sebanyak 0,5 gram 
Dirajang halus dan diekstrak dengan 5 mL dan 
dipanaskan selama 5 menit dalam tabung reaksi 
Ekstraknya ditambah 5 tetes HCl pekat dan sedikit 
pita magnesium Dari identifikasi yang dilakukan 
diperoleh larutan berwarna coklat, berarti tes yang 
diperoleh negatif, karena berdasarkan teori tes 
positif flavonoid adalah terjadinya perubahan warna 
menjadi pink / merah / kuning. 
 
ANGKA LEMPENG TOTAL ( ALT ) 
Disediakan 3 buah kuvet yang masing-masing berisi 
9 mL Buffer Pepton Water steril Dilakukan 
homogenisasi contoh dengan cara ditimbang 
sampel 1 gram dan dilarutkan kedalam tabung 
reaksi pertama 10-1 (pengenceran pertama 1:10)  
dan dihomogenkan Dipipet sampel sebanyak 1 mL 
dari larutan 10-1 dan dimasukkan ke dalam tabung 
reaksi kedua Dihomogenkan sampel tersebut 
(pengenceran kedua 1:100) Dipipet 1 mL dari 
pengenceran di atas kemudian dimasukkan ke 
dalam tabung reaksi ketiga dan dihomogenkan 
(pengenceran ketiga 1:1000) Dipipet sebanyak 1 
mL dari dua pengenceran terakhir dan dimasukkan 
ke dalam cawan petri yang telah disterilkan, 
ditambahkan media Plate Count Agar (PCA) ± 15-
20 mL Dihomogenkan dan didiamkan sampai dingin 
dan keras Diinkubasikan cawan petri dengan posisi 
terbalik pada 36 ± 10C selama 48 jam  Dihitung 
jumlah koloni yang terbentuk pada cawan dan 
dikalikan dengan 1/ faktor pengencerannya yang 
akan menunjukkan jumlah koloni /g sampel (angka 
lempeng total)   
 
Uji Organoleptik 
Ditimbang 2,8 g contoh masukkan ke dalam cangkir 
pencoba  140 ml atau 5,6 contoh ke dalam cangkir 
pencoba  280 ml. tuangkan air suling mendidih ke 
dalam cangkir pencoba, tutup dan biarkan 6 menit 
Tuangkan air seduhan ke dalam mangkok pencoba 
dan usahakan ampas seduhan tidak terikut. 

Lakukan pengamatan terhadap warna, bau dan 
rasa air seduhan 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

No Parameter Hasil SNI 
Literat

ur 

1 
Penetapan 
Kadar Air 

0,32 % 
Max 8 
% 

- 

2 

Penetapan 
Kadar Fe 
metoda 
Spektrofotom
etri UV-Vis 

Minus (nihil) - - 

3 
Angka 
Lempang 
Total 

2,6 x 103 

koloni/ 
gram 

Maks 
3 x 
103 

 

4 
Uji Kualitatif 
Metabolit 
Sekunder 

Alkaloid  (+) - (+) 
Saponin  (+) - (+) 
Steroid  (+) - (+) 

Flavonoid   
(+) 

- (+) 

5 
Uji 
Organoleptik 

Kesukaan = 
70 % 

  

Warna = 
Coklat 
Kekuningan 
56,67 %  

- - 

Rasa = 
Sepet 63,3% 

- - 

Bau = Khas 
Jambu Biji 
70% 

- - 

 
 
PEMBAHASAN 
Dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Maka 
didapat kadar air dan ALT berturut turut sebesar 
0,32% dan 2,6 x 103 koloni/gram, hasil ini telah 
sesuai dengan SNI dengan kadar air maksimal 8% 
dan ALT maksimal 3 x 103 kolon/gram. Sedangkan 
untuk uji metabolit sekunder didapat hasil (+) pada 
semua pengujian,termasuk flavonoid yang berarti 
terdapat quercetin pada teh daun jambu biji dimana 
kelompok senyawa flavonoid dalam  daun jambu biji 
dapat menghambat aktivitas enzim reverse 
trancriptase yang berarti menghambat pertumbuhan 
virus berinti RNA, ini berarti teh daun jambu biji ini 
dapat jadikan opsi  penghambat virus demam 
berdarah seperti yang telah diterangkan di bagian 
latar belakang. Dan untuk penetapan kadar besi 
(Fe) didapat hasil minus (nihil), hal ini terjadi karena 
kadar besi (Fe) dalam daun jambu biji tidak 
diketahui dengan pasti, mungkin kadarnya terlalu 
kecil dalam daun jambu biji sehingga tidak terbaca 
pada saat pengukuran dengan Spektrofotometer 
UV-Vis. 
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KESIMPULAN 
Dari hasil praktikum yang penulis lakukan dapat 
disimpulkan : 
1. Kandungan kadar air sebesar 0,32% 
2. Kadar besi (Fe) nihil 
3. Angka Lempeng Total sebesar 2,6 x 103 

koloni/gram 
4. Uji kualitatif metabolit sekunder yaitu : Alkaloid 

(+), Saponin (+), Steroid (+), Flavonoid (+) 
5. Tingkat kesukaan 70% 

 
Teh daun jambu biji ini memenuhi syarat mutu dan 
layak dikonsumsi, karena syarat mutu teh yaitu 
kadar air maksimal 8% dan ALT maksimal 3 x 103 
koloni/gram terpenuhi. Positifnya senyawa alkaloid 
dan flavonoid, ini berarti teh daun jambu biji ini 
efektif dalam menyembuhkan demam berdarah 
karena sesuai teori mampu menghambat 
pertumbuhan virus demam berdarah.  
 
SARAN 
Penulis menyarankan jika ada yang tertarik untuk 
melanjutkan penelitian teh daun jambu biji ini, agar 
dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang 
manfaat teh daun jambu biji. Dan diharapkan 

produk teh daun jambu biji ini terus berkembang 
dan sesuai dengan rencana penulis untuk 
mencanangkannya sebagai obat demam berdarah 
dengue (DBD) berhasil. 
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ABSTRAK 
 

Teh herbal (bahasa inggris: tisane, herbal tea) adalah sebutan untuk ramuan bunga, daun, biji, akar atau buah 
kering untuk membuat minuman yang juga di sebut dengan teh herbal. Walaupun di sebut “teh” , teh herbal tidak 
mengandung daun dari tanaman teh (Camellia Sinensis). (Wikipedia, 2011) 
 
Bunga Kamboja merupakan tanaman jenis suculent, yakni tumbuhan yang dapat menyimpan air pada seluruh 
bagian tubuhnya, dari akar, batang, daun, bunga, sampai buah. Bunga kamboja diyakini mengandung zat 
berkhasiat seperti fulvoplumierin, geraniol, sintronelol, farmnesol, fenil alchohol, dan sebagainya. Zat-zat ini 
diyakini berkhasiat meredakan demam, menghentikan batuk, melancarkan keluarnya air seni, menghentikan 
mencret karena disentri, mencegah pingsan karena hawa panas dan menyembuhkan sembelit (jika dikonsumsi 
dalam jumlah banyak). Hasil dari analisis teh herbal bunga kamboja yang telah dilakukan adalah kadar alkalinitas 
terlarut dalam air (sebagai KOH) 0,37%, kadar ekstrak terlarut dalam air 38,66%, dan uji cemaran mikrobanya 
1,1x103 koloni/gram sampel. 
 

ABSTRACT 
 

Herbal teas (English: tisane, herbal tea) is the designation for the herb flowers, leaves, seeds, roots or dried fruit 
to make a drink that is also called by the herbal tea. Although called "teas", herbal teas do not contain leaves 
from the tea plant (Camellia Sinensis). (Wikipedia, 2011) 
 
Cambodia is a type of flower plants suculent, ie plants that can store water in all parts of the body, from the root, 
stem, leaf, flower, until the fruit. Frangipani flower is believed to contain potent substances such as fulvoplumierin, 
geraniol, sintronelol, farmnesol, phenyl alchohol, and so forth. These substances are believed to be efficacious to 
reduce fever, stop coughing, smooth discharge of urine, stop diarrhea, dysentery, prevents fainting from the heat 
and cure constipation (if consumed in large quantities). Results of analysis of frangipani flower herbal tea that has 
been done is dissolved in water levels of alkalinity (as KOH) 0.37%, levels of extract dissolved in water 38.66%, 
and 1.1 x103 microbial contamination test colonies / gram sample. 
 
PENDAHULUAN 
 

Bunga Kamboja 
tergolong tanaman 
yang dapat 
mencapai usia 
ratusan tahun. 
Tanaman ini 
merupakan jenis 
suculent, yakni 
tumbuhan yang 
dapat menyimpan air 

pada seluruh bagian tubuhnya, dari akar, batang, 
daun, bunga, sampai buah. Bunga kamboja 
memang masih jarang dipedulikan dan belum 
banyak dimanfaatkan. Bunga kamboja sebenarnya 
termasuk jenis bunga yang dapat dimakan seperti 

layaknya bunga 
pepaya dan 
bunga turi, 
namun manfaat 
ini belum 
banyak 
diketahui orang. 
Bunga kamboja 
juga berkhasiat 

meredakan demam, menghentikan batuk, 
melancarkan keluarnya air seni, menghentikan 
mencret karena disentri, mencegah pingsan karena 
hawa panas dan menyembuhkan sembelit (jika 
dikonsumsi dalam jumlah banyak). Sebagaimana 
tanaman ini mempunyai khasiat untuk pengobatan, 
bunga kamboja juga mengandung beberapa 
senyawa kimia. Ini terkandung dalam batang, 

http://enox.blog.uns.ac.id/2010/04/11/teh-herbal-kamboja/flower_frangipani_04/
http://enox.blog.uns.ac.id/2010/04/11/teh-herbal-kamboja/
http://enox.blog.uns.ac.id/2010/04/11/teh-herbal-kamboja/
http://enox.blog.uns.ac.id/2010/04/11/teh-herbal-kamboja/
http://enox.blog.uns.ac.id/2010/04/11/teh-herbal-kamboja/
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bunga, dan daun. Kandungan kimia yang sudah 
teridentifikasi diantaranya adalah fulvoplumierin, 
geraniol, sintronelol, farmnesol, dan fenil alchohol. 
(Mustofiah, 2011:11) 
 
Serai atau biasa disebut sereh adalah sebuah 
tanaman rumput-rumputan . sereh biasa digunakan 
sebagai pelengkap bumbu dapur yaitu untuk 
mengharumkan makanan. Selain itu ternyata sereh 
memiliki khasiat untuk kesehatan, apa saja 
manfaatnya berikut akan dijelaskan. 
Sereh dipercaya dapat membantu untuk penyakit 
tifus, sakit kepala, nyeri sendi/otot hal ini 
dikarenakan tanaman sereh memiliki kandungan 
senyawa analgesik. Sereh juga bermanfaat untuk 
penyakit demam karena anti-piretik pada sereh 
dapat menurunkan panas. Kandungan zat anti 
mikroba dan bakteri yang terdapat 
pada sereh dapat mengobatai infeksi pada 
lambung, usus, dan saluran kemih. Untuk 
pengobatan batuk sereh juga bisa dijadikan pilihan 
obat sederhana. 

Pandan wangi 
yang dalam 
bahasa latinnya 
Pandanus 
amaryllifolius 
Roxb., 
merupakan 
tumbuhan yang 
cocok dengan 

iklim di daerah tropis. Terdapat di pinggir sungai, di 
tepi rawa, atau di tanah yang basah, dan tumbuh 
subur di daerah pantai sampai ketinggian 500 meter 
di atas permukaan laut. Batangnya bulat dengan 
bekas duduk daun, bisa bercabang-cabang, 
menjalar, akar tunjang ke luar di sekitar pangkal 
batang dan cabang. Pandanus amaryllifolius Roxb. 
(Pandan wangi) banyak memiliki manfaat, selain 
sebagai rempah-rempah dalam pengolahan 
makanan, pandan wangi juga memiliki banyak 
manfaat dalam bidang pengobatan, antara lain 
pengobatan lemah saraf, pengobatan rematik dan 
pegal linu, tidak nafsu makan, sakit disertai gelisah. 
 
PRODUK 
Teh herbal (bahasa Inggris: tisane, herbal tea) 
adalah sebutan untuk ramuan bunga, daun, biji 
akar, atau buah kering untuk membuat minuman 
yang juga disebut teh herbal. Walaupun disebut 
“teh”, teh herbal biasanya tidak selalu mengandung 
daun dari tanaman teh.  
Proses pembuatan teh herbal kering meliputi 
pencucian, pengirisan, pengeringan, pengecilan 
ukuran, dan pengemasan. Kondisi proses  tersebut 
harus diperhatikan untuk menghindari hilangnya 

zat-zat penting 
yang berkhasiat 
dari bahan segar. 
Teh herbal 
dikatakan baik 
apabila memiliki 
kadar air yang 
rendah (0-8%), 
tidak adanya 
kotoran pada 
produk, serta tidak 
adanya 

penyimpangan pada bau, warna, dan rasa. 
(wikipedia.Teh herbal) 
 
METODOLOGI 
Metoda yang digunakanadalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Untuk kadar 
alkalinitas abu larut dalam air (sebagai KOH) adalah 
asidimetri, untuk penetapan kadar ekstrak dalam air 
metoda yang dogunakan adalah gravimetri,  
sedangkan untuk cemaran mikroba metode yang 
digunakan Angka Lempeng Total (ALT). 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel 
Diambil cuplikan sejumlah yang dibutuhkan untuk 
dianalisis secara representatif, homogenkan contoh 
dengan diaduk, kemudian disimpan dalam suatu 
wadah yang kedap udara,  dan sampel siap untuk 
dianalisis. 
 
Pembuatan Produk 

star

Pernyortiran 

bahan baku 

(bunga kamboja)

Lepaskan bunga 

dari tangkainya

Cuci bunga hingga 

bersih

Bunga diiris kecil-

kecil

Dijemur dibawah 

terik matahari 

hingga kering

Dihaluskan 

(ditumbuk dan 

diblender)

Dikemas

Finish 

 
 

Cuci bersih sereh 

dan pandan 

Iris kecil-kecil 

sereh dan pandan 



Jurnal SMK-SMAK Padang Page 53 
 

PENENTUAN KADAR ALKALINITAS ABU LARUT 
DALAM AIR (KOH) 

 
 
Proses pengabuan sampel  Penitaran HCl dan 
sampel 
 
Standarisasi Natrium Borak 0,1N dengan HCl 
0,1N 

Larutan Na.Boraks dipipet 
sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 
250 ml Ditambahkan 20 mL aquadest dan indikator 
SM 3 tetes, kemudian titar dengan larutan HCl 0,1 
N hingga TAT berwarna orange. Baca volume 
penitaran. 
 
