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ABSTRAK 

VCO adalah minyak kelapa murni didalamnya mengandung lauric acid atau asam laurat yang dapatmembunuh 
virus dan bakteri. VCO dengan penambahan ekstrak tomat ini memiliki kandungan gizi dari tomat. Parameter uji 
penelitian yaitu angka lempeng total merupakan salah satu metode untuk menghitung cemaran mikroba dengan 
hitungan cawan. Pengujian Asam lemak bebas dengan metode alkalimetri berguna untuk menentukan kualitas 
minyak. Penentuan Bilangan peroksida dengan metode iodometri dilakukan untuk menentukan derajat 
kerusakan minyak. Pengujian kadar air metode gravimetri. Pengujian organoleptik didefenisikan sebagai metode 
untuk mengukur, menganalisis karakteristik bahan pangan yang diterima melalui penglihatan, bau, rasa, 
sentuhan, pendengaran. Parameter yang dilakukan adalah Uji cemaran mikroba Angka Lempeng Total dengan 
hasil 1,7 x 10

4
 koloni per mL sampel, Kadar asam lemak bebas adalah 0,195%, Angka peroksida adalah NIL 

atau tidak ditemukan, Kadar air adalah 0,2% dan uji Organoleptik. Hasil yang didapatkan sesuai dengan standar 
SNI 7381-2008 sehingga minyak VCO dengan ekstrak tomat ini layak dan bermanfaat bagi kesehatan.  

Kata kunci : VCO, Buah Tomat, ALT, Asam lemak bebas, Bilangan peroksida, Organoleptik. 
 

ABSTRACT 
 
VCO is coconut oil is in it contains lauric acid or sour laurat that can kill bacteria and viruses. VCO with the 
addition of extracs of tomato is actually have the nutritional content of tomatoes. The parameters of the research 
the number plate of is one of the methodto calculate contamination of microbes with a count of the cup. The tes 
free fatty acids with the method of alkalimetri is useful determine the quality of oil. Determination of peroxide with 
the method of iodometri be done to determine the extent of damage to oil. Testing the water content method 
gravimetri. Testing organoleptik or sensory test is defined as a method to measure, analyze and interpret the 
reaction from the characteristics of foodstuffs that are received throught sight, smell, taste, touch, hearing. 
Security is carried out the contamination of the plate the total with the results 1,7 x 10

4
 coloni per mL sample. The 

free fatty acids in the oil VCO is 0,195% , and the peroxide in the oil VCO is nile or not. The water level in the oil 
VCO is 0,2% , and the organoleptik. The results obtained in accordance with the standars so that oil VCO with 
the addition of extracts of tomato is appropriate and beneficial to health. 

Key word : VCO, the fruit of tomato, ALT, free fatty acids, number of peroxide, organoleptik. 

PENDAHULUAN 
Virgin Coconut Oil (VCO) atau yang sering 
disebut dengan minyak kelapa murni dibuat 
dengan bahan baku kelapa murni dan segar, 
dibuat dengan cara memanaskanya dengan 
panas yang terkendali. Minyak kelapa yang 
dipanaskan dengan panas yang sudah diukur 
agar kandungan dalam minyak yang akan 
muncul tidak akan hilang. Minyak kelapa 
dipercaya mengandung antibiotik, anti bakteri 
dan juga anti jamur. 
 VCO memiliki banyak khasiat dan 
manfaatnya misalnya untuk memulihkan dan 
meningkatkan daya tahan tubuh, sumber nutrisi 
dan juga baik untuk kesehatan. VCO juga bisa 
digunakan untuk memasak sehari-hari baik itu 
sebagai pengganti minyak goreng ataupun 

menjadi tambahan dalam masakan para ibu 
rumah tangga. 
Dari proses pembuatan VCO dengan kelapa 
murni dan segar ini penulis berkeinginan 
membuat Virgin Coconut Oil (VCO) yang 
mengandung Karotenoid dari Tomat sebagai 
penambah nutrisi dan manfaat VCO untuk 
digunakan dan dikonsumsi sehari-harinya. 

Buah tomat merupakan family dari 
solanaceae, buah tomat termasuk kedalam jenis 
sayuran dan buah buahan. buah tomat juga 
mengandung banyak sekali vitamin seperti 
vitamin A, vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 
(ribovlavin), vitamin PP (niacin), vitamin C 
(ascorbic acid). 
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Dalam buah tomat setidaknya 
mengandung air atau mineral, protein, lemak, 
serat, kalori, kapur, fosfor. Air atau mineral pada 
tomat bermanfaat bagi kesehatan, protein 
sangat baik sekali untuk pembentukan otot otot 
tubuh, kandungan lemak pada tomat sedikit, dari 
100 gramtomat lemak yg dikandung 0,1 gram, 
serat pada tomat sangat baik untuk pencernaan, 
tomat mengandung kalori 21 kalori dalam 100 gr 
tomat kapur untuk membentuk otot dan urat 
syaraf, fosfor untuk menjaga kekuatan tulang 
dan gigi. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis 
tertarik untuk memanfaatkan buah tomat untuk 
pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO). 
Karotenoid adalah pigmen merah, orange, dan 
kuning yang disintesi pada kloroplas dan 
kromoplas makhluk hidup yang mengalami 
fotosintesis seperti tanaman, bakteri 
fungi.Fungsi karotenoid pada tanaman, bakteri 
dan fungi adalah untuk menyerap cahaya 
matahari untuk fotosintesis dan mencegah 
kerusakan akibat cahaya pada klorofil. 
(Makalalag 2010) 

Tomat yang mengandung karotenoid 
bersumber dari sayuran berdaun hijau yang 
mengandung banyak klorofil dan makanan yang 
memiliki warna alami merah ,kuning, orange. 
Fungsi karotenoid sebagai vitamin A sangat 
penting bagi pertumbuhan dan perkembangan 
yang normal, sistem kekebalan tubuh dan 
penglihatan. Karotenoid juga berfungsi sebagai 
antioksidan dan sistem immun (sistem 
kekebalan tubuh). Karotenoid jugadapat 
mencegah berbagai penyakit seperti kanker, 
penyakit kardiovaskuler, katarak dan lain lain. 

Dari sini penulis memiliki gagasan tentang 
buah tomat yg mengandung karotenoid, 
gagasan itu adalah melakukan penelitian 
tentang “Pembuatan dan analisis Virgin Coconut 
Oil (VCO)yang mengandung karotenoid dari 
tomat” yang nanti akan bermanfaat untuk 
digunakan dan  dikonsumsi oleh masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAHAN DAN METODE 
Pembuatan Produk 

 
 
Uji Organoleptik 

Uji Organoeleptik adalah pengujian yang 
didasarkan pada proses pengindraan. Uji 
organoeleptik adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk mengetahui penilaian panelis 
terhadap suatu produk yang dihasilkan. 
Penilaian yang dilakukan antara lain 
warna,bau,rasa,tekstur dan kesukaan. 

Uji Kadar air 

Kadar air adalah banyaknya kandungan 
air yang terdapat didalam sampel. Kadar air 
dapat mempengaruhi mutu minyak, semakin 
tinggi kadar air semakin rendah mutu minyak. 

Simpan dalam botol kemasannya 

Hasil sentrifugasi berupa minyak VCO 

Lapisan bagian atas yaitu campuran 
minyak dengan ekstrak tomat 

disentrifugasi 

Diamkan selama 18 jam, lalu buang 
lapisan air bagian bawah 

Campuran lalu dimasukkan kedalam 
wadah berkran  

Campuran santan dan ekstrak tomat 
dengan perbandingan 7:3 dimixer selama 

± 30 menit  

Santan dan ekstrak tomat dicampur dalam 
satu wadah 

Santan kelapa pekat dimasukkan ke dalam 
wadah 

Tomat diblender untuk mendapatkan 
ekstraknya 

 

Tomat dicuci bersih lalu dipotong potong  
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Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan 
hidrolisis yang akan merubah minyak menjadi 
asam-asam lemak bebas sehingga dapat 
menyebabkan ketengikan. Pengeringan adalah 
suatu metode untuk menghilangkan sebagian air 
dari suatu bahan dengan cara menguapkan air 
tersebut dengan menggunakan energi panas.  

Cara kerja : Timbang botol timbang kosong dan 
catat bobotnya. Timbang minyak sebanyak 5 
gram pada botol timbang kosong dan pansakan 
dalam oven pada suhu 105

o
C. Dinginkan dalam 

desikator selama 15 menit. Timbang botol 
timbang yang beris cuplikan. Ulangi pemanasan 
dan penimbangan hingga diperoleh bobot tetap. 
 

Uji Asam Lemak Bebas 
 
Asam lemak bebas dalam kosentrasi 

tinggi yang terikut dalam minyak sangat 
merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini 
mengakibatkan rendemen minyak turun. 
Penentuan asam lemak bebas pada minyak 
berguna untuk memeriksa kualitas minyak. 

 
Cara kerja : Timbang 30 gram contoh 

masukkan kedalam Erlenmeyer 250 
ml.Tambahkan 50 ml ethanol 95% 
netral.Tambahkan 3 tetes sampai 5 tetes 
indicator PP. Titar dengan NaOH 0,1 N hingga 
warna merah muda tetap. Lakukan penetapan 
duplo. Hitung kadar asam lemak bebas dalam 
contoh. 

 
Uji Angka Lempeng Total 

Prinsip Uji Angka Lempeng Total adalah 
menghitung pertumbuhan koloni mikroba aerob 
mesofil setelah sampel ditanam pada lempeng 
media yang sesuai dengan cara tuang kemudian 
dieramkan selama 24-48 jam pada suhu 35-
37 . 

 
Cara kerja :Timbang 1 gram kemudian 

masukkan ke 9 mL larutan pengencer Buffered 
Pepton Water hingga diperoleh pengenceran 10

-

1
 kemudian dihomogenkan,dilanjutkan ke 

pengenceran 10
-2

 dan 10
-3

 ,pipet 1 mL larutan 
10

-2
 dan 10

-3
 dan masukan kedalam cawan petri 

steril dan lakukan 2 kali ,masukkan kedalam 
cawan petri, tuang media Plate Count Agar 
sebanyak ±15 mL yang telah dicairkan yang 

bersuhu 45  dalam waktu 15 menit dari  
pengenceran pertama, digoyangkan cawan petri 
dengan hati-hati hingga contoh tercampur rata 
dengan pembenihan, dibiarkan hingga 
campuran dalam cawan petri 
membeku,Masukkan semua cawan petri dngan 
posisi terbalik kedalam incubator dan di inkubasi 

pada suhu 35  selama 24-48 jam,catat 
pertumbuhan koloni setiap cawan setelah 2x24 
jam. 

 

Uji Bilangan Peroksida 

Bilangan peroksida adalah indeks jumlah 
lemak atau minyak yang telah mengalami 
oksidasi. Angka peroksida sangat penting untuk 
identifikasi tingkat oksidasi minyak. Minyak yang 
mengandung asam-asam lemak tidak jenuh 
dapat teroksidasi oleh oksigen 
yang menghasilkan suatu senyawa peroksida. 
Penentuan bilangan peroksida dilakukan untuk 
mengetahui derajat kerusakan minyak. 

 
Cara kerja Timbang 0,3 gram sampai 5 

gram contoh kedalam Erlenmeyer 250 
ml.Tambahkan 10 ml kloroform lalu 
homogenkan.Tambahkan 15 ml asam asetat 
glacial.Tambahkan 1 ml KI.Tutuplah segera 
Erlenmeyer tersebut dan kocok di tempat gelap 
pada suhu 15-25°C. Tambahkan 75 ml air suling 
dan kocok dengan kuat. Tambahkan beberapa 
tetes amilum. Titar dengan natrium thiosulfat 
0,02 N. Lakukan juga pada blanko. Lakukan 
penetapan duplo. Hitung bilangan peroksida 
dalam contoh. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah dilakukan analisis terhadap 

produk VCO mengandung karotenoid dari tomat 
dengan ke 4 parameter maka didapatkan hasil 
yang akan disajikan pada tabel dibawah ini : 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua 
parameter analisis yang dilakukan terhadap 
sampel VCO yang mengandung karotenoid dari 
tomat tidak ada yang melebihi limit yang telah 
ditetapkan pada SNI 7381-2008 Minyak VCO. 

KESIMPULAN 

Dari praktikum yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa Minyak VCO yang 
mengandung karotenoid dari tomat ini sudah 
memenuhi ketentuan dan standar agar dapat 
dikonsumsi dan juga memiliki banyak manfaat 
bagi kesehatan. Hasil yang didapat mengacu 
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pada SNI 7381:2008VCO. Dari penelitian yang 
dilakukan dimbil data dari sampel I yaitu 
perbandingan 300 ml ekstrak tomat dengan 700 
ml santan dan didapatkan rata-rata hasil, 
yaitu:Uji cemaran mikroba ALT yaitu 1,7 x 10

4
 

koloni per mL sampelJumlah asam lemak bebas 
yaitu 0,195 %. Kadar air yaitu 0,2 %. Bilangan 
peroksida yaitu NIL. Uji organoleptik di dapatkan 
data Warna sangat kuning sebesar 97,5 %, Bau 
khas minyak kelapa sebesar 97 %, Rasa khas 
minyak kelapa sebesar 83,75 % . Panelis 
sebanyak 80 Orang. 
 