Pengabuan sampel 
Ditimbang dengan teliti 2,0000 g sampel dalam 
cawan porselen yang telah diketahui bobot 
konstanya. Arangkan sampel diatas penangas 
kemudian abukan dalam tanus listrik pada suhu 
550oC sampai bebas karbon. 
 
Penetapan Kadar Alkalinitas 
Sampel yang telah diabukan ditambah 20 ml 
aquades, dipanskan sampai mendidih, kemudian 
disaring. Filtrat yang diperoleh dipipet 10 ml 
kemudian dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml. 
Tambahkan 20 ml aquadest dan 3 tetes indikator 
SM, kemudian titar dengan HCl 0,1 N hingga TAT 
berwana orange. Lakukan penetapan secara duplo. 

PENENTUAN KADAR EKSTRAK DALAM AIR 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekstrak teh setelah pelarut diuapkan 
 
 
 
Ditimbang sampel sebanyak 2,0000 g, masukkan 
ke dalam erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 20 ml 
aquades dan refluk perlahan-lahan selama 1 jam. 
Dinginkan, saring ke dalam labu ukur 500 ml, 
tepatkan sampai tanda batas dengan aquades, 
kemudian di homogenkan. Pipet 50 ml filtrat 
masukkan ke dalam cawan penguap yang telah 
diketahui bobot konstanya, keringkan di atas 
penangas air. Panaskan dalam pengering listrik, 
dinginkan dan timbang hingga diperoleh bobot 
konstran. 
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UJI CEMARAN MIKROBA 
 

Biakan setelah 
diinkubasi 2 hari 
 
Ditimbang 1 gram 
sampel dan 
dimasukan ke 
dalam tabung 
reaksi yang telah 
berisi 9 mL 

larutan BPW steril (10-1) kemudian diencerkan 
sampai 10-3. Dipipet 1 mL larutan 10-2 dan 10-3 dan 
masukkan ke dalam cawan petri steril secara duplo.  
Dituangkan media PCA yang telah dicairkan pada 
suhu 45OC sebanyak 15-20 mL kedalam cawan 
petri dan dihomogenkan. Setelah membeku, 
balikkan cawan petri dan diinkubasi pada suhu 
35OC selama 2 hari. Dihitung koloni yang tumbuh.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

No Parameter Hasil SNI 
 01-3836-2000 

1 Kadar 
alkalinitas abu 
larut dalam air 
(KOH) 

0,37% 1-3% 

2 Kadar ekstrak 
terlarut dalam 
air 

38,66% Min. 32% 

3 Uji cemaran 
mikroba (ALT) 

< 3x103 

(1,1x103) 
< 3x103 

(1,1x103) 

 
Dari data analisis kadar alkalinitas abu larut dalam 
air di peroleh hasil 0,37% hasil ini lebih rendah dari 
Standar Nasional Indonesia Teh Kering dalam 
Kemasan  yakni 1-3% ini dikarenakan konsentrasi 
basa yang terkandung dalam teh kecil, terbukti 
dengan rasa teh yang tawar dan tidak sepet seperti 
teh pada umumnya. Kadar ekstrak dalam air 
diperoleh hasil 38,66%, hasil ini telah sesuai 
dengan standar mutu Teh Kering dalam Kemasan 
yakni minimal 32%. Kadar ekstrak teh yang tinggi 

menunjukan kualitas teh yang bagus. Semakin 
tinggi kadar ekstak maka semakin tinggi pula ektrak 
senyawa-senyawa berkhasiat yang terkandung 
dalam teh herbal. Kadar ekstrak yang terlarut cukup 
banyak dalam air seduhan teh herbal bunga 
kamboja menunjukan kualitas teh yang baik serta 
semakin terasa khasiatnya untuk kesehatan. Dan 
untuk uji cemaran mikroba didapatkan hasil <3x103 
(1,1x103) hasil ini lebih rendah dari standar yang 
telah ditentukan yakni maksimal 3x103. Hasil 
analisis ini menunjukan bahwa produk ini layak 
untuk dikonsumsi. 
 
KESIMPULAN 
Dari prakrikum yang telah dilakukan dengan 
menggunakan sampel teh herbal dengan bahan 
baku bunga kamboja maka didapatkan hasil kadar 
alkalinitas telarut dalam air (sebagai KOH) 0,37%, 
kadar ekstrak terlarut dalam air 38,66%, dan uji 
cemaran mikrobanya 1,1x103 koloni/gram sampel.  
 
SARAN 
Penulis menyarankan agar dilakukan analisis 
lengkap terhadap seluruh parameter uji yang terkait 
dalam standar kelayakan mutu teh, agar mutu teh 
herbal bunga kamboja lebih diketahui lagi 
kualitasnya. Penulis juga menyarankan kepada 
pembaca yang biasanya mengkonsumsi teh yang 
mengandung banyak caffein yang tidak baik untuk 
kesehatan, kini telah ada teh herbal yang berbahan 
baku bunga kamboja yang dapat dikonsumsi setiap 
hari karena memiliki banyak khasiat. 
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ABSTRAK 
 

Salah satu bahan yang belum banyak dimanfaatkan adalah kulit pisang yang merupakan limbah dari buah 
pisang. Tujuan dari analisis pemanfaatan kulit pisang menjadi kerupuk ini adalah memberikan inovasi baru yang 
bisa membuat bahan yang selama ini di pandang sebelah mata menjadi makanan yang bisa di manfaatkan 
masyarakat untuk di konsumsi, juga dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan di dapat dari bahan 
baku yang mudah di dapat. Analisis pemanfaatan kulit pisang menjadi kerupuk ini menggunakan beberapa 
metode yaitu Yodometri secara luff schoorl untuk Kadar Karbohidrat, Makro kjedhal untuk Kadar Protein, 
Termogravimetri untuk kadar air, dan Hedonik untuk uji organoleptik. Hasil dari analisis ini menyatakan bahwa, 
kerupuk dari kulit pisang ini mengandung 48,57% Kadar karbohidrat, 0,55% Kadar Protein, 4,05% kadar air, dan 
66% panelis menyatakan suka. Sehingga, dapat disimpulkan kerupuk yang dihasilkan layak dikonsumsi, memiliki 
prospek yang bagus untuk dipasarkan karena cukup diminati. 
 
Kata kunci : keripik, kulit pisang. 
 

ABSTRACT 
 

One material that has not been widely used is the banana skin that is a waste of a banana. The purpose of the 
analysis of the utilization of a cracker of a banana skin is to provide a new innovation that could create a material 
that has been in the eye view of a food that can be utilized for public consumption, also taking into account the 
benefits to be obtained from the raw material that is easy to be. Analysis of the utilization of a banana skin this 
cracker using several methods, namely the Luff Yodometri schoorl for the content of carbohydrates, Macro 
kjedhal for Protein content, thermogravimetric for water content, and hedonic for organoleptic tests. Hasi of this 
analysis suggest that, crackers from banana peels contain 48.57% carbohydrate content, protein content 0.55%, 
4.05% moisture content, and 66% of the panelists expressed love. Therefore, we can conclude crackers 
produced for consumption, has good prospects for the market as it is quite attractive. 
 
Keywords : chips, banana skin. 
 
 
PENDAHULUAN 
Kulit pisang merupakan hasil samping dari 
pemanfaatan pisang yang dapat dijadikan makanan 
ringan seperti kerupuk kulit pisang. Walaupun kulit 
pisang merupakan hasil samping, namun 
kandungan gizinya tak kalah dari buahnya. Kulit 
pisang mengandung karbohidrat, lemak, protein, 
vitamin C, vitamin B, fosfor, dan zat besi. 
 
Sekarang ini kebanyakan orang lebih sering 
menganggap kulit pisang sebagai limbah, dan 
jarang sekali memanfaatkannya. Berdasarkan 
uraian diatas tentang manfaat dari kulit pisang, 
maka penulis tertarik untuk mengolah limbah kulit 
pisang menjadi kerupuk kulit pisang sebagai 
makanan ringan yang bermanfaat. Sehingga, 

barang limbah tidak selamanya merugikan atau 
tidak berguna. Hanya saja bagaimana kita dapat 
mensiasati limbah tadi menjadi suatu yang berguna. 
Oleh karena itu sebenarnya limbah yang masih 
dinilai memiliki nilai ekonomis. Seperti halnya dari 
proses pembuatan kerupuk dari kulit pisang, yang 
dahulunya kulit pisang dipandang sebelah mata dan 
sekarang mempunyai nilai jual. 
 
METODOLOGI 
Metoda yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Untuk penentuan 
kadar karbohidrat adalah metoda yodometri secara 
luff schrool, kadar air metoda thermogravimetri dan 
kadar protein metoda makro kjedhal. 
 
 

http://bisnisukm.com/lezatnya-pisang-cokelat-buatanku.html


 
 

EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel 
Untuk keperluan analisis dilakukan pengambilan 
sampel pada produk yang sudah jadi, dimana 
sampel yang diambil harus mewakili dari produk 
tersebut. 
 
Pembuatan Produk 
Siapkan peralatan, bahan dan bumbu yang akan 
digunakan. Kulit pisang yang telah dibuang bagian 
luarnya direndam dengan air kapur sirih untuk 
menghilangkan getah dari kulit pisang selama 30 
menit, kemudian dibilas dan direbus dengan larutan 
garam 10% hingga matang dan diblender hingga 
halus lalu di pres. Campurkan 1 Kg Kulit Pisang 
hasil pres dengan 0,5 Kg tepung tapioka, 30 g 
bawang putih, 20 g garam, 10 g merica, 15 g udang 
rawon kering, dan 5 g jahe, kemudian di aduk 
sampai rata. Adonan dibentuk seperti silinder 
berbentuk persegi (dodolan). Dodolan di kukus 
selama 2 jam. Dodolan yang matang diangkat dan 
didinginkan. Dodolan yang matang di angin-
anginkan pada suhu ruangan selama 2 hari. Lalu 
diiris dodolan 2-3 mm. Adonan dibentuk kemudian 
dijemur hingga kering menggunakan panas 
matahari atau oven. Kerupuk siap digoreng. 
Kemudian dikemas dalam wadah yang tertutup 
rapat. 
 
Penentuan Kadar Karbohidrat 
Standarisasi Na2S2O3 dengan K2Cr2O7 0,1N 
Pipet 10 mL larutan K2Cr2O7 0,1 N ke dalam 
erlenmeyer 250 mL, Tambahkan 25 mL aquadest 
dan 15 mL HCl 4 N, Tambahkan 10 mL larutan KI 
10%, Titrasi dengan Na2S2O3 0,1 N sampai warna 
kuning gading, Tambahkan 1 mL amilum 1 %, Tirasi 
kembali sampai TAT hilang warna biru. 
 
Penentuan Kadar Karbohidrat 
Timbang dengan teliti 1 gram sampel ke dalam 
erlenmeyer 250 mL. Tambahkan 40 mL larutan HCl 
3%, didihkan selama 3 jam dengan pendingin 
tegak. Dinginkan dan netralkan dengan NaOH 30% 
(cek dengan kertas pH universal), dan ditambahkan 
sedikit CH3COOH 3% agar suasana larutan agak 
sedikit asam (pH=6). Pindahkan isinya ke dalam 
labu ukur 100 mL dan impitkan hingga tanda garis, 
kemudian saring. Pipet 10 mL saringan ke dalam 
Erlenmeyer 250 mL, tambahkan 25 mL larutan luff 
(dengan pipet) dan beberapa butir batu didih serta 
15 mL air suling. Panaskan campuran tersebut 
dengan nyala yang tetap. Usahakan larutan dapat 
mendidih dalam waktu 3 menit (gunakan stopwatch) 
didihkan terus selama tepat 10 menit (dihitung dari 
saat mulai mendidih) kemudian dengan cepat 
dinginkan dalam bak berisi air. Setelah dingin, 
tambahkan 25 mL H2SO4 25% perlahan-lahan dan 

15 mL larutan KI 20%. Titar secepatnya dengan 
larutan thio 0,1 N sampai berwarna kuning gading. 
Tambahkan 1 mL indikator amilum 1 %. Titar lagi 
dengan larutan thio 0,1 N  sampai TAT hilang warna 
biru. 
 
Penentuan Kadar Protein 
Standarisasi NaOH 0,1 N dengan Asam oksalat 
0,1 N 
Pipet 10 mL larutan Asam Oksalat 0,1 N ke dalam 
erlenmeyer 250 mL. Tambahkan 25 mL aquadest 
dan 3 tetes indikator pp. Titrasi dengan NaOH 0,1 N 
sampai TAT pink seulas 
Penentuan Kadar Protein 
Sampel ditimbang dengan teliti 3,0000 gram ke 
dalam labu kjedahl, dan ditambahkan 10 gram 
campuran selen dan 30 mL H2SO4 pekat, 
dipanaskan sampai mendidih sampai larutan 
menjadi jernih kehijauan. Sampel dibiarkan sampai 
dingin, diencerkan ke dalam labu ukur 200 mL, lalu 
dipaskan dengan aquadest sampai tanda tera. 
Masukkan ke dalam labu suling , ditambahkan 50 
mL NaOH 50%. Kemudian disuling sampai volume 
destilat tertampung 75 mL dan hasil dari sulingan 
ditampung dengan erlenmeyer yang telah berisi 50 
mL larutan HCl 0.1 N yang telah dicampur dengan 
indikator MM. Dibilas ujung pendingin dengan air 
suling, kemudian titar dengan NaOH 0.1 N sampai 
TAT orange. Dilakukan pengerjaan yang sama 
pada blanko. 
 
Penentuan Kadar Air 
Sampel dihaluskan dan ditimbang dengan teliti 2 
gram pada cawan penguap yang sudah diketahui 
bobot konstannya. Keringkan pada oven suhu 100-
105 oC selama 3 jam. Dinginkan dalam desikator. 
Timbang, ulangi pekerjaan ini hingga diperoleh 
bobot yang tetap 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Analisa dan Pembahasan Kadar 
Karbohidrat, Kadar Protein dan Kadar Air 

Parameter Hasil SNI/literatur 

Kadar 
Karbohidrat 48,57% 18,50% 

Kadar Protein 0,55% 0,32% 

Kadar Air 4,05% 12% 

 
Kadar Karbohidrat 
Dari praktikum yang dilakukan didapatkan hasil 
sebesar 48,57%, ada peningkatan kadar 
karbohidrat yang kita dapatkan sebesar 30,07%. 
Dari kandungan gizi kulit pisang yang hanya 
18,50%. Hal ini disebabkan karena adanya 
penambahan tepung tapioka yang memiliki kadar 
karbohidrat sangat tinggi yaitu sebesar 88,1%. 



 
 

 
Kadar Protein 
Dari praktikum yang dilakukan didapatkan kadar 
protein sebesar 0,55%. Kandungan protein yang 
didapatkan sangat kecil, ini disebabkan karena 
bahan baku produk memiliki kandungan protein 
yang kecil yaitu 0,32% (Munadjim, 1982). Adapun 
hasil praktikum yang didapat lebih tinggi dari pada 
literatur kulit pisang, hal ini disebabkan pengaruh 
penambahan bahan lain pada saat pembuatan 
produk yang memiliki protein cukup tinggi seperti 
udang rawon kering. 
 
Kadar Air  
Kadar air yang didapatkan telah sesuai dengan 
Standar kerupuk berdasarkan Standar Industri 
Indonesia 0272 - 90, yang berarti kerupuk ini layak 
dipasarkan. Kadar air yang rendah akan membuat 
kerupuk lebih tahan lama dan membuat kerupuk 
yang di konsumsi lebih renyah, dan jika kadar air 
tinggi akan mempercepat tumbuhnya mikroba. 
 
KESIMPULAN 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa produk kerupuk kulit pisang 
kepok ini  memiliki kadar karbohidrat sebesar 
48,57%, kadar protein sebesar  0,56%, sedangkan 
kadar air sebesar 4,05%. Berdasarkan data uji 
organoleptik kerupuk kulit pisang kepok ini memiliki 
prospek yang cukup baik untuk dipasarkan karena 
cukup diminati banyak orang karena merupakan 
produk yang belum banyak di kenal. 

 
SARAN 
Penelitian tentang kerupuk kulit pisang ini 
diharapkan lebih dikembangkan lagi agar dapat 
mengetahui mutu dan kualitas yang sesuai standar 
dan pemintaan pasar. Pembuatan kerupuk kulit 
pisang kepok ini juga diharapkan diproduksi dengan 
berbagai rasa dan bentuk yang lebih menarik lagi. 
Kulit pisang yang belum termanfaatkan ini dapat 
meningkatkan nilai ekonomi buah pisang yang ada 
di indonesia, karena adanya bahan baru yang bisa 
dimanfaatkan dari buah pisang yaitu kulit pisang. 
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ABSTRAK 
 

Tanaman kopi (Coffea arabica L) merupakan tanaman yang bukan berasal dari Indonesia melainkan jenis 
tanaman ini berasal dari benua Afrika. Selain kafein, kopi juga mengandung senyawa antioksidan. Antioksidan 
dapat membantu tubuh dalam menangkal pengrusakan oleh senyawa radikal bebas, seperti kanker, diabetes, 
dan penurunan respon imun. Teh adalah minuman yang mengandung kafein, sebuah infusi yang dibuat dengan 
cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis  dengan 
air panas. Teh herbal adalah sebutan untuk ramuan bunga, daun, biji, akar, atau buah kering untuk 
membuat minuman. Untuk memastikan teh herbal dari daging buah kopi ini aman dikonsumsi maka dilakukan 
pengujian kadar air, metabolit sekunder, angka lempeng total dan uji organoleptoik untuk tingkat kesukaan, 
warna dan bau. Dari penelitian yang dilakukan pada teh herbal dari daging buah kopi didapatkan kadar air 3, 93 
%, angka lempeng total 2,95 x 103 koloni/gram, dan terdapat senyawa metabolit sekunder seperti: alkaloid, 
saponin dan flavonoid yang berguna dan bermanfaat bagi tumbuhan dan manusia. 
 
Kata kunci : tanaman kopi, teh, teh herbal, analisis teh herbal daging buah kopi 
 

ABSTRACT 
 

Coffee plants (Coffee arabica L) is a plant that does not come from Indonesia, but these plants are from the 
African continent. In addition to caffeine, coffe als contains antioxidant compounds. Antioxidants help the body 
warp off destruction by free radicals, such as cancer, diabetes and decreated immune respone. Tea is a 
beverage that contains caffeine, an infusion made by brewing the leaves, leaf buds, or stems of dried leaves of 
Camellia sinensis plants with hot water. Herbal tea is the name for the herb flowers, leaves, seeds, roots or dried 
fruit to make a drink. To ensure the herbal tea from the coffe fruit is safe to eat then do the testing of water 
content. Secondary metabolites and total plate oganoleptic test for the level of joy, color and smell. Of research 
done on herbal tea of coffe pulp moisture content btained 3,93%, total plate count 2,95 x 103 colonies/gram and 
there secondary metabolites such as alkaloids, saponins and flavonoid that are useful and beneficial to plants 
and humans. 
 
Keywords : coffea tea, herbal teas, herbal teas analysis of coffe pulp. 
 
PENDAHULUAN 

      
Kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai tinggi 
dan mahal bagi kehidupan semua orang. Berbagai 
cara dan upaya yang dilakukan demi menjaga 
kesehatan tersebut. Salah satu diantaranya dengan 
mengkonsumsi teh. Teh merupakan salah satu 
minuman tertua di dunia dan memiliki berbagai 
khasiat. 

 
Teh adalah minuman yang mengandung kafein, 
sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh 
daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang 
dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan 
air panas. Istilah "teh" juga digunakan untuk 
minuman yang dibuat dari buah, rempah-rempah 
atau tanaman obat lain yang diseduh.Teh yang 
tidak mengandung daun teh disebut teh herbal. 
 
Teh herbal dapat dibuat dari berbagai tumbuhan 
yang memiliki nilai herbal dalam kesehatan dan 
diseduh dengan air panas. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kafein
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Biji
http://id.wikipedia.org/wiki/Akar
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kafein
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh_herbal
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Sejak dahulu tanaman Kopi (Coffea arabica L) 
hanya dimanfaatkan bijinya sedangkan bagian lain 
dari tanaman kopi seperti daging buahnya hanya 
dibuang. Buah kopi berbentuk seperti telur dengan 
diameter 0,5 cm – 1 cm, Buah kopi tergolong buah 
batu (buni), yaitu berdaging lunak dan berair. 
Buahnya bebentuk bulat dan berukuran kecil. Buah 
berkulit tipis dengan permukaan halus mengkilap. 
 
Daging buah kopi mengandung senyawa metabolit 
sekunder seperti alkaloid, saponin dan flavonoid 
yang berguna dan bermanfaat bagi makhluk hidup 
seperti manusia.  Daging buah kopi ini juga 
berkhasiat sebagai antioksidan yang berfungsi 
membantu tubuh dalam menangkal pengrusakan 
oleh senyawa radikal bebas seperti kanker, 
diabetes, penurunan sistem imun, dan 
meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh 
tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa 
peningkatan energi. 
 
Daging buah dari tanaman kopi hanya dibuang, 
karena yang diambil hanya bijinya saja. Pada tahap 
penjemuran buah kopi terjadi pemisahan antara 
daging buah kopi dengan bijinya. Biasanya yang 
diambil hanyalah biji dari kopi itu utuk dijadikan 
bubuk kopi sedangkan kulit dan daging buah dari 
kopi tersebut hanya dibuang saja. Dengan ini 
penulis menciptakan terobosan baru terhadap 
bagian-bagian yang tidak digunakan pada tanaman 
kopi seperti daging buahnya untuk dijadikan teh 
herbal. 
 
METODOLOGI 
Metoda yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Untuk penentuan 
kadar air yaitu metoda gravimetri, uji kualitatif 
metabolit sekunder, uji angka lempeng total metoda 
hitung cawan dan uji organoleptik metoda hedonik 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel Pembuatan Teh 
Untuk pembuatan teh herbal dari daging buah kopi 
ini diambil buah yang sudah berwarna kuning atau 
merah (sudah matang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Produk 

1 Kg buah kopi

matang

Didiamkan
dalam tempat

yang bersih dan
bebas bau

dikeringkan dan
dilayukan

selama ± 1
minggu

digiling /
ditumbuk

dikemas

 
Pengambilan Sampel Analisis 
Buah kopi yang diambil adalah buah kopi yang 
berwarna kuning atau merah (sudah matang). 
Sampel teh herbal dari daging buah kopi ini diambil 
secara kwartering di beberapa titik dan kemudian 
diambil sesuai kebutuhan. 
 
Penentuan Kadar Air 
Sampel ditimbang sebanyak ± 2,0000 gram 
kemudian dimasukkan kedalam cawan penguap 
yang sudah konstan. Kemudian dikeringkan 
kedalam oven paa suhu 1050C selama 3 jam. 
Didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga 
didapat bobot konstan. 
 
Uji Kualitatif Metabolit Sekunder 
Uji Alkaloid 
Ditimbang sampel sebanyak 4 gram. Dirajang halus 
dan digerus dalam lumpang dengan bantuan pasir. 
Digunakan pasir agar sampel cepat halus. 
Ditambah kloroform dan digerus lagi sampai 
membentuk pasta. Ditambah amonia dan sampel 
digerus lagi. Campuran di saring ke dalam tabung 
reaksi kering. Ditambah 5 mL larutan H2SO4 2N dan 
dikocok kuat, larutan didiamkan sehingga terbentuk 
dua lapisan yaitu lapisan atas merupakan lapisan 
asam sulfat dan lapisan bawah merupakan lapisan 
kloroform. Dengan menggunakan pipet tetes yang 
diberi kapas pada ujungnya, diambil lapisan asam 
sulfat dan dimasukkan ke dalamtabung reaksi kecil. 
Tabung reaksi diuji dengan pereaksi Mayer. Tes 
positif alkaloid dari pereaksi tersebut adalah 
terbentuknya endapan putih / keruh untuk pereaksi 
Mayer. 
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Uji Saponin 
Pada Identifikasi ini, sampel kering dirajang halus. 
Dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambah 
air suling. Dididihkan selama 2 – 3 menit, 
didinginkan dan dikocok kuat – kuat. Tes yang 
dilakukan menunjukkan bahwa sampel tidak 
mengandung saponin yang ditunjukkan dengan 
tidak adanya busa yang stabil selama 5 menit. 
 
Uji Steroid 
Pada identifikasi ini, 3 tetes lapisan kloroform pada 
uji alkaloid ditempatkan pada plat tetes yang telah 
berisi asam asetat anhidrat dan dibiarkan 
mengering. Ditambahkan 3 tetes H2SO4 pekat. Tes 
positif steroid adalah timbulnya warna biru. 
 
Uji Flavonoid 
Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram. Dirajang 
halus dan diekstrak dengan 5 mL metanol dan 
dipanaskan selama 5 menit dalam tabung reaksi. 
Ekstraknya ditambah 5 tetes HCl pekat dan sedikit 
pita magnesium. Tes positif flavonoid adalah 
terjadinya perubahan warna menjadi pink / merah 
atau kuning. 
 
Uji Cemaran Mikroba (ALT) 
Sampel dihaluskan dan ditimbang 1 gram. 
Dilarutkan dalam 9 mL BPW steril dan dimogenkan 
(10-1). Dipipet 1 mL pengenceran 10-1, dilarutkan 
dalam 9 mL BPW steril, dikocok dan dihomogenkan 
(10-2). Dilakukan pengenceran 10-3 dengan cara 
yang sama seperti 10-2. Dipipet 1 mL pengenceran 
10-2 dan 10-3 ke dalam cawan petri secara duplo. 
Dituangkan sebanyak 12-15 mL media PCA (Plat 
Count Agar) ke dalam tiap cawan. Digoyang cawan 
petri dengan hati-hati. Dibiarkan campurkan dalam 
cawan petri membeku. Dimasukkan kedua cawan 
petri dengan posisi terbalik ke dalam incubator dan 
inkubasi pada suhu 35oC selama 2x24 jam. 
 
HASIL ANALISIS 
 

No. Paramet
er 

Hasil Standar 
SNI 

Liter
atur 

1 Kadar Air 3,93 % Maks. 
8% 

- 

2 Uji 
Kualitatif 
Metabolit 
Sekunder 

(+) Alkaloid 
(+) Saponin 
(+) Flavonoid 

 
- 

(+) 
Alka
loid 
(+) 
Sap
onin 
(+) 
Flav
onoi
d 

 

3 Angka 
Lempeng 
Total 

2,95 x 103 3 x 103 
koloni/g
ram 

- 

4 Organole
ptik 

Sangat Suka    
: 6,67 % 
Suka                
: 86,67 % 
Agak Suka       
: 6,67% 
Tidak Suka       
: - 

 
 

- 

- 

 
PEMBAHASAN 
Dari hasil pratikum yang telah dilakukan didapatkan 
kadar air 3,93 %. Angka lempeng total 2,95 x 103 
koloni/gram. Hasil ini sesuai dengan dengan SNI 
01-3836-2000 (Teh Kering dalam Kemasan). Uji 
kualitatif metabolit sekunder positif alkaloid, saponin 
dan flavonoid yang sesuai dengan literature yang 
didapat. 
 
KESIMPULAN 
Dari pratikum yang telah dilakukan dengan 
menggunakan sampel dari produk teh herbal dari 
daging buah kopi didapatkan kadar air 3,93 %. Uji 
kualitatif metablit sekunder positif alkaloid, saponin 
dan flavonoid. Angka lempeng total 2,95 x 103 
koloni/gram. Organoleptik sebanyak 86,67 % 
memeilih suka. 
 
SARAN 
Penulis menyarankan jika ada yang tertarik untuk 
melanjutkan penelitian teh herbal daging buah kopi 
agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang 
manfaat teh herbal dari daging buah kopi yang 
mengacu pada SNI 01-3836-2000 (Teh Kering 
dalam Kemasan) 
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ABSTRAK 
 

Kulit kakao merupakan hasil limbah dari pengolahan kakao yang tidak dipergunakan lagi namun cukup 
berpotensi untuk digunakan sebagai bahan tambahan pakan ternak. Oleh sebab itu penulis tertarik membuat 
suatu produk pakan ternak dengan penambahan kulit kakao. Sehingga memberi nilai tambah untuk kulit kakao 
tersebut. Dalam analisisnya digunakan metode grafimetri untuk kadar air dan kadar abu, metode mikro kjedal 
untuk analisis protein, dan metode MPN (Most Probable Number) untuk analisis bakteri coliform. Dari hasil 
analisis didapatkan, kadar air sebesar 8,18%, kadar abu 11,36%, kandungan protein 17,89%,dan jumlah coliform 
total sebesar 4,6 X 10-4 APM/gram, sedangkan untuk E-coli didapatkan hasil yang negatif (-) hal ini sesuai 
dengan SNI pakan konsentrat-bagian 2 : sapi potong. 
 