SARAN 

Penulis mengharapkan minyak VCO dari 
Tomat agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
Penulis juga mengharapkan kepada pembaca 
agar berkeinginan untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut terhadap minyak VCO dari Tomat ini 
dengan parameter yang berbeda, sehingga kita 
juga dapat lebih mengetahui kandungan yang 
terdapat dalam minyak VCO dari Tomat. 
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ABSTRAK 
 

Sabun merupakan salah satu sarana untuk membersihkan diri dari kotoran, kuman dan hal-hal lain yang 
membuat tubuh menjadi kotor. Sabun dapat bermanfaat sebagai alat pembersih sebab molekul sabun 
mengandung gugus polar (berikatan dengan air) dan gugus non polar (berikatan dengan minyak) sehingga dapat 
membersihkan lemak atau kotoran yang tidak dapat langsung terangkat oleh air. Dalam pembuatan sabun sering 
digunakan bermacam jenis minyak ataupun lemak dan dalam analisis ini menggunakan Virgin Coconut Oil 

(VCO). VCO adalah minyak kelapa murni yang merupakan produk utama dari kelapa yang terbuat dari santan 
kelapa segar dengan metode fermentasi. VCO kaya akan protein, enzim, omega, Lactobacillus fermentum dan 
Saccharomycess cereviseae. Dalam sabun ini ditambahkan Ekstrak daun sirih hijau berfungsi sebagai 
bakteriosid terutama pada Staphylococcus aureus . Staphylococcus aureus merupakan flora normal pada tubuh 

manusia, namun dapat menjadi patogen pada kondisi tertentu. Parameter uji dalam analisis sabun ini yaitu 
penetapan kadar alkali bebas metode asidimetri kadarnya 0,07 %, penetapan bobot jenis metode piknometer 
1,06 g/ml, Penetapan asam lemak jumlah metode gravimetri kadarnya 15,20 %, ph 9,53, Uji stabilitas busa yang 
paling stabil adalah dengan perbandingan 2:2, Uji cemaran Mikroba tidak ada cemaran mikroba dalam produk 
sabun dan uji antibakteri metode difusi cakram hasilnya untuk kadar 5 % = 1,11 cm2; 10 % = 2,49 cm2; dan 15 
% = 2,75 cm2. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan sabun mandi dari VCO dengan Ekstrak 
daun sirih telah memenuhi syarat mutu dari SNI 06-4085-1996. 

kata kunci : Sabun, ekstrak daun sirih hijau, minyak VCO (Virgin Coconut Oil) 

ABSTRACT 

Soap is one of the means to rid themselves of dirt, germs and other things that make the body become dirty. 
Soap can be useful as a cleaning tool because soap molecules containing polar groups (binds with water) and 
non-polar groups (bonded with oil) so as to clean grease or dirt that can not be directly lifted by the water. Often 
used in soap manufacture various types of oil or fat and in this analysis using Virgin Coconut Oil (VCO). VCO is a 
pure coconut oil is the main product of the oil made from fresh coconut milk with fermentation methods. VCO is 
rich in proteins, enzymes, omega, Lactobacillus fermentum and Saccharomycess cereviseae. In this soap added 
green betel leaf extract serves as bakteriosid especially Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus is a 
normal flora in the human body, but can become pathogenic in certain circumstances. Test parameters in the 
analysis of this soap is alkaline-free assay method acidimetry levels of 0.07%, a specific gravity determination 
method of pycnometer 1.06 g / ml, Determination of the number of fatty acid levels are 15.20% gravimetric 
method, ph 9.53, stability test the most stable foam is a ratio of 2: 2, test microbial contamination no microbial 
contamination in products soap and antibacterial test disc diffusion method results to levels of 5% = 1,11 cm2; 
10% = 2,49 cm2; and 15% = 2.75 cm2. From the analysis that has been done, so he found the soap of VCO with 
betel leaf extract has met the quality requirements of SNI 06-4085-1996. 

keywords: Soap, green betel leaf extract, VCO (Virgin Coconut Oil) 

 

PENDAHULUAN

Kebersihan merupakan hal yang sangat penting 
karena semakin banyaknya penyakit yang timbul 
karena bakteri dan kuman. Sabun adalah 
surfaktan yang digunakan dengan air untuk 
mencuci dan membersihkan. Oleh karena itu 

sabun merupakan salah satu sarana yang 
digunakan oleh masyarakat sebagai pencuci 
pakaian dan pembersih kulit. Berbagai jenis 
sabun beredar di pasaran dalam bentuk yang 
bervariasi, mulai dari sabun cuci, sabun mandi, 
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sabun pemberih luka, sabun cuci tangan, sabun 
pembersih peralatan rumah tangga. Dalam 
bentuk krim, padatan atau batangan, bubuk dan 
bentuk cair. Bahkan di zaman sekarang ini 
sabun bukan hanya digunakan untuk 
membersihkan diri, tetapi juga ada beberapa 
sabun yang sekaligus berfungsi untuk 
melembutkan kulit, memutihkan kulit, maupun 
menjaga kesehatan kulit. 

Saat ini sabun cair saat ini banyak di 
produksi karena penggunaannya yang lebih 
praktis dan bentuk yang menarik dibanding 
bentuk sabun lain. Disamping itu sabun dapat 
digunakan untuk mengobati penyakit, seperti 
penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri dan 
jamur. Dengan kata lain sabun dapat digunakan 
sebagai obat yakni dengan membersihkan tubuh 
dan lingkungan sehingga kemungkinan 
terserang penyakit akan berkurang (Narlia T, 
2007).  

Dalam pembuatan sabun sering 
digunakan bermacam-macam lemak ataupun 
minyak sebagai bahan baku. Jenis-jenis minyak 
ataupun lemak yang digunakan dalam 
pembuatan sabun ini akan mempengaruhi sifat-
sifat sabun tersebut, baik dari segi kekerasan, 
banyaknya busa yang dihasilkan, maupun 
pengaruhnya bagi kulit. Untuk itu dalam 
pembuatan sabun perlu dipilih jenis minyak atau 
lemak yang sesuai dengan kegunaan sabun itu 
sendiri (Silalahi dan Nurbaya, 2011). 

Virgin coconut oil (VCO) diperoleh dari 
daging buah kelapa yang sudah tua tetapi masih 
segar yang diproses tanpa pemanasan, tanpa 
penambahan bahan kimia apapun dan diproses 
dengan cara yang sederhana sehingga 
diperoleh VCO yang berkualitas tinggi. 
keunggulan dari VCO ini adalah jernih, tidak 
berwarna, tidak mudah tengik dan tahan hingga 
2 tahun  

VCO ini  mengandung asam lemak 
rantai sedang yang mudah dicerna dan 
dioksidasi oleh tubuh sehingga mencegah 
penimbunan di dalam tubuh. Di samping itu 
ternyata kandungan antioksidan di dalam VCO 
pun sangat tinggi seperti tokoferol dan 
betakaroten. Antioksi dan ini berfungsi untuk 
mencegah penuaan dini dan menjaga vitalitas 
tubuh (Setiaji dan Prayugo, 2006). Oleh karena 
itu minyak kelapa juga bisa dimanfaatkan 
sebagai bahan baku untuk pembuatan 
sabun,seperti sabun mandi cair. 

Jika dibandingkan dengan minyak nabati 
lainnya, seperti minyak sawit, minyak kedelai, 
minyak jagung dan minyak bunga matahari, 
VCO memiliki beberapa keunggulan, yaitu 
kandungan asam lemak jenuhnya tinggi, 
komposisi lemak rantai mediumnya tinggi dan 
berat molekulnya yang rendah  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang 
diperoleh dengan mengekstrak zat aktif dari 
simplisia nabati atau hewani mengunakan 
pelarut yang sesuai, kemudian semua atau 
hampir semua pelarut diuapkan dan masa atau 
serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian 
hingga memperoleh baku yang telah ditetapkan 
(Depkes RI, 1995). 

Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat 
dari campurannya, dengan pembagian sebuah 
zat pelarut antara dua pelarut yang tidak dapat 
tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut 
dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Dalam 
pembuatan produk ini digunakan ekstrak daun 
sirih hijau (Depkes RI, 1974). 

Saat ini telah banyak dilakukan 
penelitian mengenai bahan alam yang 
dimanfaatkan dalam mencegah dan mengatasi 
penyakit. Sirih hijau memiliki manfaat untuk 
menghilangkan bau ketiak, menghilangkan 
gatal-gatal dikulit, mampu mengobati luka bakar, 
dapat mengatasi bau mulut, keputihan dan 
masih banyak lagi. Oleh karena itu penulis 
memilih daun sirih hijau untuk dijadikan bahan 
tambahan pada produk sabun mandi cair yang 
akan penulis buat (Narlia T, 2007). 

Daun sirih merah mengandung senyawa 
kimia seperti alkaloid, avonoid, tanin, dan 
minyak atsiri yang diduga berpotensi sebagai 
daya antimikroba (Ebadi, 2002). Sehubungan 
dengan sirih merah dan sirih hijau berasal dari 
genus yang sama, diperkirakan sirih merah juga 
memiliki efek yang sama terhadap pertumbuhan 
mikroba. Namun, evidence based medicine 
mengenai pemanfaatan sirih merah masih 
sedikit. Hal ini disebabkan sirih merah belum 
lama dikenal masyarakat luas sehingga 
informasi ilmiah mengenai tanaman ini terbatas, 
demikian juga dengan jurnal ilmiah di dalam 
negeri maupun luar negeri (Juliantina dkk, 
2009). Maka dari itu penulis  memanfaatkan 
daun sirih hjau yang memang telah terbukti 
antibakterinya.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
memanfaatkan minyak kelapa murni dan ekstrak 
daun sirih hijau sebagai bahan produk untuk 
pembuatan sabun mandi cair dan mengajukan 
laporan Analisis Terpadu II dengan judul 
“Pembuatan dan Analisis Sabun Mandi Cair Dari 
VCO (Virgin coconut oil) dengan Ekstrak Daun 
Sirih Hijau (Piper betle L.)”. 
 
BAHAN DAN METODE 
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di 
laboratorium. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Tulang sapi diambil dari 
rumah potong hewan (RPH) bertempat di pasar 
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raya Padang, bagian tulang sapi yang diambil 
adalah bagian seluruh anggota tubuh sapi 
 
Metode 
Metode yang digunakan untuk mengambil 
minyak VCO adalah dengan teknik fermentasi. 
Ekstrak dari sirih hijau diambil dengan 
perebusan. Minyak VCO akan dijadikan sebagai 
bahan dasar dari pembuatan sabun mandi cair 
dan ekstrak daun sirih digunakan sebagai zat 
anti bakteri. Parameter-parameter yang 
dilakukan untuk menganalisa kualitas dari sabun 
mandi cair dari VCO dengan daun sirih hijau 
adalah Kadar Alkali Bebas Metode Asidimetri, 
Penetapan Bobot Jenis metode Picnometer, 
Penetapan Asam Lemak Jumlah Metode 
Gravimetri, Uji pH, Uji Stabilitas Busa, Uji 
Cemaran Mikroba Dengan Metode Angka 
Lempeng Total Dan Metode Uji Difusi Cakram. 

Cara kerja pengujian mutu produk 
Kadar Alkali Bebas              

Ditimbang contoh sabun ± 5 gram, masukkan 
kedalam erlenmeyer tutup asah 250 ml, 
Ditambahkan 100 ml alkohol 96% netral, 
Ditambahkan beberapa butir batu didih, 
Ditambahkan 2-3 tetes indikator pp, Dipanaskan 
di atas penangas air memakai pendingin tegak 
selama 30 menit, Bila larutan berwarna merah, 
kemudian titar dengan larutan HCL 0,1 N sampai 
warna merah tepat hilang 
 
Uji Bobot Jenis  

Dibilas piknometer dengan alkohol, Keringkan 
piknometer dan timbang, Dimasukkan contoh ke 
dalam piknometer sampai di atas garis tera, 
Ditutup, kemudian masukan pinkometer ke 

dalam rendaman air es sampai suhu 25  C. 
Dibiarkan piknometer terendam selama 30 menit 
kemudian buka tutup piknometer dan bersihkan 
bagian dalam piknometer dengan gulungan 
kertas saring sampai tanda garis, Didiamkan 
pada suhu kamar dan timbang, Diulangi 
pekerjaan tersebut dengan memakai air suling 
sebagai pengganti contoh 
 
Penetapan Asam Lemak Jumlah  

Ditimbang 10 g  contoh, masukan kedalam gelas 
piala kemudian tambahkan 50 ml air suling, 
beberapa tetes indikator metil jingga dan HCl 10 
% sampai semua lemak dibebaskan yang 
ditunjukan dengan timbulnya warna merah, 
Dimasukkan larutan dalam corong pemisah. Bila 
ada endapan jangan di masukan ke dalam 
corong pemisah, Larutan diendap tuangkan 
dengan pelarut heksana, diulangi sampai pelarut 
berjumlah lebih kurang 100 ml., Pelarut dikocok 
dan dicuci dengan air suling sampai tidak 
bereaksi asam ( dilihat dengan kertas kongo). 

Pada tiap pencucian dipakai 10 ml air suling, 
Pelarut dikeringkan dengan Natrium Sulfat 
kering , saring dan masukkan kedalam labu 
lemak yang telah diketahui bobotnya beserta 
batu didih (W1), Pelarut disuling dan labu lemak 

dikeringkan pada suhu 105    sampai bobot 
tetap (W2) 
 
Uji pH  

kalibrasi pH meter dengan larutan buffer pH ( 4, 
7, 10 ) , lakukan setiap saat akan melakukan 
pengukuran, Celupkan elektroda yang telah 
dibersihkan dengan air suling kedalam contoh 
yang akan diperiksa, Catat dan baca nilai pH 
pada skala pH meter 
 
Uji Stabilitas Busa  

Contoh sabun dipipet kedalam tabung reaksi, 
Tambahkan air suling dengan perbandingan 
yang berbeda, Kocok kuat tabung reaksi 
tersebut selama 20 detik, Tandai titik awal busa, 
Hidupkan stopwatch, Amati perubahan yang 
terjadi selama 5 menit, Setelah itu tandai titik 
akhir busa setelah 5 menit, Ulangi percobaan 
dengan konsentrasi yang berbeda, Hitung 
penurunan busa 
 
Analisis Cemaran Mikroba dengan Metode 
Angka Lempeng Total 
a. Lakukan homogenisasi contoh 
Dipipet 1 ml contoh sabun, dimasukkan kedalam 
tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan pengencer 
BPW ( larutan 10

-1
), Dipipet 1 ml larutan 10

-1 
dan 

dimasukkan kedalam tabung reaksi yang telah 
berisi 9 ml larutan BPW (larutan 10

-2)
, Dipipet 1 

ml larutan 10
-2

 dan dimasukkan kedalam tabung 
reaksi yang telah berisi 9 ml larutan BPW 
(larutan 10

-3
). 

b. Pemeriksaan angka lempeng total 

Dipipet masing-masing 1 ml larutan 10
-2

 dan 
larutan 10-3

 
kedalam masing-masing cawan 

petri (dilakukan duplo), Ditambahkan kedalam 
cawan petri tersebut media PCA sebanyak 12-
15 ml, Goyangkan cawan petri dengan hati-hati 
(putar dan goyangkan kedepan dan kebelakang 
serta kekanan dan kekiri) hingga contoh 
tercampur rata dengan perbenihan, Biarkan 
hingga campuran dalam cawan petri membeku, 
Masukkan semua cawan petri dengan posisi 
terbalik kedalam inkubator dan diinkubasikan 
pada suhu 35±1ºC selama24-48 jam, Dihitung 
jumlah pertumbuhan koloni pada cawan petri 
yang mengandung 250 koloni setelah 48 jam, 
Dihitung angka lempeng totalnya 

Uji Daya Antiseptik metode Difusi Cakram 

Dibuat konsentrasi larutan sabun (antiseptik) 
5%, 10%, 15% dari sampel sabun mandi cair 
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dengan penambahan ekstrak sirih sebasar 15 
%, Dibuat suspensi bakteri (bakteri luka) 
Staphylococcus aureus dari biakan murni bakteri 
dengan cara masukkan 5 ml aquades steril 
kedalam biakan murni bakteri, Digoyangkan 
tabung reaksi sampai koloni bakteri lepas dari 
agar, Dipindahkan suspensi bakteri kedalam 
erlenmeyer steril, Dipotong kertas saring dengan 
ukuran uang logam, Dimasukkan potongan 
tersebut ke dalam larutan sabun, rendam 
selama 30 menit, Dipipet 1 ml suspensi bakteri 
dan masukkan ke dalam cawan petri steril 
secara aseptik, Dituang media NA steril ke 
dalam cawan yang telah diisi suspensi bakteri 
dan biakan beku, Diambil kertas saring yang di 
rendam di dalam sabun tadi menggunakan 
pinset dan masukkan ke dalam cawan berisi 
media (letakkan di posisi tengah media), 
Diinkubasi ke dalam inkubator dan amati selama 
1x24 jam, Diukur luas daerah halo (daerah 
bebas mikroba) dengan rumus luas lingkaran 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Tabel 1. Hasil kadar abu 
Dapat diketahui bahwa kadar alkali bebas pada 
sabun sebesar 0,0777 % bila kadar alkali bebas 
tersebut melebihi batas yang ditetapkan maka 
akan berdampak iritasi pada kulit. Dari uji bobot 
jenis didapatkan hasil 1,06 g/ml ini berarti 
kualitas sabun dari segi kekentalnnya telah 
sesuai, jika hasil yang didapatkan kecil dari 
standarnya berarti mengasilkan kualitas sabun 
yang encer. Dari uji bahan aktif sabun (asam 
lemak jumlah) didapatkan hasil 15,20 % berarti 
sabun ini mempunyai kemampuan 
membersihkan yang cukup baik, jika kurang dari 
standarnya maka sabun ini kurang efektif dalam 

hal membersihkan. Dan dari uji antimikroba 
berarti penambahan ekstrak pada konsentrasi 
tersebut memberikan efek menghampat 
terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 
aureus. Nilai pH nya 9,53 apabila melebihi batas 
maka standar maka akan menyebabkan iritasi 
pada kulit,dan pada uji cemaran mikoba bebas 
dari mikroba. 