Kata kunci : kulit kakao, pakan ternak. 
 

ABSTRACT 
Cocoa shell is the result of waste from the processing of cocoa that is not used anymore, but potentially enough 
to be used as animal feed additives. Therefore, the authors are interested in making an animal feed product with 
the addition of cocoa shell. So that adds value to the cocoa shell. In his analysis used a method grafimetri for 
water content and ash content, kjedal micro method for protein analysis, and methods of MPN (Most Probable 
Number) for the analysis of coliform bacteria. From the analysis results obtained, the water content of 8.18%, 
11.36% ash content, protein content of 17.89%, and the number of total coliform of 4.6 X 10-4 APM / g, whereas 
for E-coli obtained results the negative (-) it is appropriate to concentrate SNI-part 2: beef cattle. 
 
Keywords: cocoa shell, animal feed. 
 
PENDAHULUAN 

 
 
Hambatan utama petani ternak khususnya dalam 
peningkatan populasi ternak yaitu terbatasnya pakan. 
Perluasan areal untuk penanaman rumput sebagai 
pakan ruminansia sangat sulit, karena alih fungsi 
lahan yang sangat tinggi. Mengingat sempitnya lahan 
penggembalaan, maka usaha pemanfaatan sisa hasil 
(limbah) pertanian yang sampai saat ini belum biasa 
digunakan sebagai pakan perlu dilakukan. Misalnya 
saja kulit kakao ini, kulit buah kakao segar yang 
dikeringkan dengan sinar matahari kemudian digiling 

meliliki kadar nutrisi yang tinggi yaitu memiliki kadar 
bahan kering 25%, protein kasar 14%, metabolisme 
energi 2,1 kkal. Ini menunjukan bahwa kulit kakao 
memiliki potensi untuk dijadikan sebagai pencampur 
pakan ternak. 
 
METODOLOGI 
Pembuatan Produk 

Sampel dicacah kecil-

kecil

Dikeringkan dengan 

cahaya matahari

Ditumbuk hingga halus

Diayak

Campurkan dedak dengan 

serbuk kakao hingga 

homogen

Dedak
Packing
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Pengujian Mutu Produk 
 
Metoda yang digunakan untuk kadar air adalah 
metoda grafimetri, kadar abu metoda grafimetri, kadar 
protein metoda mikro kjedal, dan cemaran mikroba 
coliform (E-coli) metoda APM. 
 
EKSPERIMENTAL 
Teknik Sampling 
Buka kemasan pakan dan ambil contoh pakan secara 
hati-hati dengan menggunakan sendok yang bersih 
dan kering. Kemudian tempatkan dalam botol contoh 
yang bersih dan kering.  
 
Cara Uji Produk 
Kadar Air 
Timbang dengan seksama 1 g - 2 g cuplikan pada 
cawan penguap yang sudah diketahui bobotnya. 
Kemudian dikeringkan pada oven suhu 105oC selama 
3 jam. Lalu didinginkan dalam desikator. Timbang, 
ulangi pekerjaan ini hingga diperoleh bobot tetap. 
 
Kadar Abu 
Timbang dengan seksama 2 g – 3 g contoh kedalam 
sebuah cawan porselen (platina) yang telah diketahui 
bobotnya. Arangkan diatas nyala pembakar, lalu 
abukan dalam tanur listrik pada suhu maksimum 
550oC sampai pengabuan sempurna. Lalu dinginkan 
dalam desikator. Timbang hingga bobot tetap. 
 
Kadar Protein 
Tahap Destruksi 
Sampel timbang sebanyak 0,5100 gram cuplikan 
dengan neraca analitik dan dimasukkan kedalam labu 
kjedal. Timbang campuran selen sebanyak 2 gr 
dengan neraca kasar, kemudian tambahkan campuran 
selen tersebut pada sampel dalam labu kjedal. Lalu 
ditambah 25 ml H2SO4 pekat dan beberapa batu didih. 
Proses destruksi dilakukan diatas nyala api kompor 
gas dengan api kecil, dimana labu dipasang miring 45o 
pada standar dan klem saat proses destruksi 
berlangsung. Api kompor gas dapat diperbesar setelah 
pemanasan sekitar 15 menit. Destruksi dihentikan jika 
warna larutan telah berubah menjadi hijau jernih. Jika 
karutan telah hijau jernih, hentikan proses destruksi 
dan didinginkan sebentar. lalu pindahkan dalam labu 
ukur 100 ml. Dibilas terlebih dahulu labu kjedhal 
hingga bersih. Dan encerkan larutan dengan aquades 
hingga 100 ml, paskan dan homogenkan. 

 
Tahap Destilasi 
Siapkan dan pasang semua alat destilasi mulai dari 
labu suling, kondensor, lampu speitus, erlenmeyer, 
serta dihubungkan dengan sumber air menggunakan 
selang air. Pipet 5 ml larutan sampel dan masukkan 
kedalam labu suling, serta tambahkan 2-3 tetes 

indikator pp. Dan tambahkan 10 ml larutan NaOH 30% 
dengan pipet takar kedalam labu suling. Kemudian 
erlenmeyer yang digunakan untuk menampung 
destilat diisi dengan 10 H3BO3 2% dan 3 tetes indikator 
MM. Rangkai dan lakukan proses destilasi. Proses 
destilasi dapat dihentikan pada saat warna destilat 
didalam erlenmeyer telah berwarna kuning. Bilas 
pendingin dengan aquades dan hasil bilasan 
ditampung pada destilat tersebut. 
 
Tahap Titrasi 
Buret diisi dengan larutan HCL 0,01 N, kemudian Titar 
destilat dengan larutan HCL 0,01 N hingga warna 
sampel berubah menjadi orange (TAT). 
Catatan: Kerjakan Penetapan Blanko, dengan 
prosedur yang sama. 
 
PENETAPAN CEMARAN MIKROBA COLIFORM 
1. Homogenisasi contoh 
Ditimbang sampel 1 gram, dimasukkan dalam larutan 
pengencer (PW) 9 mL (1:10), homogenkan. Dari 
pengenceran 1:10 dipipet 1 mL dimasukkan kedalam 
larutan pengencer 9 Ml yang kedua (1:100), 
homogenkan. Dari pengenceran 1:100 dipipet 1mL 
dimasukkan kedalam larutan pengencer 9 mL yang 
ketiga (1:1000), homogenkan. 
\ 
2. Uji sangkaan 
Dipipet 1 mL pengenceran 1:10 ke dalam masing-
masing 3 tabung reaksi yang berisi 5 mL Lactose 
Broth yang di dalamnya terdapat tabung durham 
terbalik. Dilakukan juga pengenceran dari 1:100 dan 
1:1000 pada 3 tabung reaksi berikutnya. Dimasukkan 
semua tabung tersebut ke dalam lemari pengeram 
(inkubator) pada suhu 36±1oC selama 24-48 jam. 
Dilakukan pengamatan pada tabung yang positif (jika 
terbentuk gas pada tabung durham). 
 
3. Uji penegas/penguat 
a. Uji penguat 1 
Dimasukan satu sengkelit (satu loopful) biakan yang 
positif gas pada LB ke dalam tabung reaksi yang berisi 
BGLB 10 mL yang didalamnya terdapat tabung 
durham terbalik. Diinkubasikan pada suhu 36±1oC 
selama 24-48  jam. Dicatat tabung yang didalamnya 
terbentuk gas (memperkuat adanya bakteri koliform). 
Dilihat hasilnya pada tabel MPN/APM. Laporkan 
koliform  APM per gram sampel. 
 
b. Uji penguat 2 
Dimasukkan ose kedalam tabung yang positif LB, lalu 
digoreskan pada media endo agar. Diinkubasi dalam 
autoklaf selama 24 jam pada suhu 36±1oC. Diamati 
koloni yang terbentuk pada endo agar, apabila 
terbentuk koloni berwarna kilap logam maka semakin 
kuat adanya ada e. coli. 
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4. Uji pelengkap 
Difiksasi kaca objek, ditetesi air satu tetes pada 4 
bagian kaca objek. Diambil biakan bakteri dan 
dicampur dengan air tersebut, lalu difiksasi suspensi 
bakteri tersebut. Tetesi kristal violet pada masing-
masing suspensi tadi dan biarkan 1 menit. Kemudia 
dibilas dengan air dan dikering anginkan. Tetesi lugol 
pada suspensi tadi dan biarkan 1 menit, lalu bilas 
dengan air mengalir dan kering anginkan. Kemudian 
direndam dalam alkohol 96% selama 1 menit, bilas 
dengan air mengalir dan kering anginkan. Ditetesi 
safranin dan biarkan 1 menit. bilas dan kering 
anginkan. Preparat siap diamati dibawah mikroskop. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

No 
Parameter 
 

Hasil SNI 

1 
Kadar Air 
 

8,18% 14% 

2 
Kadar Abu 
 

11,36% 12% 

3 Kadar Protein 17,69% 13% 

4 
Cemaran 
Mikroba 
(E.coli) 

Negatif Negatif 

 
Secara keseluruhan dari analisis ini produk masih 
dalam range yang telah ditentukan oleh SNI. Hanya 
saja kadar abu yang didapatkan hampir mendekati 
batas untuk itu, komposisi dari kulit kakao tidak dapat 
ditambah lagi, sebab kadar abu kulit kakao lebih tinggi 
dari dedak. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan 
diketahui bahwa produk ini telah sesuai dengan 
standar acuan produk ini yaitu SNI 3148.2:2009. 
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa produk ini 
layak dikonsumsi oleh hewan ternak. 
 
Saran 
Produk ini sebaiknya tidak terlalu lama disimpan dan 
letakkan diwadah yang kering dan tertutup, sebab 
produk ini sangat mudah menyerap air dan kemudian 
rusak. Dalam penyajiannya sebaiknya dilarutkan 
dengan air namun tidak terlalu encer. 
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ABSTRAK 

 
Pulp kakao merupakan limbah dari pengolahan kakao. Namun kandungan gula dalam pulp cukup tinggi 

yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri Acetobacter xylinum sebagai media tumbuh dan dirubah menjadi 

produk makanan. Pembuatan nata dengan pencampuran pulp kakao dan air kelapa (75:25) dengan 

bahan baku sebanyak 1 L menghasilkan nata sebanyak 1 kg dengan jalan fermentasi. Telah dilakukan 

pengujian untuk meningkatkan kualitas produk yaitu kadar serat kasar sebesar 0,81%, kadar gula 6,66% 

dan cemaran mikroba coliform < 3 APM/gram. Kemudian juga telah dilakukan uji kelayakan terhadap 30 

panelis dengan metode hedonik dimana  hasilnya F hitung lebih kecil dari F tabel yang menunjukkan 

produk  nata de cacao coco layak untuk dipasarkan.   

Kata kunci : pulp kakao, air kelapa, nata. 

ABSTRACT 
 

Pulp waste from the processing of cocoa is cocoa. But the sugar content in the pulp is high enough that 

can be utilized by the bacterium Acetobacter xylinum as a growing medium and converted into food 

products. Nata by mixing pulp manufacture of cocoa and coconut water (75:25) with 1 L of raw material 

produce nata as much as 1 kg by fermentation. Testing has been done to improve the product quality 

crude fiber content of 0.81%, 6.66% sugar content and microbial contamination coliform <3 APM / gram. 

Then also have done a due diligence review of the 30 panelists with hedonic methods where the results 

are less than the F calculated F table showing cacao nata de cacao coco products eligible for sale.  

 

Keywords: cacao pulp, coconut water, nata. 

.

PENDAHULUAN 

 

Kakao (Theobroma cacao, L.), termasuk salah satu 

komoditi eksport yang memiliki posisi kuat dalam 

pasar dunia. Indonesia termasuk 6 negara besar 

produsen kakao dunia, dimana produksinya 

mencapai 2,2 % dari produksi kakao dunia.  

Pengolahan buah kakao menjadi biji kakao kering 

menghasilkan limbah antara lain cangkang kakao 

dan pulp, yaitu lapisan (lendir) yang menyelubungi 

biji kakao basah. Pulp terdiri atas senyawa gula (10-

15%) dan air (85-90%). Senyawa gula dalam pulp 

merupakan media yang baik bagi pertumbuhan 

mikroba selama proses fermentasi biji kakao 

berlangsung. Namun, kandungan pulp yang 

berlebihan dapat berpengaruh negatif terhadap 

proses dan hasil fermentasi, yaitu menyebabkan biji 

kakao memiliki cita rasa asam. Kandungan pulp 
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yang tinggi merupakan salah satu kelemahan dari 

kakao yang  banyak diusahakan diIndonesia. 

Cara untuk mengurangi kandungan pulp pada biji 

kakao adalah dengan pemeraman buah kakao hasil 

panen di kebun selama 7-12 hari atau pemerasan 

pulp secara mekanis. Pulp yang diperoleh dari 

proses pemerasan ternyata menimbulkan masalah 

tersendiri bagi lingkungan di sekitar areal 

pengolahan biji kakao. Limbah pulp yang tidak 

segera ditangani akan difermentasi oleh mikroba 

sehingga menimbulkan aroma asam dan tidak sedap 

bagi lingkungan di sekitarnya. 

Kandungan gula dalam pulp yang cukup tinggi 

ternyata dapat dimanfaatkan oleh bakteri 

Acetobacter xylinum sebagai media tumbuh dan 

dikonversi menjadi produk makanan, yaitu nata de 

cacao. Bakteri Acetobacter xylinum adalah bakteri 

gram negatif yang dapat mensintesis selulosa dari 

fruktosa. Karena kandungan selulosanya, produk 

nata dapat digolongkan sebagai makanan kesehatan 

atau  makanan diet. Selulosa dikenal sebagai serat 

pangan alami (dietary fiber) yang bermanfaat dalam 

proses pencernaan makanan dalam usus halus 

manusia dan dalam proses penyerapan air dalam 

usus besar. Selain itu, nata juga dikenal rendah 

kalori dan tidak mengandung kolesterol. 

Nata merupakan produk fermentasi dari bakteri 

Acetobacter xylinum yang berupa lembaran selulosa 

dari pengubahan gula yang terdapat pada substrat 

(umumnya air kelapa namun dapat pula dari bahan 

lain) menjadi pelikel selulosa. 

Untuk itu penulis berminat untuk memanfaatkan pulp 

kakao menjadi produk yang bermanfaat bagi 

masyarakat maupun pemilik kebun kakao karena 

akan membantu mengatasi masalah limbah kakao. 