KESIMPULAN 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka 
didapatakan produk sabun mandi cair dari 
minyak VCO dengan ekstrak daun sirih hijau 
yang telah memenuhi syarat mutu sabun mandi 
cair SNI 06-4085-1996. Dari pengujian 
parameternya didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut kadar alkali bebas sebesar 0,07 %, jenis 
sebesar 1,06 g/ml, kadar asam lemak jumlah 
sebesar 15,20 %, Uji daya antibakteri pada 
konsentrasi 5 % ; 10 % ; 15 % berturut-turut 
adalah 1,11 cm

2
 ; 2,49 cm

2
 ; 2,75 cm

2
, Uji pH 

nilainya 9,53, Uji stabilitas  busa paling stabil 
dengan perbandingan 2:2, Uji cemaran mikroba 
dengan hasil 0. Dan dari uji antibakteri metode 
difusi cakram ini dapat membuktikan  bahwa 
dengan penambahan ekstrak daun sirih hijau 
dapat membunuh atau menghambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aereus.  

 
SARAN 
Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya 
dapat memberikan inovasi agar sabun mandi 
dari  VCO dengan ekstrak daun sirih ini dapat 
ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan perlu 
dilakukan pengujian secara menyeluruh 
terhadap kualitas bahan baku minyak serta 
dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sabun 
mandi cair ini. 
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ABSTRAK 

Limbah plastik merupakan masalah yang sudah dianggap serius bagi pencemaran 
lingkungan,khususnya terhadap pencemaran tanah. Salah satu solusi yang dapat  diterapkan dalam 
penanganan limbah atau sampah plastik ini adalah dengan mendaur ulang. Salah satu cara yang 
efektif adalah dengan cara merubah menjadi bahan bakar untuk membuat bahan bakar sampah 
plastik , plastik yang sudah di bersih kan lalu di potong – potong , lalu di masukan ke dalam alat 
pirolisis. Dari pengujian ketahanan nyala minyak plastik,minyak plastik bisa lebih lama menyala di 
bandingkan bensin yaitu bensin 19 detik dan minyak plastik 33 detik, dan dari pengujian bobot jenis 
minyak plastik memiliki nilai 0,3012 gram/ml,dari pengujian daya larut dalam air yang di larutkan 
dengan aquades, premium, NaOH, dan alkohol minyak plastik hanya dapat larut dengan premium. 

Kata kunci :minyak plastik,plastik,ketahan nyala 

ABSTRACT 

Plastic waste is a problem that has been deemed serious environmental pollution , particularly against 
soil pollution . One solution that can be applied in handling waste or plastic waste is to recycle 
ulang.Salah one effective way is by changing the fuel. To make fuel for waste plastic, plastic is 
already in the net the last cut - cut and then input into the tool pirolisis.Dari flame testing the resilience 
of plastic oil , plastic oil can be longer lit compare gasoline is gasoline 19 seconds and 33 seconds 
plastic oil , and of testing the specific gravity of plastic oil has a value 0,3012 g / ml , of testing the 
water solubility is dissolved in aquadest , premium , NaOH , and alcohol oil -soluble plastic Only 
premium. 
 
Keywords : oil , plastic , flame resilience.. 

PENDAHULUAN  

Penggunaan plastik sebagai kemasan saat 
ini semakin meningkat karena semakin banyak 
produk yang dikeluarkan oleh manusia. 
Pemakaian kemasan plastik yang jumlahnya 
sangat besar, berdampak juga pada lingkungan 
dikarenakan banyak plastik yang 
direkomendasikan hanya untuk sekali pakai 
saja. Masalah yang disebabkan plastik  

sebagai kemasan suatu produk ini 
mengancam lingkungan hidup manusia. Hal ini 
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan 
terutama pada tanah, karena mikroorganisme 
dalam tanah sulit untuk menguraikan sampah 
plastik tersebut. Plastik merupakan bahan non-
biodegradable, sehingga sulit untuk diuraikan 
oleh alam.Damayanthi, Reska dan Retno 
Martini, pada bulan Maret tahun 2015 mencatat 
bahwa dari seluruh sampah plastik yang ada di 

laut dunia, 10 persennya disumbangkan oleh 
Indonesia. Indonesia berada di posisi kedua 
setelah China penyumbang sampah plastik 
terbesar di dunia.  

Begitu besarnya dampak dari sampah 
plastik di Indonesia memerlukan adanya 
pengolahan sampah yang tepat. Salah satu 
pengolahan limbah sampah plastik adalah 
dengan mengolahnya menjadi bahan bakar cair. 
Karena sampah plastik di Indonesia suatu hal 
yang sangat mudah didapatkan jadi tidak perlu 
mengeluarkan biaya yang banyak untuk 
mendapatkan nya . 

Pemanfaatan sampah plastik menjadi 
bahan bakar cair dapat mengurangi harga bahan 
bakar yang makin lama makin mahal. Harga 
bahan bakar minyak di Indonesia dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Perubahan harga bersubsidi bbm sejak 

tahun 1993-2009 
Begitu mahal dan terus naiknya harga bahan 
bakar di Indonesia karena itu pengolahan 
sampah plastik menjadi bahan bakar sangatlah 
menguntungkan karena sampah plastik adalah 
limbah yang tidak dipakai dan mudah didapatkan 
dan tidak perlu mengeluarkan biaya pengolahan 
yang mahal. Berdasarkan hal tersebut maka 
penulis tertarik melakukan pembuatan dan 
analisis bahan bakar cair dari limbah plastik. 
 

BAHAN DAN METODE 
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di 
laboratorium. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah limbah plastik. 
 
Metode 

Metode yang digunakan adalah pembuatan 

produk dan analisis produk. Adapun parameter 

yang dilakukan untuk analisis bahan bakar cair 

dari limbah plastik ini adalah : pengujian kadar 

air,pengujian berat jenis, pengujian viskositas, uji 

organoleptik, tegangan permukaan, ketahanan 

nyala dan daya larut dalam air. 

Pembuatan produk 

 

Cara Kerja Pengujian Mutu Produk 

Penetapan Kadar Air Metode Oven 

Panaskan  cawan penguap  pada oven dengan 
suhu 105

0
C selama 1 jam, Dinginkan  ke dalam 

desikator selama 30 menit, Lalu timbang cawan 
penguap sampai diperoleh bobot konstan, 
Timbang 2 gram sampel, masukkan kedalam 
cawan penguap yang sudah didapatkan bobot 
konstannya tadi, Panaskan dalam oven pada 
suhu 105

0
C selama 3 jam, Dinginkan dalam 

desikator selama 30 menit, Lalu timbang cawan 
penguap yang berisi contoh tersebut, Ulangi 
pemanasan dan penimbangan hingga 
didapatkan bobot konstan, Hitung kadar air 
dalam sampel. 
 

Analisa Berat Jenis pada 60 
o
F  

Bahan bakar cair dari perengkahan diambil 
sebagai sampel yang akan dicari berat jenisnya. 
Pikno kosong yang sudah dibersihkan ditimbang 
pada keadaan temperatur 60 

o
F lalu catat 

beratnya. Setelah itu dimasukkan sampel ke 
dalam piknometer dan hitung beratnya pada 
keadaan temperatur 60 

o
F (15,6 °C) dengan 

neraca analitis.  
 
Analisa Viskositas 

Bersihkan viskometer oswald dan bagian 
dalamnya bilas berturut-turut dengan alkohol 
atau aseton dan aquades lalu keringkan dengan 
bantuan dryer. Ambil 10 ml larutan sampel 
dengan pipet gondok dan masukkan ke dalam 
viskometer oswald dengan hati-hati. Tepatkan 
viskometer oswald tersebut pada penangas air 
yang bersuhu      c dan biarkan    menit agar 
tercapai keseimbangan suhu.Hitung waktu alir 
yang dibutuhkan oleh sampel untuk melewati 
jarak antara dua tanda garis yang terdapat pada 
viscometer oswald. Dengan jalan mengisap 
larutan melalui pipa yang lain sampai cairan 
melewati tanda batas atas.Kemudian cairan 
dibiarkan turun. Catat waktu yang dibutuhkan 
cairan untuk melalui jarak antara kedua tanda 
tersebut. Lakukan pengukuran 3 kali 
pengulangan, perbedaan ketiga waktu yang 
diperoleh tidak boleh lebih dari 0,5 detik, untuk 
itu suhu percobaan harus dikontrol.Lakukan 
langkah-langkah 1-4 untuk masing-masing 
sampel, lakukan juga cara yang sama untuk 
aquadest sebagai pembanding. 
 

Daya larut dalam air 

Siapkan 5 tabung reaksi.Tambahkan 1 ml 
sampel dimasing – masing tabung 
reaksi.Tabung I : 1 ml aquadesh.Tabung II : 1 ml 
bensin.Tabung III : 1 ml alkohol 96 %.Lalu amati 
daya larut yang terjadi Skema Kerja Pembuatan Produk 
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Tegangan permukaan  

Masukkan 25 ml sampel contoh ke dalam gelas 
piala yang sudah ditempel dengan kertas 
millimeter blok.Celupkan pipa kapiler ke dalam 
beaker glass.Tandai tinggi zat cair yang naik 
pada kertas millimeter blok.Hitung selisih tinggi 
permukaan zat cair dalam gelas piala dan dalam 
pipa kapiler.Dan hitung nilai tegangan 
permukaan menggunakan rumus. 

Ketahanan Nyala  
Siapkan minyak plastik.Tuang minyak plastik ke 
wadah logam.Bakar dengan api. Ketika api baru 

menyala langsung tekan tombol mulai pada 
stopwatch, hingga api mati sendiri.Dan hentikan 
stopwatch, catat hasilnya. 
 
Uji Organoleptik   

Bahan bakar cair yang dihasilkan diletakkan di 
dalam sebuah wadah, kemudian panelis 
memberikan penilaian dari produk tersebut, 
dengan cara panelis mengisi kuisioner 
organoleptik. Setelah itu catat hasil uji dari 
masing – masing panelis dan cari persentase 
penilaian panelis terhadap sampel tersebut.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dari tabel di atas, dapat dilihat kadar air yang 
bahwa hasil uji ketahanan tinta terhadap 
aquadest adalah teraan masih terbaca. Hasil 
tersebut sesuai dengan SNI 06-1567-1999 Tinta 
Cap bahwa hasil uji ketahanan tinta terhadap 
aquadest adalah teraan masih terbaca. 
Berdasarkan praktek yang telah di lakukan 
didapatkan hasil bahwa minyak memiki bobot 
jenis 0,3012 gram/ml lebih kecil dari aquadesh 
yaitu 1,003 gram/ml, tegangan permukaan  dari 
minyak plastik adalah 332.073 dyne/cm 

Tabel Uji Daya Larut dalam Air  

 

Berdasarkan praktek yang telah dilakukan 

didapatkan hasil bahwa minyak plastik memiliki 

kesamaan dengan bensin tidak larut dengan 

aquadesh, alkohol, dan NaOH tetapi larut 

dengan bensin. 

 

Tabel Ketahanan Nyala 

 
Uji ketahanan nyala dari waktu ke waktu 

menjelaskan bahwa semakin lama waktunya 

maka masih tetap menyala.  

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis yang didapatkan pada sampel 

bahan bakar plastik dengan 6 parameter yakni : 

Kadar Air = 1,9826% , analisa berat jenis 60°F = 

0,7529 ,analisa viskositas = 0,000915, daya larut 

dalam air, bahan bakar yang dibuat tidak larut 

dalam air,tegangan permukaan yaitu 332,013 

dyne/cm,dan ketahanan nyala yaitu nyala yang 

timbul dari bahan bakar memiliki ketahanan 

yang cukup lama. 
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ABSTRAK 
 
Nata merupakan jenis makanan hasil fermentasi olahan bakteri Acetobacter xylinum. Makanan ini berbentuk 

padat, kokoh, kuat, putih/krem, transaparan, kenyal, dengan rasa mirip kolang kaling. Poduk ini banyak 
digunakan sebagai sebagai pencampur es krim, sirup dan makanan ringan lainnya. Nata yang banyak dikenal 
dipasaran adalah nata dari air kelapa (nata de coco), namun kali ini nata yang dibuat sedikit berbeda karena 
menggunakan kulit pisang sebagai bahan baku. Pembuatan nata dari kulit pisang dilakukan dengan 
penambahan air dengan perbandingan (1:2). Dengan jumlah air perasan ±1 Liter dapat menghasilkan nata ± 1 
kg. Telah dilakukan pengujian untuk produk ini dan didapatkan hasil dari kadar serat kasar sebesar 2,22%, kadar 
gula 8,35%, cemaran mikroba metode ALT 1,0 x 10

2
, kadar cemaran Cu 3,2 x 10

-4
% , vitamin C sebesar 0,135% 

dan negatif coliform serta uji organoleptik dari 100 panelis tidak terlatih yang mana lebih dari 50% panelis sangat 
suka dengan nata tersebut, maka nata layak untuk dipasarkan. 
 