Penulis ingin membuat nata dari pulp kakao dengan 

mencampurkannya dengan air kelapa yang disebut 

nata de cacao coco. 

METODOLOGI 

Metode yang digunakan adalah pembuatan produk 

dan penetapan kualitas produk. Untuk penetapan 

kadar serat kasar adalah gravimetri, penetapan 

kadar gula adalah luff shcoorl, dan penetapan 

cemaran mikroba coliform adalah MPN 

EKSPERIMENTAL 

Pengambilan Sampel 

Bahan baku pembuatan produk diperoleh dari kebun 

kakao yang berada di daerah Tj. Gadang, Sijunjung. 

Jenis yang digunakan ada 2 jenis, yaitu : kakao 

Forestero dan kakao Trinitario. Cara pengambilan 

pulp kakao adalah dengan ditambahkan sedikit air 

kedalam campuran pulp kemudian diperas lalu 

disaring. 

Pembuatan Produk 
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PENETAPAN KADAR SERAT KASAR 

Ditimbang sampel 2,0000 gram dengan neraca 

analitik, dimasukkan dalam gelas piala 250 mL. 

Untuk pembebasan lemak, ditambahkan etanol 96% 

15 mL, aduk kemudian didiamkan sebentar. Diendap 

tuangkan larutan tersebut, saring dengan kertas 

saring kedalam Erlenmeyer 250 mL. Dilakukan 

proses endap tuang 2 kali dengan etanol 96% , 

untuk ketiga kalinya endapan disertakan dalam 

penyaringan. Atau dapat juga pembebasan lemak 

sisa dari ekstraksi lemak cara sokletasi. Diangkat 

endapan yang telah            dikeringkan dimasukkan 

dalam erlenmeyer. Ditambahkan 50 mL H2SO4 1,25 

% , di aduk. Dipasang pendingin tegak pada 

Erlenmeyer. Dipanaskan larutan, refluk selama 30 

menit dalam penangas air. Ditambahkan 50 mL 

NaoH 3,25 %. Refluk kembali selama 30 menit. 

Disaring larutan dalam keadaan panas dengan 

kertas saring yang telah ditimbang konstan 

sebelumnya dan corong. Lalu dilakukan pencucian 

dengan H2SO4 1,25% panas, air panas, dan etanol 

96% (masing-masing 25 mL). Diangkat endapan dan 

kertas saring, dipindahkan ke cawan penguap yang 

telah dikonstankan beratnya terlebih dahulu. 

Dimasukkan dalam oven suhu 1050 C selama 2 jam. 

Kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 

menit. Ditimbang dengan neraca analitik sampai 

didapat berat konstan.  

PENETAPAN KADAR GULA 

1. Preparasi Sampel 

Ditimbang 2,000 gram sampel dengan teliti, 

masukkan ke dalam labu ukur 250 mL tambahkan 

sedikit aquades dan kocok. Ditambahkan 5 mL Pb 

asetat setengah basa, kocok. Ditambahkan 1 tetes 

(NH4)2HPO4 10% (bila terbentuk endapan putih 

maka penambahan Pb asetat setengah basa sudah 

cukup). Ditambahkan 15 mL (NH4)2HPO4 10% untuk 

menguji apakah Pb asetat setengah basa sudah 

diendapkan seluruhnya, teteskan 1-2 tetes 

(NH4)2HPO4 10% apabila tidak timbul endapan 

berarti penambahan (NH4)2HPO4 10% sudah cukup. 

Dikocok dan dipaskan dengan aquades sampai 

tanda batas, homogenkan, diamkan dan saring 

hingga didapat filtrat (F1).  

2. Sebelum inversi 

Dipipet 10 mL filtrat (F1) dan masukkan dalam 

Erlenmeyer. Ditambahkan 15 mL aquades dan 25 

mL luff Schoorl (dengan pipet gondok) dan batudidih. 

Dipasang pendingin tegak pada mulut Erlenmeyer 

lakukan refluk, waktu 3 menit sudah mendidih. 

Dipanaskan terus selama 10 menit (pakai stopwach) 

kemudian angkat dan segera dinginkan dalam bak 

berisi es (jangan digoyang). Ditambahkan 25 mL 

H2So4  25 % dan 10 mL KI 20% (hati-hati terbentuk 

gas CO). Titrasi dengan larutan standar Thio 0,1 N 

hingga kuning gading. Ditambahkan 2 mL amylum 

0,5 % titrasi kembali dengan larutan thio 0,1N hingga 

TAT hilang warna biru (Vs). Dilakukan titrasi secara 

duplo. Dikerjakan penetapan blanko dengan 25 mL 

aquades dan 25 mL larutan luff schoorl (Vb). 

3. Setelah inversi 

Dipipet 50 mL filtrat (F1) dengan pipet gondok 

masukkan dalam labu ukur 100 mL. Ditambahkan 25 

mL HCl 25% pasang termometer dan dilakukan 

hidrolisis di atas penangas air, apabila suhu 

mencapai 680C-750C pertahankan 10 menit tepat. 

Diangkat dan bilas termometer dan didinginkan. 

Ditambahkan indikator pp, netralkan larutan tersebut 

dengan NaOH 30% (dicek pH larutan menggunakan 

kertas pH Universal). Jika sudah netral dipaskan 

sampai tanda batas dengan aquades dan 

dihomogenkan. Dipipet 10 mL larutan filtrat 

dipindahkan kedalam Erlenmeyer. Ditambahkan 15 

mL aquades, 25 mL luff Schoorl dan batu didih 

kemudian direfluk, waktu 3 menit sudah mendidih. 

Dipanaskan terus selama 10 menit (pakai stopwach) 

kemudian angkat dan segera dinginkan dalam bak 

berisi es (jangan digoyang). Setelah dingin 

ditambahkan 25 mL H2So4 25% dan 10 mL KI 20%  

(hati-hati terbentuk gas CO). Dititasi dengan larutan 

standar Thio 0,1 N hingga TAT hilang warna biru 

(Vs). Dilakukan titrasi secara duplo. Dikerjakan 

penetapan blanko dengan 25 mL aquades dan 25 

mL luff Schoorl (Vb). 
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PENETAPAN CEMARAN MIKROBA COLIFORM 

1. Homogenisasi contoh 

Ditimbang sampel 1 gram, dimasukkan dalam 

larutan pengencer (PW) 9 mL (1:10), homogenkan. 

Dari pengenceran 1:10 dipipet 1 mL dimasukkan 

kedalam larutan pengencer 9 mL yang kedua 

(1:100), homogenkan. Dari pengenceran 1:100 

dipipet 1 mL dimasukkan kedalam larutan pengencer 

9 mL yang ketiga (1:1000), homogenkan. 

2. Uji sangkaan 

Dipipet 1 mL pengenceran 1:10 ke dalam masing-
masing 3 tabung reaksi yang berisi 5 mL Lactose 
Broth yang di dalamnya terdapat tabung durham 
terbalik. Dilakukan juga pengenceran dari 1:100 dan 
1:1000 pada 3 tabung reaksi berikutnya. 
Dimasukkan semua tabung tersebut ke dalam lemari 
pengeram (inkubator) pada suhu 36±1oC selama 24-
48 jam. Dilakukan pengamatan pada tabung yang 
positif (jika terbentuk gas pada tabung durham). 
 
3. Uji penegas/penguat 
a. Uji penguat 1 
Dimasukan satu sengkelit (satu loopful) biakan yang 
positif gas pada LB ke dalam tabung reaksi yang 
berisi BGLB 10 mL yang didalamnya terdapat tabung 
durham terbalik. Diinkubasikan pada suhu 36±1oC 
selama 24-48  jam. Dicatat tabung yang didalamnya 
terbentuk gas (memperkuat adanya bakteri koliform). 
Dilihat hasilnya pada tabel MPN/APM. Laporkan 
koliform  APM per gram sampel. 
 
b. Uji penguat 2 
Dimasukkan ose kedalam tabung yang positif LB, lalu 
digoreskan pada media endo agar. Diinkubasi dalam 
inkubator selama 24 jam pada suhu 36±1oC. Diamati 
koloni yang terbentuk pada endo agar, apabila 
terbentuk koloni berwarna kilap logam maka semakin 
kuat adanya ada e. coli.    
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Hasil 

Kadar Serat Kasar 0,81% 

Kadar Gula 6,66% 

Cemaran Mikroba 

Coliform 

< 3 APM/gram 

Kadar serat kasar 

Dari analisis yang dilakukan didapatkan kadar serat 

kasar dalam nata sebesar 0,81 %. Serat kasar 

dalam makanan jika semakin kecil maka akan 

semakin bagus karena serat kasar tidak bisa diolah 

oleh sistem pencernaan. Serat kasar dalam 

makanan harus   < 1, jika tidak harus diabuakan. 

Karena jika > 1 kemungkinan itu tidak hanya serat 

kasar. Berat tersebut mungkin berasal dari 

pencucian yang tidak bersih. Sehingga menambah 

berat pada serat kasar. 

Kadar gula 

Dalam SNI 01-4317-1996, Nata dalam kemasan, 

syarat mutu kadar gula (dihitung sebagai sakarosa) 

adalah minimal 15 %. Dari analisis yang dilakukan 

didapatkan kadar gula pada nata sebesar 6,66 %. 

Dalam SNI nata dalam kemasan kadar gulanya 

minimal 15 % karena analisis nata beserta sirupnya. 

Sedangkan pada praktikum ini hanya dilakukan 

analisis nata saja tanpa sirup. Gula pada pulp kakao 

hanya 10-15 %. Sementara yang difermentasi oleh 

bakteri A xylinum adalah gula. Gula yang terkandung 

dalam pulp masih kurang cukup sehingga perlu 

ditambahkan gula lagi waktu pembuatan nata 

sebagai sumber karbon oleh bakteri A xylinum. 

Sehingga menyebabkan kadar gula pada nata hanya 

sedikit, yang menyebabkan rasa nata hambar. 

Cemaran mikroba coliform 

Dari analisis yang dilakukan didapatkan jumlah 

koloni kolform < 3 APM/g berarti masuk dalam acuan 

SNI  nata dalam kemasan yaitu <3 APM/g. Pada uji 

dugaan (LB), semua tabung (+) karena nata 

dilakukan dengan proses fermantasi sehingga masih 

adanya bakteri yang membentuk gas tapi belum 

tentu coliform. Karena pada uji dugaan ini hanya 

untuk menduga sampel apakah mengandung 

koliform atau tidak. Pada uji penguat (BGLB) 

didapatkan tidak adanya tabung yang (+) pada 

media BGLB. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya 

bakteri coliform pada sampel. Karena media BGLB 

akan menggiatkan pertumbuhan gram (-) (e. coli) 

dan menghambat pertumbuhan gram (+). Untuk 

menguatkan hasil bahwa coliform (-) maka dilakukan 

uji penguat  kedua yaitu dengan endo agar yang 
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hasil (-) yang ditunjukkan dengan tidak adanya 

koloni berwarna kilap logam pada media endo agar.  

Organoleptik 

Kriteria Hasil Persentase 

Kesukaan Sangat suka 

Suka 

40% 

60% 

Rasa Manis 86,67% 

Tekstur Kenyal 96,67% 

Bau Normal 100% 

Warna Putih 56,67% 

 

KESIMPULAN 

Produk yang dihasilkan berupa nata, berwarna putih 

kecoklatan dan bertekstur kenyal dari pencampuran 

pulp kakao dengan air kelapa dengan menggunakan 

bakteri A xylinum dengan jalan fermentasi. Dan dari 

hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan 

hasil analisis kadar serat kasar sebesar 0,81%, 

kadar gula sebesar 6,66%, dan uji cemaran mikroba 

coliform adalah < 3 APM/g.  

SARAN 

Diharapkan pada pembaca adanya penelitian lebih 

lanjut tentang pembuatan nata dari berbagai bahan 

baku dengan parameter yang berbeda-beda. Nata 

bisa dikomsumsi oleh anak-anak sampai orang 

dewasa karena bisa melancarkan pencernaan dan 

bisa untuk diet.  
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ABSTRAK 
 

Antiseptik tanpa bilas merupakan pencuci tangan modern yang dapat digunakan oleh orang untuk mencuci 
tangan tanpa menggunakan air. Handsanitizer yang dibuat dalam bentuk spray dapat dibawa kemana-mana. 
Lidah buaya  mengandung banyak vitamin yang terkandung didalamnya diantaranya vitamin A, B, dan E, serta 
mengandung saponin yang berguna sebagai antiseptik dan Lignin sebagai pelembut kulit. Dengan 
memperhatikan hal tersebut maka penulis tertarik untuk memanfaatkan lidah buaya untuk dijadikan pembersih 
tangan tanpa bilas dari campuran alkohol dan lidah buaya. Untuk mengetahui kualitas dari pembersih tangan 
tanpa bilas tersebut, dilakukan beberapa parameter uji hasil sebagai berikut kadar alkohol berdasarkan berat 
jenis sebesar 70%, viskositas menggunakan viscometer Oswald diperoleh hasil 0,0088 poise, uji daya hambat 
antiseptik  metode difusi cakram diperoleh hasil 0 cm2 hasil uji organoleptik dari panelis didapatkan hasil warna : 
kuning kehijauan 83,33%, tekstur : cepat kering 66,66%  dan memiliki aroma strawberry 73,33 %. Dari 0,5 kg 
lidah buaya dapat dibuat sebanyak 250ml  ekstrak lidah buaya dan 0,5 liter alkohol yang digunakan untuk 
membuat 10 buah produk isi 30 ml, dijual dengan harga Rp. 5000,00/botol sehingga didapatkan keuntungan Rp. 
25.000,00. 
 
Kata kunci : pencuci tangan, lidah buaya. 

ABSTRACT 
 

No rinse antiseptic hand washing is the modern that can be used by people to wash their hands without using 
water. Handsanitizer made in the form of spray can be taken anywhere. Aloe vera contains many vitamins 
including vitamin contained in A, B, and E, and contain saponin which is useful as an antiseptic and Lignin as a 
skin softener. With that in mind that the authors are interested in utilizing aloe vera hand sanitizer to be used 
without a rinse of a mixture of alcohol and aloe vera. To determine the quality of the hand sanitizer without rinse, 
do some test parameters the following results based on the gravity of the alcohol content of 70%, the viscosity of 
the results obtained using Oswald viscometer 0.0088 poise, antiseptic test the inhibition obtained by the disc 
diffusion method was 0 cm 2 results organoleptic test of the panelists found the colors: yellow-green 83.33%, the 
texture: 66.66% dry quickly and has a strawberry aroma 73.33%. 0.5 kg of aloe vera can be made as aloe vera 
extract 250ml and 0.5 liters of alcohol that is used to make 10 pieces of content of 30 ml product, sold at a price 
of Rp. 5000.00 / bottle so that the profits earned Rp. 25000.00. 
 