Kata kunci : kulit pisang, Acetobacter xylinum, nata 

 
ABSTRACT 
 
Nata is a type of fermented foods processed Acetobacter xylinum bacteria. This food is a solid, sturdy, strong, 
white / beige, transaparan, chewy, with a taste similar kolang forth. Poduk is widely used as a mixing ice cream, 
syrups and other snacks. Nata is widely known in the market is nata of coconut water (nata de coco), but this 
time nata made a little different because it uses a banana peel as raw material. Nata manufacture of banana peel 
is done by adding water at a ratio (1: 2). With the amount of juice ± 1 Liter can produce nata ± 1 kg. Has been 
tested for this product and the results obtained from crude fiber content of 2.22%, 8.35% glucose, ALT method of 
microbial contamination 1.0 x 102, contamination levels of 3.2 x 10-4% Cu, vitamin C amounting to 0.135% and 
the negative coliform and organoleptic tests of 100 untrained panelists in which more than 50% of panelists really 
like nata, then nata eligible to be marketed. 
 
Keywords: banana peels, Acetobacter xylinum, nata 

 
PENDAHULUAN 

Pisang merupakan tanaman semak yang 
berbatang semu (pseudostem), tingginya 
bervariasi antara 1- 4 meter, tergantung 
varietasnya. Daunnya melebar, panjang, tulang 
daunnya besar, dan tepi daunnya tidak 
mempunyai ikatan yang kompak sehingga 
mudah robek bila terkena tiupan angin kencang. 
Batangnya mempunyai bonggol (umbi) yang 
besar sekali dan terdapat banyak mata yang 
dapat tumbuh menjadi tunas anakan. Bunganya 
tunggal, keluar pada ujung batang dan hanya 
sekali berbunga selama hidupnya (monokarpik) 
(Sunarjono, 2000). 

Selain rasanya yang nikmat, kandungan 
dari buah pisang juga sangat baik untuk 
kesehatan. Selama ini, pemanfaatan tanaman 
pisang yang sering dilakukan masyarakat 
hanyalah mengonsumsi buahnya saja. Padahal 
masih banyak bagian yang dapat dimanfaatkan 

dari tanaman pisang yang belum digali 
potensinya oleh masyarakat. Sehingga dianggap 
sebagai limbah. Bagian tersebut antara lain 
batang, bonggol tanaman, jantung pisang dan 
kulit pisang. Buah pisang banyak mengandung 
karbohidrat baik isinya maupun kulitnya. Oleh 
karena itu kulit pisang dapat diolah menjadi 
makanan tertentu. 

Kandungan unsur gizi kulit pisang cukup 
lengkap, seperti karbohidrat, lemak, protein, 
kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C 
dan air. Unsur-unsur inilah yang dapat 
digunakan sebagai sumber energi dan antibodi 
bagi tubuh manusia (munadjim, 1983). 

Nata merupakan jenis makanan hasil 
fermentasi olahan bakteri Acetobacter xylinum. 
makanan ini berbentuk padat, kokoh, kuat, 
putih/krem, transparan, kenyal, dengan rasa 
mirip kolang kaling. Produk ini banyak digunakan 
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sebagai pencampur es krim, sirup dan makanan 
ringan lainnya (Astawan,1991). 

Syarat untuk membuat produk nata secara 
umum yaitu bahan dasar harus mempunyai 
kandungan karbohidrat (glukosa) yang cukup 
tinggi (Saragih, 2004). Tanpa adanya glukosa 
(karbohidrat) nata tidak dapat terbentuk. Kulit 
pisang ditinjau dari kandungan unsur gizi 
ternyata mempunyai kandungan karbohidrat 
yang cukup tinggi,yaitu 18,50 gram dalam 100 
gram bahan (BBPI surabaya dalam M. Lies 
Suprapti,2005) sehingga kulit pisang juga dapat 
dijadikan sebagai bahan dasar dalam proses 
pembuatan produk nata. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, 
penulis akan melakukan pengolahan kulit pisang 
menjadi nata, yang diharapkan dapat 
mengurangi banyaknya limbah yang sering 
dibuang oleh masyarakat. Peluang usaha dan 
usaha nata dari kulit pisang ini cukup besar. 
Dengan penawaran harga yang lebih murah dan 
variasi yang unik. Nata dari kulit pisang memiliki 
rasa tawar. Nata dari kulit pisang memiliki 
keunggulan, yaitu dapat berbuah sepanjang 
tahun, sehingga sangat mudah untuk mencari 
kulitnya. 
 
BAHAN DAN METODE  
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di 
laboratorium. Bahan baku digunakan dalam 
penelitian ini adalah kulit pisang. 
 
Metode 

Metode yang digunakan adalah pembuatan 
produk dan pengujian kualitas produk. Adapun 
parameter yang dilakukan untuk analisis nata 
dari kulit pisang adalah kadar serat kasar 
dengan metode gravimetri, uji kadar gula 
dengan metode iodometri, penetapan kadar 
vitamin C metode iodimetri, uji cemaran mikroba 
metode ALT, uji cemaran mikroba coliform, uji 
cemaran logam Cu metode AAS, dan uji 
organoleptik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Produk 

 
Skema Pembuatan Produk 

 
Cara Kerja Pengujian Mutu 
Kadar Serat Kasar 

timbang 2 gram nata dari kulit pisang, lalu 
masukkan kedalam gelas piala 250 mL, untuk 
pembebasan lemak tambahkan ethanol 96% 15 
mL, diamkan sebentar lalu endap tuangkan, 
saring dengan kertas saring kedalam erlenmeyer 
250 mL, angkat kertas saring yang berisi 
endapan lalu keringkan, tambahkan 25 mL 
larutan H2SO4 1,25% lalu aduk, pasang 
pendingin tegak pada mulut erlenmeyer 
kemudian refluk selama 30 menit, tambahkan 50 
mL larutan NaOH 3,25% lalu refluk lagi selama 
30 menit, timbang kertas saring dan cawan 
penguap sampai konstan, jika refluk telah 
selesai saring larutan dalam keadaan panas, 
lakukan pencucian dengan 25 mL H2SO4 panas, 
air panas dan yang terakhir dengan ethanol 
96%, angkat kertas saring lalu masukkan 
kedalam cawan penguap konstan. Kringkan 
dalam oven dengan suhu 105°C selama 2 jam, 
dinginkan dalam desikator 15 menit dan timbang 
hingga bobot konstan. Hitung kadar serat kasar. 
 
Kadar uji gula 
untuk preparasi sampel timbang 2 gram 
masukkan kedalam labu ukur 250 mL, tambah 
sedikit aquadest dan kocok, tambah 5 mL Pb 
asetat ½ basa, tambah 1 tetes (NH4)2HPO4 10% 
(bila terdapat endapan putih maka penambahan 
Pb asetat sudah cukup), tambah 15 mL 
(NH4)2HPO4 10% (jika tidak terdapat endapan 
putih pada penambahan 1 tetes (NH4)2HPO4 
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10%, kocok dan paskan dengan aquadest lalu 
homogenkan dan saring hingga didapat filtrat 1. 

 
Untuk analisa gula sebelum inversi.  
Dipipet 10 mL filtrat 1 dan masukkan kedalam 
erlenmeyer 250 mL, tambah 15 mL aquadest , 
25 mL luff schoorl dan batu didih, refluk selama 
15 menit, dinginkan dalam bak es (jangan 
digoyang), tambahkan 25 mL H2SO4 25% dan 
10 mL KI 20%, titar dengan Na2S2O3 0,1N 
hingga kuning gading, tambahkan 2 mL amilum 
titar kembali dengan Na2S2O3 0,1N hingga TAT 
(hilang warna biru), lakukan titrasi duplo dan 
juga blangko 

Untuk analisa gula setelah inversi  
Dipipet 50 mL filtrat masukkan kelabu ukur 100 
mL, tambah 25 mL HCl 25% lalu 
hidrolisis,tambah indikator PP, netralkan dengan 
NaOh 30% (jika sudah netral paskan dengan 
aquadest), pipet 10 mL larutan tersebut 
masukkan ke erlenmeyer, tambahkan 15 mL 
aquadest, 25 ml larutan luff schoorl dan batu 
didih, refluk selama 15 menit, angkat lalu 
dinginkan, tambahkan 25 mL H2SO4 25% dan 10 
mL KI 20%, titar dengan Na2S2O3 0,1N hingga 
kuning gading, tambahkan 2 mL amilum lalu titar 
kembali dengan Na2S2O3 0,1 N hingga TAT 
(hilangnya warna biru), lakukan titrasi duplo dan 
blangko.  
 
 
Uji cemaran mikroba ALT 
Siapkan alat untuk penyiapan contoh yang 
sudah steril dan lakukan homogenisasi contoh 
dengan cara pipet 1 mL contoh masukkan 
kedalam tabung reaksi yang berisi 9 mL 
pengencer BPW, lakukan pemeriksaan ALT 
dengan cara pipet 1 mL larutan pengenceran 
masukkan kedalam cawan petri, tambahkan 
media PCA sebanyak 12-15 mL, goyangkan 
cawan petri hingga contoh tercampur rata 
dengan media, biarkan hingga media membeku, 
masukkan cawan petri dengan posisi terbalik 
kedalam inkubator dan inkubasikan pada suhu 
35°C selama 2x24 jam, hitung jumlah koloni 
pada cawan petri yang mengandung 250 koloni 
setelah 48 jam, hitung angka lempeng total. 

Kadar Cemaran Logam Tembaga (Cu)  
Untuk Preparasi Sampel  
Ditimbang sampel sebanyak ± 5 gram dengan 
neraca digital, arangkan diatas kompor gas, 
abukan dalam furnace dengan suhu 900°C, 
dinginkan di desikator, tambahkan HNO3 pekat 3 
tetes, larutkan dalam labu ukur 50 ml,tambahkan 
aquabides sampai tanda batas, homogenkan, 
saring dengan kertas saring, masukkan ke 

tabung reaksi,sampel siap di analisa dengan alat 
AAS.  
Untuk Preparasi Larutan Induk  
Larutan induk tersedia Titrisol Cu 1000 ppm 
Untuk preparasi Larutan intermediet 100 ppm 
Dipipet 25 ml titrisol Cu 1000 ppm masukkan 
kedalam labu ukur 250ml, kemudian 
ditambahkan 20 ml HNO3 , tepatkan sampai 
tanda batas dengan aquabidest. 
Untuk Pembuatan Deret Standar  
Dipipet 0; 0,5; 1; 1,5 2; 2,5 ml larutan 
intermediet, masukkan  kedalam labu ukur 50 
ml, tambahkan aquabides sampai tanda batas, 
homogenkan, sampel siap di analisa dengan alat 
AAS 
 
Uji Coliform  

Uji Penduga 
Dipipet 1 ml pengenceran 10

-1
 kedalam masing-

masing 3 tabung yang berisi media LB steril 
yang di dalamnya  terdapat tabung durham 
terbalik, lakukan hal yang sama pada 
pengenceran 10

-2 
dan 10

-3
 masing-masing 3 

tabung, inkubasikan semua tabung dalam 
inkubator pada suhu 35

o
C, amati 2x24 jam, 

perhatikan adanya gas yang terbentuk dalam 
tabung durham. Hasil uji dinyatakan positif 
apabila terbentuk gas 
Uji Penegas (Penguat) 
Dipindahkan sebanyak 1 jarum ose dari tiap 
tabung yang  membentuk gas pada media LB ke 
dalam tabung yang berisi 10 ml media  BGLB 
steril yang di dalamnya terdapat tabung durham 
terbalik, inkubasikan didalam incubator pada 
suhu 35

o
C, amati 2X24 jam, perhatikan adanya 

gas yang terbentuk dalam tabung durham. Hasil 
uji dinyatakan positif apabila terbentuk gas, 
gunakan  tabel MPN untuk menentukan nilai 
MPN berdasarkan jumlah tabung positif 
 
Penetapan kadar  Vitamin C Metode Iodimetri 

Sampel yang telah dihaluskan disaring dengan 
kertas saring, filtrat yang diperoleh dipipet 
sebanyak 10 mL dengan pipet gondok dan 
dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL, 
dilakukan duplo, ditambahkan aquadest ± 30 
mL, 1 mL indicator amilum 1%, dititar dengan 
larutan standar iodium 0,01 N (titrasi diakhiri 
setelah terbentuknya warna biru ) 

Uji Organoleptik 
Tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu 
produk berbeda - beda. Tingkat kesukaan 
tersebut dapat dilakukan dengan cara pengujian 
yang dilakukan oleh panelis tidak terlatih. 
Sampel diberikan kepada 70 penelis untuk 
dinilai, kemudian diberikan format pengujian 
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yang akan diisi penelis sesuai hasil pengamatan 
penelis. 
Parameter uji : warna, tekstur dan bau. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel Hasil Analisis Produk 

 
Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa Nata dari kulit pisang layak untuk di 
konsumsi karena cemaran logam Cu pada 
sampel nata tidak melebihi limit sesuai dengan 
SNI 01-4317-1996 dengan persyaratan maks 2 
(ppm), karena adanya cemaran Logam Cu 
dalam suatu makanan dapat berdampak buruk 
bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsi 
produk tersebut jadi perlu adanya pengujian 
cemaran logam Cu. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 
pengujian coliform yang telah dilakukan 
terhadap sampel Nata de Banana skin setelah 
2x24 jam didapatkan hasil Negatif (-) pada 
setiap pengenceran yang dibuat.Hal ini 
menunjukkan bahwa kualitas produk tersebut 
sesuai dengan SNI 01-4317-1996 Nata Dalam 
Kemasan, karena jumlah coliform pada produk 
Nata de Banana Skin tidak melebihi ambang 
batas yang telah ditetapkan SNI 01-4317-1996 
yaitu <3.  

Tabel diatas menunjukkan bahwa kadar 
vitamin C dalam nata de banana skin sebesar 
0.007%,  sesuai dengan kadar vitamin C dalam 
kulit pisang yaitu sebesar 0,0175 % gr bahan 
baku. Nata de Banana Skin bagus untuk di 
konsumsi karena mengandung vitamin C yang 
baik untuk kesehatan. 

KESIMPULAN 
Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, 

dapat diketahui hasil dari kadar serat kasar 
sebesar 2,22%, kadar gula 8,35%, cemaran 
mikroba metode ALT 1,0 x 10

2
, kadar cemaran 

Cu 3,2 x 10
-4

% , vitamin C sebesar 0,135% dan 
negative coliform serta uji organoleptik dari 100 

panelis tidak terlatih yang mana lebih dari 50% 
panelis sangat suka dengan nata tersebut, maka 
nata layak untuk dipasarkan. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa  
nata dari kulit pisang memiliki kadar serat kasar 
sebesar 2,22% sesuai dengan  SNI 01-4317-
1996 (Nata dalam Kemasan) yang memiliki 
syarat kadar serat yaitu maksimal 4,5% maka 
naa tersebut sudah memenuhi syarat untuk 
dikonsumsi. 

Dalam SNI 01-2891-1992, nata dalam 
kemasan syarat mutu kadar gula (dihitung 
sebagai sakarosa) minimal 15 %. Dari analisis 
yang dilakukan didaptkan kadar gula nata de 
banana skin sebesar 8,35 %. Dalam SNI nata 
dalam kemasan kadar gula yang didapatkan 
minimal 15% karena analisis nata beserta 
sirupnya. Sedangkan pada praktikum ini 
dilakukan analisis natanya saja. Yang  
difermentasi  oleh bakteri Acetobacter xylinum 
adalah gula. Gula yang terkandung dalam kulit 
pisang masih kurang cukup sehingga perlu 
ditambahkan gula lagi waktu pembuatan nata 
sebagai sumber karbon oleh bakteri Acetobacter 
xylinum. sehingga kadar gula pada nata hanya 
sedikit yang menyebabkan rasa nata hambar. 

Dari analisis yang dilakukan didapatkan 
standar plate count dari nata adalah   1,0 x 10

2
, 

cemaran mikroba (ALT) pada SNI Nata dalam 
Kemasan maksimal 2,0 x 10

2
, maka hasil uji 

yang didapatkan sesuai dengan SNI Nata dalam 
Kemasan tersebut. Maka produk bisa 
dikonsumsi, karena tidak mengandung banyak 
mikroba. Semakin sedikit mikroba yang 
terkandung dalam produk tersebut maka 
semakin bagus kualitas produk tersebut. 
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ABSTRAK 

Jambu biji (Psidium guajava L) adalah salah satu tanaman buah jenis perdu yang banyak bercabang. Selain dari 

buahnya, daun jambu biji juga dapat digunakan dalam mencegah demam berdarah. Daun jambu biji mengandung 
komponen yang berkhasiat untuk mengatasi penyakit demam berdarah dengue (DBD). Kelompok senyawa flavonoid 
dalam daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan virus berinti RNA. Teh adalah minuman, 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 abu total 4,50%; uji metabolit sekunder seperti: 
tanin (+), alkaloid (+); angka lempeng total 2,2 x 103 koloni/g; Uji organoleptik warna merah kecoklatan 89%, aroma 
harum khas daun jambu biji 52%, dan rasa sepat 58%; Kadar Air denganmetodegravimetrisebesar 4,23 %; 
Alkalinitas Abu Larut dalam AirdenganmetodeAsidimetri sebesar 1,10 %; dan Uji Mikrobiologi Kapang 3,5 x 102 
koloni/g.  
 
Kata kunci : jambu biji, teh, teh herbal. Analisis teh herbal daun jambu biji. 

 
ABSTRACT 

Guava (Psidium guajava L) is one species of tree fruit crops are much branched. Apart from the fruit, guava leaves 
can also be used to prevent dengue. Guava leaves contain compounds that are efficacious to overcome the disease 
dengue hemorrhagic fever (DHF). The group of flavonoid compounds in guava leaves can inhibit the growth of viral 
RNA core. Tea is a drink, an infusion that is made by brewing the leaves, shoots, dried leaves or stems of the plant 
Camellia sinensis in hot water. Herbal tea is the name for the herb flowers, leaves, seeds, roots, or dried fruit to make 
the drinks. The analysis results obtained tea is done: total ash content of 4.50%; test of secondary metabolites such 
as tannins (+), alkaloids (+); total plate count of 2.2 x 103 colonies/g; Organoleptic hazel 89%, typical fragrant aroma 
of guava leaves 52%, and 58% astringent taste; Water Content by gravimetrymethode of 4.23%; alkalinity Abu 
Soluble in water by Asidimetrymethode 1.10%; andMicrobiology Test Kapang 3.5 x 102 colony/g.  
 
Keywords: guava, tea, herbal tea. Analysis of guava leaf herbal teas. 
 
PENDAHULUAN 

 

Semakin meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan kesehatan dewasa ini membuat 
obat-obatan yang berasal dari alam semakin 
banyak diminati. Wujudnya dapat dilihat dengan 
gencarnya wacana “back to nature” atau kembali 
ke alam. Karena disamping tidak memiliki efek 
samping, pengobatan alami atau beragam 
tanaman herbal juga memiliki manfaat yang 
sangat banyak. Dewasa ini gaya hidup modern 
telah diimbangi dengan kepedulian tinggi terhadap 
kesehatan. Kesehatan bernilai tinggi dan mahal. 

Sehingga setiap orang berupaya untuk 
menerapkan gaya hidup sehat. Sehat selalu 
diantaranya dengan mengonsumsi teh. Teh 
merupakan salah satu minuman tertua di dunia 
dan memiliki berbagai khasiat (Anonymous,2013). 

Di lingkungan masyarakat kita menemui 
beragam tanaman yang ternyata memiliki khasiat 
obat, diantaranya tanaman jambu biji. Jambu biji 
dikenal bagi sebagian masyarakat sebagai 
tanaman buah yang hasil buahnya dikonsumsi. 
Sebagian besar masyarakat mungkin tahu bahwa 
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bagian jambu biji terutama daunnya dapat 
mengobati diare dengan cara direbus, namun 
sayang pemanfaatan ini belum dikelola secara 
maksimal dengan menjadikannya sebagai suatu 
produk herbal yang memiliki nilai jual yang tinggi. 
Tanaman ini memiliki banyak manfaat bagi 
kesehatan kita yaitu dapat mengobati berbagai 
macam penyakit seperti diare sampai menurunkan 
kadar kolesterol (Rismunandar,1989). Hasil 
skrining fitokimia membuktikan bahwa daun jambu 
biji mengandung metabolit sekunder yang terdiri 
dari, tannin, polifenolat, flavonoid, monoterpenoid, 
siskulterpen, alkaloid, kuinon, dan saponin 
(Kurniawati,2006).  
 
BAHAN DAN METODE 
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di laboratorium. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Daun jambu biji. 
Cara kerja pengujian mutu produk  
Pembuatan Teh Herbal Daun Jambu Biji 

Lakukan penyortiran daun jambu biji bagian 
pucuknya, pilih daun jambu biji yang baik dan 
segar; Cuci daun jambu biji dengan air bersih agar 
kotoran yang menempel seperti tanah atau debu 
dapathilang; Tiriskan daun jambu biji yang telah 
dicuci agar sisa air dari pencucian hilang; 
Kemudian dirajang atau potong-potong daun 
jambu biji menjadi kecil-kecil. Hal ini bertujuan 
agar kandungan pada daun jambu biji dapat keluar 
pada saat diseduh, dan membantu proses 
pengeringan lebih cepat; Keringkan daun jambu 
biji yang telah dirajang dengan oven suhu 60 ºC 
selama ± 30 menit; Pengeringan dikatakan selesai 
apabila kadar air tidak lebih dari 8% atau daun 
jambu biji berbunyi gemercik saat diremas; Teh 
herbal dari daun jambu biji siap dikemas dan 

dianalisis. 
 
Kadar Abu Total metode Gravimetri  
Panaskan cawan dalam furnace pada suhu (525 ± 
25) ºC selama lebih kurang satu jam dan 
dinginkan dalam desikator selama 30 menit 
kemudian timbang dengan neraca analitik (W0); 
Timbang sampel sebanyak 2 gram contoh, 
masukkan kedalam cawan dan timbang (W1); 
Panaskan cawan yang berisi contoh yang telah 
dikeringkan diatas pemanas listrik hingga 
terbentuk arang (pemanasan secara bertahap dari 
panas kecil); Tempatkan cawan yang berisi contoh 
tersebut dalam furnace pada suhu (525 ± 25) ºC 
sampai terbentuk abu berwarna putih; Tambahkan 

air kedalam abu, keringkan dalam penangas air 
kemudian lanjutkan pada pemanas listrik 
kemudian abukan kembali pada suhu (525 ± 25) 
ºC sampai mencapai bobot yang tetap; Pindahkan 
segera kedalam desikator dan dinginkan selama 
30 menit kemudian timbang (W2); Lakukan 
pekerjaan duplo; Hitung kadar abu total dalam 
contoh. 
 
Uji Kualitatif Metabolit Sekunder Tanin 
Sejumlah sampel dilarutkan dengan aquadest 
panas;Pipet hasil filtrat 3 mL, masukkan kedalam 
tabung reaksi;Tambahkan 3 tetes FeCl3 10% 
kedalam filtrat;Amati perubahan warna yang 
terjadi;Terbentuknya endapan hitam kehijauan 
menunjukkan terdapatnya tanin.  
 
Angka Lempeng Total  
Sterilisasi alat dan bahan, Timbang 1 gram 
sampel, masukkan dalam larutan pengencer yang 
telah berisi 9 mL aquadest steril dan homogenkan; 
Buat tingkat pengenceran 10

-1
, 10

-2
 dan 10

-3
, 

dengan memipet 1 mL dari sampel sebagai 
pengenceran 10

-1
,dan 1 mL dari pengenceran 10

-1
 

ke pengenceran 10
-2

 dan begitu juga untuk 
pengenceran 10

-3
, Pipet 1 mL masing-masing 

pengenceran ke dalam cawan petri steril (dari 
pengenceran 10

-2
 dan 10

-3
), Tuang media PCA 

steril sebanyak 12-15 mL yang telah dicairkan 
dengan suhu (45 ± 1)0C ke dalam masing-masing 
cawan petri steril; Goyangkan cawan petri dengan 
hati-hati (gerakan melingkar seperti angka 
delapan) hingga tercampur rata dengan 
pembenihan; Biarkan hingga campuran dalam 
cawan petri membeku; Masukkan cawan petri 
dalam posisi terbalik kedalam inkubator dan 
inkubasikan pada suhu 350C selama 24-48 jam; 
Catat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang 
mengandung 25-250 koloni setelah 48 jam; Hitung 
angka lempeng total dalam 1 gram atau 1 mL 
contoh dengan mengalikan jumlah rata-rata koloni 
padda cawan dengan faktor pengenceran yang 
digunakan (sesuai).  
 
Pengujian Organoleptik  

Untuk Pemeriksaan keadaan contoh dilakukan 
pemeriksaan warna, bau dan rasa terhadap 100 
orang panelis. Hasil yang diperoleh kemudian 
dibandingkan dengan syarat mutu cuka 
fermentasi.  
 
Kadar Air metode Gravimetri  
Panaskan cawan penguap dalam oven suhu (105 
± 2) ºC selama 1 jam satu jam dan dinginkan 
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dalam desikator selama 15 menit, kemudian 
timbang dengan neraca analitik sampai konstan 
(Wo), Timbang sampel sebanyak 2 gram dengan 
neraca analitik (W1).Panaskan cawan yang berisi 
contoh tersebut dalam oven pada suhu (105 ± 2) 
ºC selama 1 jam, Masukan kedalam desikator 
selama 15 menit kemudian timbang, Lakukan 
pemanasan kembali selama 1 jam dan ulangi 
kembali perubahan berat antara pemanasan 
selama   jam mempunyai interval ≤   mg (W2), 
Lakukan pengerjaan duplo, dan Hitung kadar air 
dalam contoh. 
 
Alkalinitas abu larut dalam air  
Contoh yang digunakan adalah fltrat dari 
penetapan kadar abu larut dalam air, Dinginkan 
filtrat tersebut, Dipipet 10 ml filtrat tersebut, 
kemudian tambahkan 20 mL aquades dan 3 tetes 
indikator metil jingga, Titrasi dengan HCl 0,1 N.  
 
Uji Kualitatif Metabolit Sekunder (Alkaloid) 

Sejumlah sampel dilarutkan dalam aquadest 
panas, Pipet sedikit filtrat dengan pipet tetes 
kedalam plat tetes, Tambahkan 3 tetes asam 
sulfat 2 N, Tambahkan 1-2 tetes pereaksi Mayer 
dan Dragendorf, Diamati dan diaduk perubahan 
yang terjadi, Positif alkaloid ditandai dengan, 
Mayer: terbentuk endapan putih atau keruh, 
Dragendorf: endapan orange.  
 
Uji Mikrobiologi Kapang  

Timbang 1 gram sample secara aseptik, lalu 
masukan kedalam larutan pengencer yang telah 
berisi 9 mL larutan pengenceran pepton water 
(1:10),Homogenkan, Dipipet 1 mL dari masing-

masing pengenceran 10-2 dan 10-3 kedalam 
cawan petri steril secara duplo, Dituang media 

PDA yang telah disterilkan (suhu 45ºC selama 1 
jam) sebanyak 15-20 mL kedalam cawan petri dan 
goyangkan sedemikian rupa sehingga campuran 
tersebut merata, Setelah pembenihan membeku, 
diinkubasi pada suhu 25 ºC selama 5 hari, 
Dihitung koloni kapang (dapat dimulai dari hari 
ketiga sampai kelima), Dilaporkan dan dicatat hasil 
sebagai jumlah kapang per gram. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Produk  
Dari Produk Teh herbal yang dihasilkan dengan 
memanfaatkan daun jambu biji ini diperoleh 
setelah dilakukan tahap pemotongan dan 
pengeringan terhadap bahan baku yang 
mempergunakan daun jambu biji sebanyak3 kg 
didapatkan produk teh dari daun jambu biji 

sebanyak 450 gram. Dari perhitungan % 
rendemen produk yang didapat sebesar 15 %. 
berarti dari 3 kg daun jambu biji segar didapatkan 
produk olahan teh herbal sebanyak 450 gram. 
 
Hasil Analisis Uji Parameter 
Kadar Abu Total 
Tabel 1. Hasil Kadar Abu Total 

 
Dari hasil praktikum yang dilakukan didapatkan 
kadar abu total dari sampel pertama adalah 4,40% 
dan sampel kedua adalah 4,60% jadi didapatkan 
rata-rata nya adalah 4,50%. Hasil yang diperoleh 
memenuhi range standar (SNI 3757:2014 
tentangTehhitam Celup) yang kadar abu totalnya 
4-8%. Berarti mutu dan kualitas dari teh herbal 
daun jambu biji ini baik untuk dikonsumsi dan 
sesuai dengan SNI, karena kadar abu total yang 
dikandung Teh Herbal Daun Jambu Biji ini dapat 
menentukan baik tidaknya suatu proses 
pengolahan, misalnya tingkat kebersihannya serta 
mengetahui tingkat kemurnian dari teh. Produk teh 
yang memiliki kandungan kadar abu total yang 
tinggi dan melewati range standar dari SNI akan 
menyebabkan mutunya kurang baik. 
 