Keywords : handsanitizer, aloevera. 
 
 
PENDAHULUAN 

  
Pada saat ini kecendrungan masyarakat untuk 

beralih ke bahan-bahan alami, peluang tanaman 
obat sebagai komoditas perdagangan semakin 

besar. Lidah buaya merupakan tanaman yang telah 
dikenal masyarakat sebagai tumbuhan obat yang 
biasa ditanam di pekarangan secara tradisional 
bermanfaat untuk melebatkan atau menghitamkan 
rambut. Dewasa ini tanaman lidah buya terkenal 
sebagai bahan baku kosmetika, obat, dan minuman 
sehingga permintaannya selalu meningkat. Di 
samping itu, mulai beragamnya kegunaan lidah 
buaya sebagai bahan baku obat dan kosmetika 
menyebabkan nilai guna tanaman semakin 
meningkat. 
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Lebih dari 23  negara yang dicatat oleh WHO 
menggunakan lidah buaya sebagai bahan baku 
obat. Di Indonesia tanaman ini lebih popular 
sebagai bahan industry kosmetika, terutama bahan 
baku pembuatan shampoo. Selain itu karena 
bentuknya yang unik tanaman ini sering dijadikan 
sebagai tanaman hias.(Yudo Sudarto SP,1997) 

Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa 
unsur utama dari cairan lidah buaya-yang diburu 
sebagai komoditas bisnis bernilai ekonomis tinggi-
adalah aloin, emodin, resin, gum, dan unsur lain 
seperti minyak atsiri. Selain itu diketahui pula 
banyak vitamin terkandung di dalamnya seperti 
vitamin A, B1, B2, B12, C dan 
E.(www.bisnisbaru.com). Jadi tumbuhan ini sangat 
bagus dipadukan untuk digunakan sebagai bahan 
tambah dalam pembuatan antiseptic untuk kulit. 

Masih banyak orang yang tidak sadar bahwa 
disekitar mereka terdapat banyak kuman penyakit 
baik di baju, peralatan makan, bahkan di tangan. 
Kuman-kuman tersebut dapat berasal dari kontak 
secara langsung dengan orang-sakit, memakai 
fasilitas umum,lingkungan yang kotor, debu, 
kotoran-kotoran dari hewan yang dibawa oleh 
hewan itu sendiri maupun yang diterbangkan oleh 
angin. 

Jika tidak rajin mencuci tangan, maka kuman 
yang terkumpul di tangan ini akan berpindah 
kedalam tubuh,misalnya saat kita memegang mulut, 
mata, hidung, makanan dengan tangan yang 
berkuman. Dapat juga disebarkan kepada orang 
lain melalui sentuhan. 

Seringkali penyebab masalahnya sangatlah 
sederhana, yaitu malasnya orang-orang untuk 
mencuci tangan ataupun tidak sempat untuk 
mencuci tangan, padahal manfaatnya sangatlah 
besar untuk kesehatan tubuh agar tidak terjangkit 
penyakit akibat akumulasi kuman yang ada 
ditangan. Oleh karena itu dikembangkan produk 
antiseptik sebagai pembersih tangan tanpa bilas 
yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. 
 
Salah satu bentuk teknologi modern produk 
antiseptik yaitu handsanitizer. Handsanitizer 
memiliki kelebihan diabandingkan handwash, yang 
terutama yaitu dalam segi kepraktisannya. 
Handsanitizer yang dibuat dalam bentuk spray 
mudah dibawa kemana-mana, dengan daya bunuh 
kuman yang efektif serta tidak menyebabkan 
kelengketan dibandingkan dengan handsanitizer 
dalam bentuk gel.(IFA Ekstensi,2010) 
 
Rumah sakit tallahase memorial hospital 
diperbolehkan untuk menaruh cairan pencuci 
tangan dalam jumla tertentu. Cairan pencuci tangan 
yang disarankan adalah yang mengandung yang 

paling sedikit 60% alcohol dan bahan 
pelembab.(Pubmed,Keluarga Kedokteran) 
 
Oleh karena itu hal tersebut telah melatarbelakangi 
penyusun untuk mengambil judul ”Pembuatan 
pembersih tangan tanpa bilas dari lidah buaya (Aloe 
barbadensis milleer)” pada Praktikum Kimia 
Terpadu. 

 
METODOLOGI 
Metode yang digunakan adalah pembuatan produk 
dan pengujian kualitas produk. Adapun parameter 
yang dilakukan untuk analisis pembersih tangan 
tanpa bilas dari lidah buaya adalah : kadar alkohol 
berdasarkan berat jenis, uji daya hambat antiseptik 
metode difusi cakram, uji kekentalan menggunakan 
viscometer Oswald, dan uji organoleptik. 
 
EKSPERIMENTAL 
Pembuatan Produk 

  
Kadar Alkohol Berdasarkan Berat Jenis. 
Semua alcohol mengandung gugus OH yang 
merupakan gugus fungsional. Perbedaan gugus R 
mempengaruhi sifat-sifat senyawa tersebut 
kecepatan reaksinya dan kadang-kadang juga jenis 
reaksinya. Senyawa dimana gugus OH yang 
merupakan gugus fungsional. Perbedaan gugus R 
mempengaruhi sifat-sifat senyawa tersebut 
kecepatan reaksinya dan kadang juga jenis 
reaksinya. Senyawa dimana gugus OH langsung 
terikat oleh gugus aromatic bukan alcohol 
melainkan fenol 
Berat jenis adalah pengukuran massa satuan 
volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu 
benda, maka semakin besar pula massa setiap 
volumenya. Massa jenis zat tara- rata tiap benda 
merupakan total massa dibagi total volumenya. 
Sebuah benda memiliki massa jenis lebih tinggi 
misalnya besi akan memiliki volume lebih rendah 
daripada benda yang memiliki massa jenis lebih 
rendah (misalnya air). 
 
Kalibrasi piknometer 
Isi piknometer bersih yang sudah diketahui beratnya 
(ditimbang dengan tutup pada temperature 
ruangan) dengan aquades. Tutup, lalu masukkan ke 

lidah buaya 
dikupas 

kulitnnya, 
direndam 

gel nya 
dengan air 

garam 
hangat, 
blender 
gelnya 

kemudian 
saring

campurkan 20 
ml alkohol 

70% dengan 
10ml jel lidah 

buaya

tambahkan 
pewangi pada 

produk, 
homogenkan 

lalu kemas 
kedalam 

botol

http://www.bisnisbaru.com/
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dalam penangas air dengan suhu 150C. Setelah 30 
menit buka tutup, paskan sampai tanda batas pada 
picnometer. Keringkan titik air yang menempel pada 
dinding di atas tanda batas dengan menggunakan 
kertas saring. Tutup kembali.Keluarkan dari 
penangas air, biarkan pada suhu ruangan selama 
15 menit lalu timbang. Berat H2O adalah berat 
pinometer isi H2O dikurangi berat picnometer 
kosong. Dilakukan kalibrasi untuk picnometer 100 
mL dan 50 mL. 
 
Pengujian Contoh 
Diisi picnometer bersih yang sudah diketahui 
beratnya dengan larutan contoh Ethanol, tutup dan 
masukkan ke dalam penangas air dengan suhu 
15oC. Setelah 30 menit buka tutup, paskan sampai 
tanda batas dengan larutan contoh Ethanol dan 
tutup kembali. Dikeluarkan dari penangas air, 
biarkan pada suhu ruangan selama 15 menit dan 
timbang. Berat contoh adalah berat picnometer isi 
contoh ethanol dikurangi berat picnometer kosong. 
 
Uji Daya Hambat Antiseptik Metoda Difusi 
Cakram. 
Prinsip uji potensi antiseptik berdasarkan 
Farmakope Indonesia edisi IV 1995 adalah estimasi 
dari potensi antiseptik melalui perbandingan 
langsung antara sampel (antiseptik uji) dengan 
antiseptik standar yang telah disahkan 
penggunaanya, terkalibrasi dengan baik dan umum 
digunakan sebagai rujukan. 
Aktivitas antibakteri diuji dengan metode difusi agar 
menggunakan cakram kertas dan dengan metode 
pengenceran agar.  
 
Cara kerja : Metode difusi agar dilakukan dengan 
cara mencampur sebanyak 50 ml masing-masing 
suspense Bakteri ke dalam 15 ml media agar yang 
telah dicairkan dalam cawan petri dan kemudian 
dibiarkan menjadi padat. Cakram kertas dengan 
diameter ± 6 mm diletakkan pada permukaan 
media padat. Dibiarkan selama 3 menit pada suhu 
kamar sebelum dimasukkan ke incubator 370 C 
(Adryana, et al,,2009). 
 
UJi Kekentalan Cairan Menggunakan 
Viskometer Oswald. 
Viskositas adalah suatu ukuran sukarnya suatu zat 
cair mengalir,dimana semakin besar 
harganya,cairan semakin kental atau semakin sukar 
mengalirnya. Cairan mempunyai gaya gosok yang 
lebih besar untuk mengalir daripada gas, sehingga 
cairan mempunyai koefisien viskositas yang lebih 
besar dari gas. Viskositas gas naik dengan 
bertambahnya temperature,sedangkan viskositas 
cairan turun dengan naiknya temperatur. 

 Alat yang digunakan adalah viscometer 
Oswald,yang gunanya untuk menentukan 
kekentalan pada daerah yang rendah 
kekentalannya seperti gula atau minyak 
goreng.Kekentalan yang ditentukan pada 
viscometer Oswald secara relative artinya 
kekentalan zat cair dibandingkan dengan 
kekentalan zat cair lain sebagai standar. 
Cara kerja : Bersihkan viscometer Oswald. Pipet 
5mL/10mL sampel kemudian dimasukkan kedalam 
alat viscometer. Tetapkan waktu alir sampel dan 
standar dengan cara sebagai berikut : 

 Sampel/standar dihisap sampai melebihi 
tanda garis atas. 

 Lepaskan alat hisap. 
 Jalankan stopwatch ketika cairan sampel 

berhimpit dengan tanda garis atas alat 
viskometer 

 Matikan stopwatch ketika cairan sampel 
berimpit dengan tanda garis bawah alat 
viscometer. 

Catat waktu alir yang diperlukan oleh standar (air 
suling) dan sampel. Catat suhu ruangan 
pengukuran. Pengukuran waktu alir standar dari 
sampel ulang 3 kali. 
Perhitungan : 
η contoh = d contoh x t contoh xη air 
d standar x t standar  
 
Uji Organoleptik. 

Uji organoleptik adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk mengetahui rasa dan bahu 
(kadang-kadang termasuk penampakan) dari suatu 
produk makanan, minuman, obat dan produk lain. 
Pengujian organoleptik adalah pengujian yang 
didasarkan pada proses pengindraan. 

Cara kerja : 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

NO PARAMETER HASIL 
UJI 

PRODUK 
PEMBANDING 

1 Kadar alkohol 75 % 52 % 

2 Uji daya 
hambat 
antiseptik 

0 cm 0 cm 

3 Uji kekentalan 0,0088 
poise 

0,0100 poise 

4 Uji organoleptik normal Normal 

 
Pada praktikum ini tidak ditemukan daerah halo, 
mungkin dikarenakan pada konsentrasi alkohol 
tersebut kurang efektif untuk membunuh mikroba. 
Pada parameter uji daya hambat antiseptik 
menggunakan bakteri Staphilokokkus aureus tidak 
ditemukan daerah halo pada produk pembanding 
maupun sampel. Ini disebabkan karena sifat bakteri 
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Staphilokokkus aureus hanya dapat di bunuh oleh 
antibiotic sejenis demeklosikin, dikloksasilin, 
kanamisin, linkomisin, mitomisin, oksitetrasiklin, 
penisilin G dan lain-lain. Pada antiseptik atau 
desinfektan bakteri tersebut tidak dapat di tahan 
pertumbuhannya. 
 
Pada parameter kadar alkohol dalam sampel 
didapatkan kadar alkohol produk yang dibuat lebih 
tinggi dari kadar alkohol produk pembanding dan 
masuk dalam kategori kadar alkohol yang dapat 
membunuh kuman yaitu pada konsentrasi 70% - 
85%. 
 
Alkohol yang dianjurkan untuk membunuh kuman 
adalah alkohol yang berada pada konsentrasi 
antara 70%-85%. Jika konsentrasi alkohol yang 
digunakan lebih rendah atau lebih tinggi dari batas 
konsentrasi tersebut maka akan bersifat tidak 
resistan terhadap kuman. 
 
Dari praktikum yang didapatkan nilai viskositas 
sampel lebih rendah daripada standar disebabkan 
karena adanya perbedaan berat jenis keduanya, 
dapat diartikan bahwa sampel lebih encer, karena 
berbentuk spray. 
 
Dari Uji Organoleptik yang telah dilakukan maka 
didapatkan hasil yaitu :  
Warna  : kuning kehijauan 
Tekstur : cepat kering  
Bau : strawberry 

Berdasarkan data diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa pencuci tangan tanpa bilas dari 
lidah buaya  dapat dipakai dan disukai oleh 
konsumen. 

 
KESIMPULAN 
Dari praktikum pembuatan dan analisis kadar 
alkohol, uji kekentalan, uji daya hambat antiseptik 
dan uji organoleptik pada pencuci tangan tanpa 
bilas dari lidah buaya adalah sebagai berikut : kadar 
alkohol 74%, kekentalan 0.0100 poise daya hambat 
antiseptik : 0 cm2. Dan uji organoleptik terhadap bau 
: strawberry, tekstur : cepat kering, warna : kuning 
kehijauan atau dapat dikataan normal. 