Uji Kualitatif Metabolit Sekunder 
Tabel 2. Hasil Uji Tanin dan Alkaloid  

 
Dari praktikum uji kualitatif yang dilakukan dapat 
dilihat hasil uji metabolit sekunder diketahui bahwa 
sampel teh herbal daun jambu biji mengandung 
senyawa metabolit sekunder yaitu tanin dan 
alkaloid. Positif mengandung tanin ditandai 
dengan terbentuknya endapan hitam kehijauan 
pada saat penambahan FeCl3 10%. Dan positif 
alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan 
putih atau keruh pada pereaksi mayer dan 
terbentuk endapan orange pada pereaksi 
dragendorf. Melihat pada literatur yang ada dan 
hasilnya positif mengandung metabolit sekunder 
tanin dan alkaloid, jadi teh herbal dari daun jambu 
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biji ini sangat baik untuk dikonsumsi untuk 
kesehatan. 
 
Angka Lempeng Total  
Tabel 3. Hasil Uji Angka Lempeng Total 

 
Dari praktikum yang sudah dilakukan didapat 
hasilnya (2,2 x 103) < (3,0 x 103)artinya hasil yang 
diperoleh memenuhi range standar (SNI 
3757:2014 tentangTehhitam Celup) yang angka 
lempeng totalnya maksimal 3 x 103 koloni/g. Ini 
menandakan kualitas teh dari daun jambu biji ini 
baik untuk dikonsumsi. Karena semakin sedikit 
jumlah koloni mikroba dalam suatu bahan pangan 
maka semakin baik kebersihannya. Tapi apabila 
hasilnya melewati batas maksimum, teh ini tidak 
boleh dikonsumsi, ini dikarenakan teh masih 
banyak mengandung koloni bakteri dan 
menjadikan kualitas teh tidak bagus. 
 
Pengujian Organoleptik  

Hasil uji organoleptik menunjukkan skor tertinggi 
untuk parameter warna diperoleh pada teh daun 
jambu biji (89%; berwarna merah kecoklatan), 
sedangkan untuk parameter aroma dan rasa skor 
tertinggi diperoleh pada teh daun jambu biji 
berturut-turut (52%; beraroma harum) dan (58%; 
berasa sepat).Penerimaan keseluruhan uji 
organoleptik menunjukkan teh daun jambu biji 
lebih disukai oleh panelis dengan kriteria warna 
merah kecoklatan, aroma yang harum dengan 
khas daun jambu biji dan rasa sepat serta memiliki 
karakteristik seduhan teh paling baik. 
 
Kadar Air Metode Gravimetri  
Tabel 4. Hasil Kadar Air 

 
Dari praktikum yang dilakukan didapatkan kadar 
air dari sampel sebesar 4,23 %. Hasil yang 
diperoleh memenuhi range standar (SNI 
3757:2014 tentang Teh hitam Celup) yang kadar 
airnya maksimal 8 %. berarti mutu dan kualitas 
dari teh herbal daun jambu biji ini baik untuk 

dikonsumsi dan sesuai dengan SNI, karena kadar 
air yang yang di kandung Teh Herbal Daun Jambu 
Biji ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 
memenuhi range standar pada SNI teh herbal. 
Produk teh yang memiliki kandungan kadar air 
yang tinggi akan menyebabkan mutunya kurang 
baik, karena jika suatu produk mengandung air 
yang cukup tinggi akan mudah rusak dan tidak 
bisa tahan lama.  
 
Alkalinitas Abu Larut dalam Air  
Tabel 5. Hasil Alkalinitas 

 
Dari hasil praktikum yang dilakukan didapatkan 
kadar alkalinitas abu larut dalam air dari sampel 
sebesar 1,10 %. Hasil yang dipeloreh memenuhi 
range standar(SNI 3757:2014 tentang Teh hitam 
Celup) yang kadar alkalinitas abu larut dalam 
airnya maksimal 3%. Berarti mutu dan kualitas dari 
teh herbal daun jambu biji ini baik dan sesuai SNI , 
karna kadar alkalinitas dari daun jambu biji ini 
sesuai dengan range. Sehingga baik untuk 
kesehatan apabila dikonsumsi karena tubuh 
membutuhkan basa, agar dapat terhindar dari 
kegemukandan optimal dari serangan berbagai 
macam penyakit. 
 
Uji Mikrobiologi Kapang  
Tabel 6. Hasil Uji Kapang 

 
Dari praktikum yang dilakukan didapatkan jumlah 
koloni dalam teh herbal yang di uji 3,5 x 102koloni. 
Hasil yang diperoleh memenuhi range standar 
(SNI 3757:2014 tentang Teh hitam Celup) yang 
jumlah kapang maksimal 5 x 102 koloni. berarti 
mutu dan kualitas dari teh herbal baik. 
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KESIMPULAN 

Dari praktikum yang telah dilakukan terhadap 
sampel Teh Herbal dari Daun Jambu Biji maka 
didapatkan hasil analisa yaitu : Kadar Abu total 
sebesar4,50 %, Uji kualitatif metabolit sekunder 
tanin (+), Angka lempeng total 2,2 x 103 koloni/g 
dan Uji Organoleptikwarna merah kecoklatan 89%, 
aroma harum khas daun jambu biji 52%, dan rasa 
sepat 58%, Penetapan Kadar Air sebesar 4,23 %, 
Penetapan Alkalinitas Abu Larut dalam Air 
sebesar 1,10 %, Uji Kualitatif Metabolit Sekunder 
Alkaloid (+) dan Uji Mikrobiologi Kapang 3,5 x 102 
koloni/g. Dilihat dari hasil analisis terhadap produk 
yang penulis buat dapat disimpulkan bahwa Teh 
Herbal dari Daun Jambu Biji telah memenuhi SNI 
3757:2014 tentang Teh hitam sesuai  dengan 
parameter yang penulis analisis. 
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ABSTRAK 

Kulit singkong (Manihotutilissima) merupakan limbah dari tanaman singkong yang memiliki karbohidrat yang 

tinggi yang dapat digunakan sebagai sumber pakan bagi ternak. Persentase jumlah limbah bagian luar sebesar 
0,5 sampai 2% dari berat total singkong segar dan limbah kulit bagian dalam sebesar 8% sampai 15%. Kulit 
singkong mengandung atom H sebanyak 9.78%, O sebanyak 28.74%, N sebanyak 2.06%, S sebanyak 0.11%, 
dan H2O sebanyak 11.4%, dan atom C sebanyak 59.31% yang berarti terdapat karbon yang tinggi.Hal ini 
bertujuan membuat karbon aktif yang ramah lingkungan. Dari produk yang dibuat dilakukanan alisis terhadap 
penentuan kadar abu metoda gravimetri didapatkan kadar abu sebesar 2,02% dan sesuai standar SII No.0258-
79 yaitu maksimum 2,5%. Kadar air metoda thermogravimetri. Kadar air yang didapatkan sebanyak 2,17% serta 
sesuai dengan SII No.0258-79 yaitu maksimum 10% dan kadar daya serap I2 didapatkan sebesar 19,62, sesuai 
dengan SII No.0258-79 yaitu maksimum 20%.Pengujian parameter analisis pH, zat padat total metoda 
gravimetric dengan hasil kadar zat padat total dalam air limbah sebelum disaring dengan karbon aktif adalah 
1000 mg/L dan sesudah disaring dengan karbon aktif adalah 400 mg/L. Analisis angka kalium permanganate 
metoda titrimetri dengan hasil kadar zat organik dalam air limbah sebelum disaring dengan karbon aktif adalah 
18.69 mg/L dan yang sesudah disaring dengan karbon aktif adalah 7.9 mg/L. Analisis kadar sulfat dalam air 
metode turbidimetri dengan hasil konsentrasi sulfat dalam air limbah sebelum disaring dengan karbon aktif 
adalah 69 mg/L dan sesudah disaring dengan karbon aktif adalah 23,4 mg/L, berarti karbon aktif ini dapat 
berfungsi menurunkan konsentrasi sulfat pada limbah.  

Kata kunci : kulitsingkong, karbonaktif,analisis. 

ABSTRACT 

Skin cassava (Manihot utilissima) is a waste of cassava plants that have a high carbohydrate that can be used as 
feed for livestock. The percentage of the amount of waste the outside of 0.5 to 2% of the total weight of fresh 
cassava and wastes the inner skin of 8% to 15%. Cassava peel containing atoms as much as 9.78% H, O as 
much as 28.74%, N% as much as 2:06, 0:11% total S, and H 2 O as much as 11.4%, and the C atom as much 
as 59.31%, which means there is a high carbon. It aims to make activated carbon environmentally friendly. 
Products made from analyzing the gravimetric method of determining the ash content obtained ash content of 
2.02% and corresponding maximum standard SII No.0258-79 ie 2.5%. The water content thermogravimetri 
method. The water content obtained as much as 2.17% and in accordance with SII No.0258-79 ie a maximum of 
10% and the levels of absorption I2 obtained at 19.62, according to No.0258-79 SII is a maximum of 20%. 
Testing analysis parameters pH, total solids gravimetric method with the results of total solids concentration in 
the wastewater before it is filtered with activated carbon is 1000 mg / L and after filtered with activated carbon 
was 400 mg / L. Analysis of figures potassium permanganate titrimetric method with the results of the levels of 
organic substances in wastewater before it is filtered with activated carbon is 18.69 mg / L and that subsequently 
filtered with activated carbon is 7.9 mg / L. Analysis sulfate content in water turbidimetry method with the results 
of concentration of sulfates in wastewater before it is filtered with activated carbon is 69 mg / Ldan after filtered 
with activated carbon was 23.4 mg / L, mean activated carbon can serve to lower the concentration of sulphate in 
waste.  

Keywords : cassava peel, activated carbon, analysis 

PENDAHULUAN 
Kulit singkong (Manihot utilissima) 

merupakan limbah dari tanaman singkong yang 
memiliki karbohidrat yang tinggi yang dapat 
digunakan sebagai sumber pakan bagi 

ternak.Persentase jumlah limbah bagian luar 
sebesar 0,5 sampai 2% dari berat total singkong 
segar dan limbah kulit bagian dalam sebesar 8% 
sampai 15%. Kandungan dari kulit singkong 
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adalah : atom H sebanyak 9.78%, O sebanyak 
28.74%, N sebanyak 2.06%, S sebanyak 0.11%, 
dan H2O sebanyak 11.4%, dan atom C sebanyak 
59.31% yang berarti terdapat karbon yang 
tinggi.Hal ini bertujuan membuat karbon aktif 
yang ramah lingkungan. Selain berfungsi sebagai 
pakan ternak, kulit singkong juga berfungsi 
sebagai karbon aktif yang diperoleh dari 
kandungan karbon yang terkandung didalamnya. 
Karbon yang terkandung di dalam kulit singkong 
dapat dibuat menjadi karbon aktif yang kemudian 
bisa diaplikasikan pada IPAL. 

IPAL adalah suatu perangkat peralatan 
teknik beserta perlengkapannya yang 
memproses atau mengolah cairan sisa proses 
produksi pabrik, sehingga cairan tersebut layak 
dibuang ke lingkungan. Keunggulan karbon aktif:  
1. Ramah lingkungan  

2. Dapat menyerap logam berat dalam limbah  

3. Penjernihan air limbah  
 
Kekurangan zat  warna alami:  
1. Perlu kesabaran dan kesadaran yang tinggi 

dalam membuatnya  

2. Tidak ada penyaringan aplikasi IPAL. 
 

BAHAN DAN METODE 
Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di laboratorium. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Kulit singkong. 
 
Metode 
Metoda yang digunakan adalah metoda 
gravimetri. Parameter-parameter yang dilakukan 
untuk menganalisis kualitas dari karbonaktif yang 
diaplikasikan pada IPAL yaitu ujikadarabu, uji 
kadar air, uji bilanganiod, uji analisa zat padat 
total, uji analisis sulfat, uji angka permanganat, 
ujianalisis pH.  
 
Sumber bahan baku pembuatan sirup 

Bahan baku kulitsingkong diambil sebanyak2 Kg 
di limbah pabrik pengolahan singkong di daerah 
Lubuk Buaya kecamatan Koto Tangah, Padang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Produk  

1. Pengeringan dan pembakaran  

 

2. Aktivasi  

 
Skema Pembuatan Produk 

 
Cara Kerja Pengujian Mutu Produk 
 
Uji Kadar Abu 
Cawan porselen dibersihkan dan dikeringkan, 
masukkan dalam oven pada suhu 105°C selama 
1 jam, masukkan dalam desikator selama 15 
menit, timbang cawan porselen, timbang 2 gram 
sampel didalam cawan porselen, arangkan diatas 
nyala bakar, abukan dengan furnace pada suhu 
550° selama 2 jam, dinginkan dalam desikator, 
timbang sampel hingga didapatkan bobot 
konstan.  
 
Uji Kadar Air  

Cawan penguap dibersihkan dan dikeringkan, 
maukkan kedalam oven pada suhu 105°C 
selama 1 jam, dinginkan didalam desikator 
selama 15 menit, timbang cawan penguap 
kosong, timbang sampel 5 gram dengan cawan 
penguap, masukkan kedalam oven pada suhu 
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105°C selama 1 jam, dinginkan dalam desikator, 
timbang sampai didapatkan bobot konstan.  
 
Uji Analisis Daya Serap Iod 
timbang 1 gram arang dengan Erlenmeyer 
tertutup, tambahkan 25 mL larutan yod mono 
klorida, kocok dengan hati-hati dan simpan 
ditempat yang gelap selama 2 jam, tambahkan 
10 mL KI 20% dan 150 mL air suling, kocok dan 
teteskan indicator amilum, titar dengan larutan 
Natrium thiosulfat 0,1 N, titrasi hingga warna biru 
hilang, lakukan duplo.  
 
Uji Analisis Zat Padat  Total 
Panaskan cawan pada oven dengan suhu 105°C 
selama 1 jam, dinginkan dalam desikator selama 
15 menit, timbang hingga didapatkan bobot 
konstan, pipet kedalam 50 mL sampel yang telah 
diaduk dan disaring dengan kertas saring berpori 
 ,45μ, pindahkan kecawan penguap, uapkan 
sampai kering diatas penangas atau didalam 
oven pengering, masukkan sampel yang sudah 
kering kedalam oven pada suhu 105°C selama 1 
jam, dinginkan dalam desikator selama 15 menit, 
timbang cawan hingga konstan.  
 