 
 Dari hasil diatas dapat diambil suatu kesimpulan 
bahwa produk yang dihasilkan layak digunakan 
karena sebagian besar dari parameter yang diujikan 
memenuhi standar. Berdasarkan hasil analisis 
produk buatan sendiri yang dibandingkan dengan 
produk pembanding merk “X” yang telah beredar 

dipasaran. Kelebihan produk ini dari produk 
pembanding adalah produk ini mengandung bahan 
alami dari lidah buaya yang bermanfaat untuk 
melembutkan kulit dan tidak terbuat dari bahan 
sintetis.` 

 
SARAN 
Setelah dianalisis ternyata lidah buaya bisa 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 
pencuci tangan tanpa bilas. Namun diperlukan 
pengerjaan yang lebih baik untuk mengolahnya. 
Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 
pencuci tangan tanpa bilas, menambahkan 
antibakteri lain yang dapat membunuh kuman lebih 
kuat serta menambah variasi aroma. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mencakup pembuatan dan analisis daging tiruan berbahan dasar protein kacang kedelai (Glycine 
Max (L) Merill). Analisis dilakukan menggunakan metode thermogravimetri untuk penetapan kadar air, metoda 
mikro kjeldahl untuk penetapan kadar protein, dan metoda gravimetric untuk penetapan serat kasar. Dilakukan 
pula uji organoleptik dengan menggunakan metoda uji hedonik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daging tiruan berbahan dasar protein kacang kedelai (Glycine Max (L) 
Merill) memiliki kadar air sebesar 5,01 %, kadar protein sebesar 42,61 %, kadar serat kasar sebesar 0,59%, dan 
uji hedonik sebesar  73,33% suka untuk rasa, 73,33% suka untuk tekstur, 86,67% suka untuk aroma, dan 
80,00% suka untuk warna. Berdasarkan hasil penilitian diatas dapat disimpulkan bahwa produk daging tiruan ini 
layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan sebagai makanan yang bergizi tinggi dan juga bernilai jual yang baik. 
 
Kata kunci : protein, kedelai, daging tiruan. 
 

ABSTRACT 
 
This study covers the makes and analyzing of meat analogue based of soy bean protein’s (Glycine Max (L) 
Merill). Analyses were performed using thermogravimetry method for the determination of water content, micro-
Kjeldahl method for determination of protein content, and gravimetric methods for determination of crude fiber. 
Organoleptic tests are conducted using the method of hedonic test. The results showed that meat analogue 
based protein soybean (Glycine Max (L) Merill) has a moisture content of 5.01%, protein content of 42.61%, 
crude fiber content of 0.59%, and the hedonic test by 73 , 33% prefer to flavor, 73.33% prefer to texture, 86.67% 
prefer to smell, and 80.00% prefer to color. Based of research results above  can  make conclude that this meat 
analogue products suitable for consumption and marketed as a nutritious food and have a good purchase price. 
 
Keywords : pprotein, soy bean, meat analogue. 
 
 
PENDAHULUAN 

Daging tiruan atau daging imitasi merupakan daging 
rekayasa yang dibuat dari bahan-bahan nabati. 
Daging tiruan adalah produk yang dibuat dari 
protein nabati. Walaupun pada prinsipnya semua 
protein nabati dapat diolah menjadi daging tiruan, 
tetapi yang paling umum digunakan adalah protein 
kedelai (Astawan, 2009). 

Daging tiruan basah mempunyai sifat-sifat yang 
mirip sekali dengan daging asli, sehingga dalam 
pengolahannya harus ditangani dan diperlakukan 
sama sebagaimana halnya daging asli. Daging 
tiruan dapat diolah secara tunggal sebagai meat 
analog, maupun untuk dicampur dengan daging asli 
sebagai meat extender atau sebagai bahan 
pensubstitusi daging. Sebagai bahan pensubstitusi, 

daging tiruan dapat dicampur dengan cacahan 
daging asli dengan perbandingan tertentu 
(Astawan, 2009). 

 
Daging tiruan dapat dibuat dari berbagai bahan 
pangan. Salah satu yang terpopuler dibuat dari 
gluten, yaitu protein dan golongan wheat atau 
gandum-ganduman, seperti tepung terigu. Selain 
gluten, daging tiruan juga dapat dibuat dari isolat 
protein kacang kedelai, kacang hijau, daging buah 
jambu mete atau jambu monyet, jamur, dan lain 
sebagainya (Ayu, 2007). 
 
 
METODE 
 
Metode yang diujikan dalam analisis daging tiruan 
adalah penentuan kadar air metode oven 
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(thermogravimetri), penentuan kadar protein secara 
mikro kjeldahl, penentuan kadar serat kasar dan uji 
organoleptik (uji hedonik). 
 
EKSPERIMENTAL 
 
Pengambilan Bahan Baku 
Bahan baku yang digunakan adalah kacang kedelai 
dan diperoleh secara acak melalui beberapa 
penjual di Pasar Raya, Kota Padang. Kacang yang 
telah diperoleh diproses dan  dikondisikan dalam 
keadaan tanpa kulit ari, dengan cara perendaman 
dan diikuti dengan pengelupasan kulit ari. Kedelai 
diolah hingga diperoleh konsentrat protein kedelai 
yang selajutnya diolah menjadi daging tiruan. 
 
Pengambilan Sampel Analisis 
Sampel yang digunakan diambil dengan cara 
kuartering, yaitu secara random atau acak. Sampel 
yang telah dikemas diambil beberapa kemasan. 
Kemudian masing-masing kemasan yang diambil 
untuk diujikan dibuka dan diambil sedikit isi atau 
produknya. Dari masing-masing sampel yang 
diambil lalu disatukan dan dilakukan penghancuran 
dengan cara diblender. 
Adapun teknik secara kuartering adalah 
menyiapkan sampel, campurkan sampel individu 
menjadi sampel komposit (halus), membentuk 
komposit ke dalam kerucut, Singkirkan kerucut 
pertama oleh tepi dan ulangi proses pengkerucutan 
(coning) sampai anda memiliki homogenisasi yang 
memuaskan, Bentuk kerucut dari sampel. Ratakan 
kerucut dan dibagi menjadi empat kuadran 
menggabungkan berlawanan dan mereformasi 
kerucut, Ulangi siklus kerucut rata-perempat 
menggabungkan kuadran berlawanan sampai 
memiliki sampel laboratorium dengan ukuran dan 
jumlah yang cocok (Wiwi et al, 2008). 
 
PEMBUATAN PRODUK 
 
Pembuatan Konsentrat Protein 
Kacang kedelai direndam selama satu malam (12 
jam), dan pelepasan kulit ari kacang kedelai, 
kacang tanpa kulit dilakukan perendaman selama 3 
jam, dengan perbandingan kedelai:air = 1:3, 
penghalusan atau penggilingan kacang kedelai 
dengan blender, proses penyaringan dengan kain 
saring, untuk mengambil filtrat atau larutan protein, 
sisa ampas yang disaring dapat digunakan untuk 
membuat tepung kacang kedelai, filtrat didiamkan 
selama 30 menit, untuk mendapatkan larutan 

protein, panaskan larutan protein pada suhu 100C 
selama 10 menit, setelah itu ditambah asam asetat, 
dimana adonan akan menggumpal dan terjadi 
pengendapan protein pH 4,5, proses penyaringan 

dengan kaing saring, dimana adonan yang 
menggumpal disaring dan sisa larutan dibuang, 
adonan yang menggumpal yang telah disaring, 
dicetak di dalam loyang dengan ketebalan yang 
sama dan tidak terlalu tebal, selanjutnya dilakukan 
proses pengeringan dengan sinar matahari 
langsung selama 8 jam, pengayakan dengan 
ayakan 60 mesh, diperoleh protein kedelai. Sisa 
yang didapat pada saat pengayakan, dihaluskan 
kembali sampai tidak bisa diayak lagi. 
 
Pembuatan Daging Tiruan 
Konsentrat protein kedelai ditambah bahan pengikat 
sesuai perlakuan dengan perbandingan 2 : 1, 
konsentrat protein kedelai yang telah dicampur 
dengan bahan pengikat, ditambahkan air 8%, 
konsentrat protein kedelai ditambah bahan 
penstabil berupa CMC 0,1%, konsentrat protein 
kedelai ditambah larutan buffer berupa Natrium 
Bikarbonat agar pH-nya mencapai 7,3 – 7,8, atau 
mendekati netral, masukkan ke dalam alat 
ekstruder sederhana. Terbentuk daging tiruan 
(Astawan dan Schaaf Technologie GmbH). 
 
PENENTUAN KADAR AIR 
 
Cawan aluminium bersih dikeringkan dalam oven 

selama 1 jam pada suhu 105C didinginkan dalam 
desikator, setelah dingin ditimbang, contoh 
dimasukkan sebanyak 2 gr kedalam cawan 
aluminium, cawan aluminium yang berisi sample 

contoh ke dalam oven 105C, setiap pemanasan 1 
jam cawan dikeluarkan dalam oven dan 
dipindahkan ke dalam oven dan dipindahkan ke 
dalam desikator selama 10-15 menit, timbang 
hingga bobot konstan (Sudarmadji, Bambang dan 
Suhardi, 1997). 
 
PENENTUAN KADAR PROTEIN METODE MIKRO 
KJELDAHL 
 
Standarisasi HCl dengan Na2B4O7.10 H2O 
Disianpakan alat dan bahan yang diperlukan, 
ditimbang Na2B4O7.10 H2O ± 0,3 gram, dimasukkan 
ke dalam labu takar menggunakan corong dan 
larutkan dengan aquadest, ditambahkan aquadest 
sebelum tanda tera, seka dan himpitkan 
menggunakan pipet volume lalu homogenkan, 
dipipet dengan pipet volume 10 ml, dimasukkan 
kedalam Erlenmeyer, encerkan dengan aquadest 
sampai 100 ml, ditambahkan indikator MM, dititar 
dengan HCl 0,02 N, titik akhir bewarna kemerahan, 
catat volume titran, lakukan secara duplo. 
 
Penentuan Kadar Protein 
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Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gr kemudian 
ditambahkan 1 gr selenium dan 15 ml H2SO4 pekat, 
kemudian dipanaskan semua bahan dalam labu 
kjeldahl dalam ruangan asam sampai bewarna hijau 
muda dan jernih, dimasukkan bahan ke labu ukur 
100 ml lalu diencerkan sampai tanda tera, ditutup 
dan dibolak-balik 3 kali, diambil bahan sebanyak 10 
ml dan dipindahkan larutan tersebut pada alat 
destilasi Kjeldahl dan ditambahkan 15 ml NaOH 
50%, hasil destilasi ditampung dengan 20 ml asam 
Borat 3% dan 2- 4 tetes indikator MMMB, destilasi 
dilakukan sampai seluruh bahan terdestilasi, 
kemudian hasil destilasi dititrasi dengan HCl 0,02N 
sampai terbentuk warna abu-abu, dilakukan hal 
yang sama terhadap blangko (Sudarmadjie et al., 
1984). 
 
 
PENENTUAN KADAR SERAT KASAR 
 
Bahan sebanyak 2 gr terlebih dahulu dihaluskan 
dengan cara diblender, kemudian ditempatkan 
dalam erlenmeyer 500 ml, tambahkan H2SO4 1,25% 
sebanyak 200 ml dan tutup dengan pendingin balik, 
kemudian didihkan selama 30 menit, suspensi lalu 
disaring dan residu yang tertinggal dicuci dengan ± 
400 ml air suling mendidih sampai cucian tidak 
bersifat asam lagi (diuji dengan kertas lakmus), 
residu dari kertas saring dipindahkan kedalam 
erlenmeyer dan dicuci dengan larutan 0,313 N 
NaOH sebanyak 200 ml, kemudian didihkan dengan 
pendingin balik selama 30 menit, setalah itu 
disaring melalui kertas saring yang telah dipijarkan 
dan diketahui beratnya sambil dicuci dengan ± 200 
ml air suling mendidih sampai kondisi netral, lalu 
cuci dengan larutan K2SO4 10%, residu yang tinggal 
dicuci kembali dengan 50 ml air suling mendidih 
dan 15 ml alkohol 45%, kertas saring dengan isinya 

kemudian dikeringkan dengan oven 110C sampai 
berat konstan. Setelah didinginkan dalam desikator 
kemudian ditimbang (Sudarmadji et al., 1997). 
 
UJI ORGANOLEPTIK METODE HEDONIK 
 
Uji organoleptik dilakukan terhadap daging tiruan. 
Uji organoleptik ini meliputi uji kesukaan terhadap 
warna, aroma, tekstur, dan rasa yang dilakukan 
oleh 30 orang panelis semi terlatih. Uji ini dilakukan 
untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 
terhadap produk yang dihasilkan. Skala hedonik 
yang digunakan mempunyai rentang 1 – 5. 
Prosedur uji organoleptik: masing-masing sampel 
diletakan diatas piring, sediakan air putih (air 
mineral) untuk mencuci dan menetralkan mulut, 
pengujian dilakukan dengan jumlah panelis yang 
telah ditentukan, angka-angka pengujian 

dicantumkan pada formulir uji organoleptik (Rahayu, 
1994). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisis sebagai berikut: 

No. Parameter Hasil 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
 
7. 

Kadar Air (%) 
Kadar Protein (%) 
Kadar Serat Kasar (%) 
Rasa 
 
Tekstur 
Aroma 
 
Warna 

5,01 
42,61 
0,59 
Gurih (Suka, 
73,33%) 
Garing (Suka, 
73,33%) 
Tempe (Suka, 
86,67%) 
Cokelat Kekuningan 
(Suka, 80,00%) 

 
Kadar air pada produk daging tiruan yang diperoleh 
adalah sebesar 5,01%, sedangkan menurut 
Muchtadi (2009) mengenai kandungan air daging 
tiruan maksimal 10%. Hal ini dipengaruhi oleh 
semakin tingginya kandungan protein dari produk 
daging tiruan yang dihasilkan. Dengan kadar air 
yang rendah, produk daging tiruan ini termasuk 
produk kering, kemungkinan dapat disimpan lebih 
lama asal dikemas dengan kemasan yang sesuai 
supaya tidak menyerap air dari lingkungan. 
 
Kadar protein pada produk daging tiruan yang 
diperoleh adalah sebesar 42,61%. Dimana kadar 
protein yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan 
dengan kadar protein daging (dendeng), dimana 
kadar proteinnya sebesar 13,80%. Kandungan 
protein inilah yang sangat mempengaruhi warna 
dari produk daging tiruan yang dihasilkan, karena 
dengan adanya protein yang bereaksi dengan gula 
pereduksi akan terjadi reaksi maillard (reaksi 
pencoklatan) pada saat pemanggangan. Menurut 
Graaff (2005), protein kedelai merupakan sumber 
protein yang memiliki kadar protein yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan sumber protein lainnya 
seperti kacang tanah, telur dan daging. 

 
Kadar serat kasar yang diperoleh dari produk 
daging tiruan adalah sebesar 0,59%. Kandungan 
serat pada produk daging tiruan ini menunjukkan 
peningkatan serat kasar yang disebabkan karena 
produk daging tiruan ini diolah dengan tambahan 
dari tepung maizena. Menurut Astawan (2009) 
konsentrat protein yang terbuat dari kacang kedelai 
memiliki kadar serat kasar 0%. 