Uji Penetapan Zat Organik 

pipet 100 mL limbah dan masukkan kedalam 
erlemeyer, tambahkan KMnO4 beberapa tetes 
hingga sampel berubah menjadi warna merah 
muda, tambahkan 5 mL H2SO4 8 N, masukkan 
beberapa buah batu didih, panaskan sampai 
mendidih diatas penangas air, tambahkan 10 mL 
KMnO4 0,01 N, panaskan hingga mendidih 
selama 10 menit, tambahkan 10 mL asam 
oksalat 0,01 N, panaskan hingga mendidih 
selama 10 menit, titrasi dengan KMnO4 0,01 N 
sampai warna merah muda, lakukan duplo.  
 
Uji Penetapan Kadar Sulfat  
Persiapan sampel sulfat 
Pipet 100 mL sampel dan masukkan kedalam 
erlenmeyer  250 mL, tambahkan 1 sendok (±0,3 
gram) BaCl2.2H2O.  
 
Pembuatan larutan induk sulfat 100 mg/L 
Larutkan 0,0148 gram natrium sulfat bebas air 
dengan air suling didalam labu ukur 100 mL, 
tambahkan sampai tanda tera dan homogenkan.  
 
Pembuatan larutan standar sulfat 
pipet 0, 2.5, 5, 7.5 dan 10 mL larutan induk sulfat 
kemudian masukkan masing-masing kedalam 
labu ukur 25 mL, tambahkan air suling sampai 
tanda tera dan homogenkan sehingga diperoleh 
kadar sulfat masing-masing 0, 10, 20, 30 dan 40 
ppm.  
 
 

Pengukuran dengan alat turbidimetri 
Sampel dilarutkan 10 gram dalam 10 mL air 
suling, ukur larutan standar 0 NTU, masukkan 
kedalam tabung sampel turbidimetri, ukur 
kekeruhan sampel pada alat turbidimetri. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dari 2 Kg kulit singkong, maka didapatkan 300 
gram karbon aktif yang akan digunakan sebagai 
IPAL yang akan digunakan untuk penjernih air 
limbah. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil praktikum yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
karbon aktif bisa mengurangi kadar logam 
didalam limbah. Hasil pemanasan dan aktifasi 
dari kulit singkong ini adalah serbuk berwarna 
hitam, jika serbuk tersebut diaplikasikan ke IPAL, 
maka serbuk dapat mengurangi kadar logam 
dalam air limbah dan menjernihkan air limbah  
Dari beberapa analisis yang telah dilakukan 
untuk menentukan kualitas dari karbon aktif ini, 
maka dapat disimpulkan bahwa kulit singkong 
dapat digunakan sebagai karbon aktif yang dapat 
diaplikasikan langsung terhadap IPAL. 
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian yang mencakup pembuatan dan analisis Nata de Pachy dari bahan air limbah 
bengkuang. Produk dibuat dengan cara fermentasi. Setelah melakukan pembuatan produk dilakukan berbagai 
analisis untuk mengetahui kualitas dari produk tersebut, metoda yang dilukan untuk analisis meliputi Uji 
Organoeleptik dengan metoda uji Hedonik, Penentuan Kadar Serat Kasar dengan metoda Thermogravimetri, Uji 
Coliform dengan metoda MPN(Most Probability Number),Uji Angka Lempeng Total dan Uji Kapang dan Khamir 
dengan metoda TPC (Total Plate Count). Hasil dari produk tersebut berupa nata, dan hasil analisis Coliform 
negatif, hasil analisis Angka Lempeng Total 4,5x10

1
 koloni/gram, hasil analisis Kapang 1x10

1
 koloni/gram, hasil 

analisis Khamir 0,5x10
1
 koloni/gram,hasil analisis Serat Kasar 1,85% , hasil analisis Cemaran Logam Cu  -

0.0649%,hasil analisis Cemaran Logam Pb 0,086% dan hasil analisis Kadar Gula sebagai Sakarosa 24,52% . 
Dari hasil analisis yang didapatkan dapat dikatakan bahwa semua hasil memenuhi limit yang telah ditetapkan 
pada SNI 01-4317-1996 Nata Dalam Kemasan. 

Kata Kunci : Bengkuang, Nata, Fermentasi. 

ABSTRACT 
 
Has conducted research which includes the creation and analysis of Nata de Yam from yam waste water 
materials. Products made by fermentation. After manufacture transactions are carried out analysis to determine 
product quality of the product,The metods used in the analysis of yam that is testing Nata Test Organoeleptic 
with Hedonic methods, Determination of Crude Fiber Content with Thermogravimetri methods, Coliform Test with 
MPN (Most Probability Number) methods,Total Plate Count Test, and test fungi and yeast with method of TPC 
(Total Plate Count). The results of these products in the form of nata and negative coliform analysis result, Total 
Plate Count 4,5x10

1
 koloni/gram analysis result, fungi 1x10

1
 koloni/gram analysis result, yeast 0,5x10

1
 

koloni/gram analysis result, Crude Fiber 1,85% analysis result, Metal Contamination Cu -0.0649% analysis result, 
Metal Contamination Pb 0,086& analysis result and Sugar as Sucrose 24,52% analysis result.of the analytical 
results obtained can be said that all the results meet the established limits on SNI 01-4317-1996 Nata In 
Packaging. 

Keywords : Yam, Nata , Fermentation. 
 

PENDAHULUAN 

Di tengah semakin meningkatnya konsumsi 
berbagai ragam minuman dan makanan ringan 
berlabel “minuman dan makanan kesehatan” 
oleh masyarakat membuka berbagai peluang 
untuk memproduksi minuman dan makanan 
kesehatan tersebut dengan berbagai bahan 
yang digunakan, salah satunya adalah minuman 
nata yang merupakan salah satu dari berbagai 
jenis teknologi bahan pangan yang dapat 
memenuhi pemanfaatan sumber daya pangan 
apalagi dalam pengelolaannya menggunakan 
bahan yang tidak terpakai atau limbah 
pengelolaan makanan, kemudian bahan tersebut 
diolah menjadi bahan yang memiliki mutu yang 

baik. Contohnya pemanfaatan limbah air 
bengkuang dalam pembuatan Nata de Pachy. 

Nata merupakan produk makanan yang 
dihasilkan dari larutan yang mengandung 
glukosa yang mengalami proses fermentasi 
dengan melibatkan bakteri Acetobacter xylinum , 
sehingga membentuk kumpulan biomassa yang 
terdiri dari selulosa dan memiliki penampilan 
seperti agar-agar berwarna putih. Produk nata 
biasanya disajikan sebagai campuran dalam es 
krim,fruitcoktail atau cukup ditambah sirup saja. 
Kandungan kalori nata relatif rendah, sehingga 
baik digunakan untuk diet orang yang 
mengalami diabetes. Dalam perkembangan 
industri nata, umumnya nata yang beredar 
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dipasaran saat ini diolah dari air kelapa. 
Meskipun demikian nata juga dapat dibuat dari 
aneka buah lainnya, contohnya nata yang 
terbuat dari bengkuang. 

Bengkuang merupakan salah satu komoditi 
perkebunan Sumatra Barat, khususnya kota 
padang yang banyak menghasilkan bengkuang 
dan memiliki mutu yang baik sehingga padang 
dikenal dengan Kota Bengkuang. Sehingga 
sangat diperlukan pengembanga jenis produk 
pengolahan bengkuang agar dapat bersaing 
dipasar industri makanan dan minuman. Oleh 
karena itu kami mencoba untuk 
mengembangkan produk hasil olahan dari bahan 
bengkuang dengan melakukan penelitian 
tentang pembuatan nata de pachy dengan 
melihat pengaruh komposisi media Acetobacter 
xylenium yang digunakan. 

Jenis nata ini juga dapat dibuat dari 
pemanfaatan air pada pengolahan bengkuang 
menjadi bedak dingin. Bengkuang yang diolah 
menjadi bedak dingin, biasanya dalam produksi 
yang dilakukan, air  limbah yang dihasilkan 
terbuang begitu saja. 

Jenis nata ini mirip dengan nata de 
coco,kenyal,putih tapi lebih lembut dari nata de 
coco. Dalam proses ini menghasilkan nata 
berupa lapisan padatan seperti agar-agar 
didekat permukaan cairan pemeliharaan. Karena 
jenis bahan yang digunakan adalah tergolong 
baru dan belum ada yang mengembangkannya, 
oleh karena itu jenis nata ini disebut Nata de 
Pachy. Nama ini diberikan sesuai dengan nama 
latin dari bengkuang yaitu Pachyrhizus erosus. 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di 
laboratorium. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bengkung. 
 
Pembuatan Produk 

 
Skema Proses Pembuatan Produk 

Cara Kerja Pengujian Mutu Produk 
 
Uji Organoeleptik 

Uji Organoeleptik adalah pengujian yang 
didasarkan pada proses pengindraan. Uji 
organoeleptik adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk mengetahui penilaian panelis 
terhadap suatu produk yang dihasilkan. 
Penilaian yang dilakukan antara lain 
warna,bau,rasa,tekstur dan kesukaan. 
 
Uji Coliform 
Timbang 1 gram kemudian masukkan ke 9 mL 
larutan pengencer Buffered Pepton Water 
hingga diperoleh pengenceran 10

-1
kemudian 

dihomogenkan,dilanjutkan ke pengenceran 10
-

2
dan 10

-3
, pipet 1mL pengenceran contoh 10

-1
 

kedalam masing-masing 6tabung yang berisi 
5mL lactosa broth dan tabung durham,Lakukan 
juga dengan cara yang sama terhadap 
pengenceran 10

-2
(1:100) pada tabung kedua 

dan 10
-3

 (1:1000) pada tabung ketiga (setiap 
pengenceran pergunakan pipet yang baru dan 
steril), kemudian simpan semua tabung dalam 
inkubator pada suhu 36  selama 24-
48jam,setelah 2x24jam lakukan pengamatan 
dan kemudian catat jumlah tabung yang 
membentuk gas. 

 
Uji Serat Kasar 
Timbang sampel 3 gram secara teliti,Pindahkan 
sampel kegelas piala 250 mL,Untuk 
pembebasan lemak tambahkan ethanol 96% 15 
mL dan aduk kemudian diamkan sebentar, 
Endap tuangkan larutan tersebut dengan kertas 
saring kedalam erlenmeyer 250 mL,Lakukan 
proses endap tuang dua kali dengan ethanol 
96% tersebut dimana untuk ketiga kalinya 
endapan disertakan dalam penyaringan,Angkat 
kertas saring yang telah berisi endapan lalu 
keringkan contoh dan masukkan kedalam 

erlenmeyer 250 mL,Tambahkan  50 mL larutan 
H2SO4 1,25% kedalamnya,Refluk 30 menit, 

tambahkan  50 mL NaOH 3,25%,refluk kembali 
selama 30 menit,setelah itu saring larutan dalam 
keadaan panas dengan kertas saring yang telah 
ditimbang konstan sebelumnya dan 
corong,Lakukan pencucian dengan H2SO4 
panas, air panas dan yang terakhir dengan 
ethanol 96% (masing-masing 25 mL),Angkat 
endapan dan kertas saring serta pindahkan ke 
cawan penguap yang telah dikonstankan 
beratnya terlebih dahulu,Keringkan endapan 

tersebut didalam oven dengan suhu 105  
selama 2 jam,Dinginkan dalam desikator selama 
15menit,Timbang hingga bobot konstan. 
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Uji Angka Lempeng Total 

Timbang 1 gram kemudian masukkan ke 9 mL 
larutan pengencer Buffered Pepton Water 
hingga diperoleh pengenceran 10

-1
kemudian 

dihomogenkan,dilanjutkan ke pengenceran 10
-

2
dan 10

-3
 ,pipet 1 mL larutan 10

-2
 dan 10

-3
 dan 

masukan kedalam cawan petri steril dan lakukan 
2 kali, masukkan kedalam cawan petri, tuang 
media Plate Count Agar sebanyak ±15 mL yang 

telah dicairkan yang bersuhu 45  dalam waktu 
15 menit dari pengenceran pertama. 
Digoyangkan cawan petri dengan hati-hati 
hingga contoh tercampur rata dengan 
pembenihan, Dibiarkan hingga campuran dalam 
cawan petri membeku, Masukkan semua cawan 
petri dngan posisi terbalik kedalam incubator 
dan di inkubasi pada suhu 35  selama 24-48 
jam, catat pertumbuhan koloni setiap cawan 
setelah 2x24 jam. 
 
Uji Kapang Khamir 

Timbang 1 gram kemudian masukkan ke 9 mL 
larutan pengencer Buffered Pepton Water 
hingga diperoleh pengenceran 10

-1 
kemudian 

dihomogenkan, dilanjutkan ke pengenceran 10
-2 

dan 10
-3

, dipipet 1 mL dari masing-masing 
pengenceran kedalam cawan petri steril secara 
duplo, Tuangkan media Potato Destroxe Agar 
yang telah dicairkan atau pembenihan lainnya 

(suhu 45 ) sebanyak ± 20 mL kedalam cawan 
petri dan goyangkan cawan petri dengan 
membentuk angka delapan hingga campuran 
tersebar merata. Setelah agar membeku, 
balikkan cawan petri dan inkubasikan pada suhu 
25  atau suhu kamar selama 5 hari, Amati dan 
hitung koloni kapang/khamir setelah 5 hari. 
 
Uji Cemaran Logam Cu dan Pb 

Timbang 5 gram contoh dengan teliti dalam 
cawan porselen, Tempatkan cawan berisi contoh 
uji di atas kompor gas, Lanjutkan pengabuan 
dalam furnace 500

0 
C sampai abu bewarna putih 

(bebas dari carbon),Larutkan abu bewarna putih 
dalam 5 ml HCl 6N atau 5 mL HNO3 1N sambil 
dipanaskan diatas penangas air selama 2-3 
menit dan masukan kedalam labu ukur 50 mL 
kemudian tepatkan hingga tanda garis dengan 
air suling (V), Jika perlu, saring larutan 
menggunakan kertas saring whatman No.41 
kedalam labu ukur 50 mL, Siapkan larutan 
blanko dengan penambahan pereaksi dan 
perlakuan yang sama seperti contoh, Baca 
absorban larutan baku kerja dan larutan contoh 
terhadap blanko menggunakan SSA pada 
panjang gelombang maksiumum sekitar 324,7 
nm (Cu) dan 217 nm (Pb), Buat kurva kalibrasi 
antara konsentrasi logam (µg/ml) sebagai 
sumbu X dan absorbans sebagai sumbu Y, Plot 
hasil pembacaan larutan contoh terhadap kurva 

kalibrasi, Hitung konsentrasi logam dalam 
contoh. 
 