 
Pada penelitian ini, uji organoleptik yang digunakan 
adalah uji hedonik atau uji kesukaan, terhadap 30 
orang panelis. Pada uji ini, panelis diminta untuk 
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menilai produk dengan skor penilaian dimulai dari 
tingkat tidak suka (nilai 1) sampai sangat suka (nilai 
5). Atribut yang dinilai pada uji hedonik meliputi 
warna, aroma, rasa dan tekstur. Data yang 
diperoleh diolah secara statistik (persentase). 

 
Winarno (1997) menyatakan bahwa rasa makanan 
dipengaruhi oleh senyawa kimia, suhu, konsentrasi 
dan interaksi dengan komponen rasa yang lain. 

 
Winarno (1997) menyatakan bahwa aroma 
makanan banyak menentukan kelezatan serta cita 
rasa bahan pangan. Timbulnya aroma pada bahan 
makanan yang dimasak dapat disebabkan oleh 
penguraian asam amino. Asam amino yang 
terdapat dalam kedelai adalah asam amino 
esensial, diantaranya adalah lisin, metionin, sistin, 
treonin, isoleusin, fenilalanin, valin dan triptofan. 
 
Winarno (1997) menyatakan warna cokelat pada 
produk pangan disebabkan karena terjadinya reaksi 
browning non enzimatis antara gula pereduksi 
dengan gugus asam amino primer dari protein 
bahan. 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa produk daging tiruan yang 
dihasilkan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat 
dan dilakukan pemasaran sebagai panganan yang 
bergizi tinggi dan memiliki nilai jual yang tinggi. 
 
SARAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat 
dianjurkan, yaitu: untuk penelitian selajutnya agar 

dilakukan dengan parameter pengujian secara 
lengkap sesuai uji SNI makanan dan minuman. 

Masyrakat diharapkan dapat menginformasikan dan 
mensosialisasikan daging tiruan sebagai makanan 
sehat, bergizi dan aman. 
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ABSTRAK 
Teh herbal merupakan minuman pengganti teh biasa yang mengandung manfaat lebih dan khusus sesuai bahan 
baku yang digunakan. Teh herbal dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman dan rempah-rempah yang 
mengandung nilai herbal dalam kesehatan. Teh herbal dari daun ekor naga ini memiliki khasiat utama yaitu 
mencegah penyakit berbahaya sepeti kanker. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari kulit daun ekor 
naga dalam bentuk teh yang telah kering . Analisis yang dilakukan terhadap teh herbal dari daun ekor naga yang 
dibuat meliputi kadar air secara thermogravimetri, metabolit sekunder, dan perhitungan jumlah mikroba dengan 
metoda angka lempeng total. Metode pengumpulan data dengan penilaian secara subyektif yaitu uji indrawi dan 
uji kesukaan dengan alat pengumpul datanya berupa panelis yang tidak terlatih. Berdasarkan pengujian yang 
telah dilaksanakan didapatkan kadar air sebesar 7,57 %, dan jumlah mikroba dalam sampel teh herbal dari daun 
ekor naga yaitu 2,3x103. Daun ekor naga juga memiliki senyawa metabolit sekunder seperti; alkaloid, 
Steroid/triterpenoid, saponin, dan flavanoid. 
 
Kata kunci : teh herbal, daun, ekor naga. 
 

ABSTRACT 
 

Herbal tea is a substitute for regular tea beverage containing more benefits and special corresponding raw 
materials used. Herbal teas can be made from various kinds of plants and herbs that contain herbs in healthcare. 
Herbal tea from the leaves of a dragon's tail has a property that is the main case of cancer preventing dangerous 
diseases. The sample in this study were part of a dragon's tail leaves the skin in the form of tea that has been 
dried. Analyzes done on herbal tea from the leaves of a dragon's tail is made covering the water content in 
thermogravimetri, secondary metabolites, and the method of calculating the amount of microbial total plate. 
Methods of data collection that is subjectively rated sensory test and test preferences with data collection tool in 
the form of untrained panelists. Based on the testing that was conducted found the water content of 7.57%, and 
the number of microbes in the sample herbal tea from the leaves of a dragon's tail that is 2.3 x103. Leaf dragon 
tail also has secondary metabolites such as alkaloids, steroids / triterpenoids, saponins, and flavonoids. 
 
Keywords : herbal tea, leaf, dragon’s tail. 
 
 
PENDAHULUAN 
Kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai tinggi 
dan mahal bagi kehidupan semua orang. Berbagai 
cara dan upaya yang dilakukan demi menjaga 
kesehatan tersebut. Salah satu diantaranya dengan 
mengkonsumsi teh. Teh merupakan salah satu 
minuman tertua di dunia dan memiliki berbagai 
khasiat. 
Teh herbal dapat dibuat dari berbagai tumbuhan yang 
memiliki nilai herbal dalam kesehatan dan diseduh 
dengan air panas. Sehingga hasil seduhan tersebut 
yang dikonsumsi sebagai minuman bagi masyarakat. 
Teh herbal juga  memiliki nilai jual yang tinggi dan 
dipercaya akan kegunaannya. 

Kulit akar gantung dikunyah dengan pinang dan 
kapur, berguna untuk menguatkan akar gigi dan 
dapat menghitamkan gigi sebagai efek sampingnya. 
Batang digiling dapat menyembuhkan anggota badan 
yang salah urat (terkilir). Di Singapura, daunnya 
digunakan sebagai teh herbal untuk mengobati 
reumatik dan kanker. Di Pilipina, getah dari batang 
tanaman digunakan untuk mengobati gigitan ular 
beracun. Di Vietnam, tanaman ini berguna untuk 
mengobati batuk, paralisis dan konjungtivitis. 
 
METODA 
Metode yang digunakan antara lain thermogravimetri 
untuk kadar air, uji kualitatif metabolit sekunder, 
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hitung cawan untuk angka lempeng total, dan uji 
penerimaan (affective test) untuk organoleptik. 
 
EKSPERIMENTAL 
Pengambilan Sampel 
Daun Ekor Naga yang diambil adalah daun yang telah 
besar dan daun yang telah mempunyai ruas. Daun 
Ekor Naga diambil sekitar lingkungan rumah daerah 
jalan pilla tarok kec. Kuranji, kota Padang. 
 
Pembuatan Teh Herbal Daun Ekor Naga 
Diambil 1 kg Daun Ekor Naga secara representative. 
Dilayukan selama 9-10 hari tidak dibawah sinar 
matahari. Dilakukan penggilingan hingga menjadi teh. 
Disimpan pada tempat/ruangan khusus yang bebas 
bau (bersih) selama 1-2 hari. Dimasukkan kedalam 
kemasan dengan rapi. 
 

PENETAPAN KADAR AIR 
Ditimbang dengan teliti 2 gram contoh dalam cawan 
porselen yang telah diketahui bobot konstannya. 
Keringkan dalam oven pada suhu 105 0C selama 3 
jam. Dinginkan dalam desikator dan ditimbang. Ulangi 
pekerjaan ini hingga diperoleh bobot tetap. 
 
ALT (Angka Lempeng Total) 
Disediakan 3 buah kuvet yang masing-masing berisi 9 
mL Buffer Pepton Water steril. Dilakukan 
homogenisasi contoh dengan cara ditimbang sampel 
1 gram dan dilarutkan kedalam tabung reaksi pertama 
10-1 (pengenceran pertama 1:10)  dan dihomogenkan. 
Dipipet sampel sebanyak 1 mL dari larutan 10-1 dan 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi kedua. 
Dihomogenkan sampel tersebut (pengenceran kedua 
1:100). Dipipet 1 mL dari pengenceran di atas 
kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi ketiga 
dan dihomogenkan (pengenceran ketiga 1:1000). 
Dipipet sebanyak 1 mL dari dua pengenceran terakhir 
dan dimasukkan ke dalam cawan petri yang telah 
disterilkan, ditambahkan media Plate Count Agar 
(PCA) ± 15-20 mL. Dihomogenkan dan didiamkan 
sampai dingin dan keras. Diinkubasikan cawan petri 
dengan posisi terbalik pada 36 ± 10C selama 48 jam. 
Dihitung jumlah koloni yang terbentuk pada cawan 
dan dikalikan dengan 1/ faktor pengencerannya yang 
akan menunjukkan jumlah koloni /g sampel. 
 
METABOLIT SEKUNDER 
a. Uji Alkaloid 
Ditimbang sampel sebanyak 4 gram. Dirajang halus 
dan digerus dalam lumpang dengan bantuan pasir. 
Digunakan pasir agar sampel cepat halus. Ditambah 
kloroform dan digerus lagi sampai membentuk pasta. 
Ditambah amonia – kloroform (1 : 1) dan sampel 
digerus lagi. Campuran di saring ke dalam tabung 
reaksi kering. Ditambah 5 mL larutan H2SO4 2N dan 

dikocok kuat, larutan didiamkan sehingga terbentuk 
dua lapisan yaitu lapisan atas merupakan lapisan 
asam sulfat dan lapisan bawah merupakan lapisan 
kloroform. Dengan menggunakan pipet tetes yang 
diberi kapas pada ujungnya, diambil lapisan asam 
sulfat dan dimasukkan ke dalamtabung reaksi kecil. 
Tabung reaksi diuji dengan pereaksi Mayer. Menurut 
teori, tes positif alkaloid dari pereaksi tersebut adalah 
terbentuknya endapan putih /keruh untuk pereaksi 
Mayer. 
 
b. Uji Saponin(Uji Busa) 
Pada Identifikasi ini, sampel kering dirajang 
halus.Dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 
ditambah air suling. Dididihkan selama 2 – 3 menit, 
didinginkan dan dikocok kuat – kuat.  Tes yang 
dilakukan menunjukkan bahwa sampel tidak 
mengandung saponin yang ditunjukkan dengan tidak 
adanya busa yang stabil selama 5 menit. 
 
 
c. Uji Steroid (Metoda Lieberman-Burchard) 
Pada identifikasi ini,3 tetes lapisan kloroform pada uji 
alkaloid ditempatkan pada plat tetes yang telah berisi 
asam asetat anhidrat dan dibiarkan mengering. 
Ditambahkan 3 tetes H2SO4 pekat. Dari tes yang 
dilakukan diperoleh larutan berwarna biru yang 
menunjukkan tes positif, karena berdasarkan teori tes 
positif steroid adalah timbulnya warna biru. 
 
d. Uji Flavonoid (Shinoda Test) 
Ditimbang sampelsebanyak 0,5 gram. Dirajang halus 
dan diekstrak dengan 5 mL metanol dan dipanaskan 
selama 5 menit dalam tabung reaksi. Ekstraknya 
ditambah 5 tetes HCl pekat dan sedikit pita 
magnesium. Dari identifikasi yang dilakukan diperoleh 
larutan berwarna coklat. Berarti tes yang diperoleh 
negatif, karena berdasarkan teori tes positif flavonoid 
adalah terjadinya perubahan warna menjadi pink / 
merah atau kuning. 
 
ORGANOLEPTIK 
Disajikan sejumlah sampel kepada panelis. Diuji 
sampel dari segi warna, aroma, rasa,dan kesukaan 
terhadap sampel. Dicantumkan pengujian panelis 
pada formulir organoleptik yang disediakan. Panelis 
pengujian sampel sebanyak 30 orang. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penetapan Kadar Air, Angka Lempeng Total 
(ALT), dan Metabolit Sekunder 
 

Parameter Hasil 

Kadar Air 7,57% 

Angka lempeng Total 
(ALT) 

2,3x103 

koloni/gram 
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Alkaloid (+) positif 

Saponin (+) positif 

Steroid/Triterpenoid (+) positif 

Flavanoid (+) positif 

 
Dari hasil praktikum yang dilakukan didapatkan kadar 
air dari sampel sebesar 7.57 %. Hasil yang diperoleh 
sesuai dengan standar dari (SNI 01-3836-2000 Teh 
Kering dalam Kemasan) yang kadar airnya maksimal 
8 %. Berarti mutu dan kualitas teh herbal daun ekor 
naga ini baik dan sesuai dengan SNI. 
Dari hasil praktikum uji mikroba Angka Lempeng Total 
didapatkan hasil 2,3 x 103 koloni /g sampel. Jika 
dibandingkan dengan SNI maka hasil yang 
didapatkan ini sesuai dengan standar, maka produk 
teh herbal dari daun ekor naga layak dikonsumsi oleh 
masyarakat. 
Dari uji kualitatif yang telah dilakukan dapat dilihat 
hasil uji metabolit sekunder diketahui bahwa sampel 
Teh Herbal dari Daun Ekor Naga mengandung 4 
komponen senyawa metabolit sekunder yaitu : 
Alkaloid, Saponin, steroid/ Triterpenoid dan 
Flavonoid. Positif Alkaloid ditandai dengan 
terbentuknya endapan putih atau keruh setelah 
penambahan pereaksi mayer. Positif Saponin ditandai 
dengan terbentuknya busa permanen selama 5 
menit.Positif 
Steroid/Triterpenoid ditandai dengan terbentuknya 
warna merah setelah penambahan H2SO4 pekat. 
Positif Flavonoid ditandai dengan terbentuknya warna 
merah setelah penambahan HCl pekat dan pita Mg. 
 
Organoleptik 
Dari organoleptik yang dilakukan secara hedonik, 
33% panelis sangat menyukai produk teh herbal dari 
daun ekor naga, 57% panelis menyukai produk teh 
herbal dari daun ekor naga, 10% panelis kurang 
menyukai produk teh herbal dari daun ekor naga. 
 
KESIMPULAN 
Dari praktikum yang telah dilakukan maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa teh herbal dari daun ekor 
naga banyak disukai oleh masyarakat umum. Teh 
herbal dari daun ekor naga mengandung 7,57% kadar 
air, 2,3 x 103 koloni/gram sampel cemaran 
mikroba,dan semua metabolit sekunder seperti; 
alkaloid, saponin, steroid/triterpenoid, dan flavanoid 
menunjukkan hasil positif.Hasil yang didapat sesuai 
dengan standar acuan SNI teh dalam kemasan 
sehingga teh herbal dari daun ekor naga layak untuk 
dikonsumsi dan dipasarkan. 

SARAN 
Agar produk ini tetap tahan lama harus disimpan 
disuatu packing yang bagus 
dikonsumsi sebelum tanggal Exp. Teh Herbal Daun 
Ekor Naga ini kaya akan manfaat, oleh karena itu 
penulis menyarankan agar adanya penelitian 
selanjutnya dengan parameter lain yang lebih 
lengkap. Produk ini bisa dikonsumsi oleh semua usia. 
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