Uji Kadar Gula 
Pipet 50 ml hasil saringan pada penetapan gula 
pereduksi ke dalam labu ukur 100 ml, 
Tambahkan 25 ml HCl 25%, pasang termometer 
dan lakukan hidrolisis diatas penangas air. 
Apabila suhu mencapai 68-70

o
C suhu 

dipertahankan 10 menit tepat, Angkat dan bilas 
termometer dengan air lalu dinginkan, 
Tambahkan NaOH 30% sampai netral (warna 
merah jambu) dengan indikator fenolftalein. 
Tepatkan sampai tanda tera dengan air suling, 
kocok 12 kali, Pipet 10 ml larutan tersebut dan 
masukan ke dalam erlenmeyer 500 ml, 
Tambahkan 15 ml air suling dan 25 ml larutan 
Luff Schoorl (dengan pipet) serta beberapa butir 
batu didih, Hubungkan dengan pendingin tegak 
dan panaskan diatas penangas listrik. Usahakan 
dalam waktu 3 menit sudah harus mulai 
mendidih. Panaskan terus sampai 10 menit 
(pakai stopwatch). Angkat dan segera dinginkan 
dalam bak berisi es (jangan digoyang),Setelah 
dingin tambahkan 10 ml larutan KI 20% dan 25 
ml larutan H2SO4  25% (hati-hati terbnetuk gas 
CO2), Titar dengan larutan tio 0,1 N (V1 ml) 
dengan larutan kanji 0,5% sebagai indikator 
(Penitaran dilakukan duplo), Lakukan juga 
penetapan blangko dengan 25 ml larutan Luuf 
Schoorl. Kerjakan seperti diatas (V2 ml). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan analisis terhadap produk Nata 
de Pachy dengan ke 9 parameter maka 
didapatkan hasil yang akan disajikan pada tabel 
dibawah ini : 
Tabel 3.1 Hasil dan Pembahasan 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua 
parameter analisis yang dilakukan terhadap 
sampel Nata de Pachy tidak ada yang melebihi 
limit yang telah ditetapkan pada SNI 01-4317-
1996 Nata Dalam Kemasan. 
 
KESIMPULAN  
Dari pengujian yang telah dilakukan terhadap 
produk Nata de Pachy maka didapatkan hasil : 
Pengujian Organoeleptik dengan melibatkan 100 
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orang panelis tidak terlatih didapatkan hasil 
bahwa produk yang dihasilkan tersebut 
termasuk kategori normal, Pengujian Coliform, 
Pengujian Angka Lempeng total, Pengujian 
Kapang,Pengujian Khamir, Pengujian Serat 
Kasar, Pengujian Cemaran Logam Pb dan Cu 
dan Pengujian Kadar Gula Sebagai Sakarosa 
yang berguna untuk mengetahui kualitas dari 
produk yang di hasilkan. Dan dapat disimpulkan 
bahwa seluruh parameter yang di analisis 
memenuhi limit yang telah ditetapkan pada SNI 
01-4317-1996 Nata Dalam Kemasan. 
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ABSTRAK 
 
Permen jelly merupakan kembang gula berteksturm lunak, yang diproses dengan penambahan komponen 
hidrokoloid seperti agar, gum, pektin, pati, karagenan, gelatin atau hidrokoloid lain yang digunakan untuk modifikasi 
tekstur sehingga menghasilkan produk yang kenyal. Semangka (Citrullus vulgaris Schard) adalah tanaman yang 
tahan terhadap iklim kering sehingga dapat tumbuh di daerah tropis dan setengah gurun. Penelitian ini bertujuan 
untuk memanfaatkan kulit semangka yang mengandung senyawa albedo. Albedo semangka merupakan sumber 
pectin yang potensial karena di dalamnya terkandung senyawa pektin. Pada kondisi yang sesuai serta dengan 
penambahan gula dan asam, pektin dapat membentuk gel. Berdasarkan sifat inilah pectin dimanfaatkan dalam 
pembuatan permen jelly. Hasil Analisis menyatakan permen jelly dari kulit semangka telah memenuhi syarat mutu 
kembang gula lunak : bagian 2 SNI 3547-2-2008 . Dengan kandungan Vitamin C 0,0056 % , Kadar Sakarosa 47,20 
% , Cemaran Logam Cu 1,8337 ppm, Kadar Air 17,75 %, Cemaran Kapang < 1,0 × 10

2  
(  0.5 × 10

2 
), Cemaran 

Mikroba Angka Lempeng Total 5,0 × 10
3
, dan Kadar Abu 2,78 % . 

 

Kata Kunci :Permen Jelly,Kulit Semangka, Pektin 

 
ABSTRACT 

 
Candy jelly confectionery is a soft texture, which is processed by the addition of hydrocolloid components such as 
agar, gum, pectin, starch, carrageenan, gelatin or other hydrocolloid used for texture modification resulting in a 
product that is chewy. Watermelon (Citrullus vulgaris Schard) is a plant that is resistant to dry climate so that it can 
grow in tropical and semi-desert. This study aims to utilize the watermelon rind containing compounds albedo. Albedo 
watermelon is a potential source of pectin since it contains pectin compound. In appropriate condition and with the 
addition of sugar and acid, pectin can form a gel. Based on the nature of the pectin is used in making jelly. Analysis 
results stated jelly of watermelon rind has qualified quality soft confectionery: Part 2 ISO 3547-2-2008. With the 
Vitamin C content of 0.0056%, 47.20% sucrose concentration, Metal Contamination 1.8337 ppm Cu, 17.75% Water 
Content, Contamination Fungus <1.0 × 102 (0.5 × 102), Microbial Contamination Total Plate Count 5.0 × 103, and 
Ash Content 2,78%. 

 
Keywords: Jelly Candy, Watermelon Peel, Pectin 

 

PENDAHULUAN 

Semangka(Citrullus vulgaris Schard), suku 
ketimun-ketimunan atau Cucurbitaceae adalah 
tanaman merambat yang berasal dari daerah 
setengah gurun di Afrika bagian selatan. Buah 
semangka tergolong buah yang popular, dikenal 
dan digemari oleh masyarakat. Seperti kulit buah 
lainnya, kulit buah semangka yang memiliki 
ketebalan 1,5-2,0 cm selalu menjadi sampah. 
Bagian kulit buah semangka yang beratnya hampir 
36% dapat diolah menjadi suatu produk agar tetap 
dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan, salah 
satunya diolah menjadi jelly (Pita, 2007). 

Kulit semangka merupakan alternatif yang 
cocok dijadikan sebagai permen jelly. Hal tersebut 
dikarenakan kulit semangka memiliki 
albedo.Albedo  dapat  disebut  sebagai  lapisan  
tengah  (mesokarp)  buah semangka. Albedo 
merupakan bagian kulit buah yang paling tebal 
dan berwarna  putih. Albedo semangka tersusun 
atas  pektin  (Kalie,  1999). 

Pektin adalah golongan substansi yang 
terdapat dalam sari buah yang membentuk larutan 
koloidal dalam air dan berasal dari perubahan 
protopektin selama proses pemasakan buah. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketimun-ketimunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
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Pada kondisi yang sesuai serta dengan 
penambahan gula dan asam, pektin dapat 
membentuk gel. Dalam substrat buah-buahan 
yang bersifat asam, pektin merupakan koloidal 
yang bermuatan negatif. Pektin akan menggumpal 
dan membentuk serabut halus yang mampu 
menahan cairan, berdasarkan sifat inilah pektin 
dimanfaatkan dalam pembuatan permen jelly 
(Desrosier, 1969). 

Albedo semangka mempunyai kandungan 
pektin tinggi sekitar 21,03%, sehingga cocok untuk 
pembuatan jelly atau selai. Semangka mengkal 
merupakan sumber pektin yang baik dalam 
pembuatan jelly atau selai, karena kandungan 
pektinnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 
semangka masak (Sutrisna, 1998). Jadi, 
dikarenakan banyaknya keuntungan kulit 
semangka yang berguna bagi manusia, dan demi 
mengurangi terbuangnya kulit semangka secara 
sia-sia, maka penulis tertarik untuk membuat 
produk permen jelly dari kulit semangka yang 
diharapkan dapat menjadi alternatif bahan pangan 
Baru. 

 
BAHAN DAN METODE 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di laboratorium. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Kulit Semangka, air, gelatin, agar bubuk, gula 
pasir, perasa makanan, tepung tapioca, asam 
sitrat. 
 

Metode 

Metode yang digunakan adalah pembuatan 
produk dan pengujian kualitas produk. Kualitas di 
tentukan melalui analisis parameter, yaitu  
Penetapan Kadar Vitamin C secara Iodimetri, 
Penetapan Kadar Gula Metode Luff Schoorl, 
Penetapan Cemaran Logam Cu dengan SSA, Uji 
Kapang Metode Hitung Cawan, Angka Lempeng 
Total Metode SPC, Kadar Air Metode 
Thermogravimetri, Kadar Abu Metode 
Thermogravimetri, dan Uji Organoleptik (Uji bau, 
rasa, tekstur). 
 

Sumber bahan baku pembuatan produk 

Bahan baku kulit semangka yang telah diambil 

daging buahnya di dapatkan dari pedagang jus 

sekitar. 

 

 

 

Pembuatan Produk 

 
Skema Pembuatan Produk 

 
Cara Kerja Pengujian Mutu Produk 
Penetapan Kadar Vitamin C Secara Iodimetri 
Pertama di gerus halus sampel permen jelly, lalu 
imbang teliti sampel yang telah halus tersebut 
sebanyak 100 mg dan pindahkan kedalam 
erlenmeyer. Kemudian tambahkan 25 ml aquadest 
bebas CO2 (telah dididihkan hingga tidak ada 
gelembung udara), H2SO4 4N sebanyak 6 ml, dan 
1-2 ml indikator amilum. Terakhir titrasi dengan I2 
0,1 N hingga TAT (muncul warna biru) 
 
Penetapan Kadar Gula Metode Luff Schoorl 
Gula Reduksi ( dihitung sebagai gula inversi ) 
Timbang 2 gr contoh dan masukan kedalam labu 
ukur 250 ml, tambahkan air dan kocok. 
Tambahkan 5 ml Pb-asetat setengah basa dan 
goyangkan. Teteskan 1 tetes larutan (NH4)2HPO4 
10 %. Apabila timbul endapan putih maka 
penambahan Pb-asetat setengah basa sudah 
cukup. Tambahkan 15 ml larutan (NH4)2HPO4 10 
%. Untuk menguji apakah Pb-asetat setengah 
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basa sudah diendapkan seluruhnya, teteskan 1-2 
tetes (NH4)2HPO4 10 %. Apabila tidak timbul 
endapan berarti penambahan (NH4)2HPO4 10 % 
sudah cukup. Goyangkan dan tepatkan isi labu 
ukur sampai tanda garis dengan air suling, kocok 
12 kali, biarkan dan saring. Pipet 10 ml larutan 
hasil penyaringan dan masukan kedalam 
erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 15 ml air suling 
dan 25 ml larutan luff schoorl (dengan pipet 
gondok) serta beberapa butir batu didih. 
Hubungkan erlenmeyer dengan pendingin tegak, 
panaskan diatas penangas, usahakan dalam 
waktu 3 menit sudah harus mulai mendidih. 

Panaskan terus selama 10 menit (pakai 
stopwatch) kemudian angkat dan segera 
dinginkan dalam bak berisi es (jangan digoyang). 
Setelah dingin tambahkan 10 ml larutan KI 20 % 
dan 25 ml larutan H2SO4 25 % (hati-hati terbentuk 
gas CO2). Titar dengan larutan natrium tio sulfat 
0,1 N dengan indikator amilum 0,5 % (V1). 
Kerjakan penetapan blanko dengan 25 ml air dan 
25 ml larutan luff schoorl seperti cara diatas (V2). 
Setelah Inversi 
Pipet 50 mL  hasil penyaringan pada gula sebelum 
inversi ke dalam labu ukur 100 mL. Tambahkan 25 
mL HCl  25 % , pasang thermometer dan lakukan 
hidrolisis di atas penangas air. Apabila suhu 

mencapai 68   - 70   suhu dipertahankan 
selama tepat 10 menit. Tambahkan NaOH 30 5 
sampai netral (warna merah jambu) dengan 
indikator fenolftalin. Tepatkan sampai tanda tera 
dengan air suling kocok 12 kali. Pipet 10 mL 
larutan tersebut dan masukan ke dalam 
erlenmeyer 250 mL. Goyangkan dan tepatkan isi 
labu ukur sampai tanda garis dengan air suling, 
kocok 12 kali, biarkan dan saring. Tambahkan 15 
ml larutan (NH4)2HPO4 10 %. Untuk menguji 
apakah Pb-asetat setengah basa sudah 
diendapkan seluruhnya. Tambahkan 15 mL air 
suling dan 25 mL larutan Luff Schoorl (dengan 
pipet) serta beberapa butir batu didih. Hubungkan 
erlenmeyer dengan pendingin tegak, panaskan di 
atas pemanas. Panaskan terus selama 10 menit 
(pakai stopwatch) kemudian angkat dan segera 
dinginkan. Kerjakan penetapan blanko dengan 25 
mLair dan 25 mL larutan Luff Schoorl  seperti cara 
di atas (V2). Titar dengan larutan natrium tio sulfat 
0.1 N dengan indikator larutan kanji 0.5 % (V1). 
Setelah dingin tambahkan 10 mL larutan KI 20 % 
dan 25 mL larutan H2SO4 25 %  ( hati-hatii 
terbentuk gas CO2). 
 
 
 

Penetapan Cemaran Logam Cu dengan SSA 
(Spectrofotometri Serapan Atom) 
Timbang teliti 5-10 g sampel dalam cawan 
porselen. Tempatkan cawan berisi contoh uji di 
atas kompor gas. Lanjutkan pengabuan dalam 
furnace 500

0 
C sampai abu bewarna putih (bebas 

dari carbon). Larutkan abu bewarna putih dalam 5 
ml HCl 6N atau 5 ml HNO3 1N dan masukan 
kedalam labu ukur 50 ml kemudian tepatkan 
hingga tanda garis dengan air suling (V). Jika 
perlu, saring larutan menggunakan kertas saring 
whatmen No.41 kedalam labu ukur 50 ml. Siapkan 
larutan blanko dan deret standar (1 ppm . 2 ppm, 3 
ppm, 4 ppm) dengan penambahan pereaksi dan 
perlakuan yang sama seperti contoh. Baca 
absorban larutan baku kerja dan larutan contoh 
terhadap blanko menggunakan SSA. Buat kurva 
kalibrasi antara konsentrasi logam (µg/ml) sebagai 
sumbu X dan absorbans sebagai sumbu Y. Hitung 
konsentrasi logam dalam contoh. 
 
Uji Kapang Metode Hitung Cawan 
Ditimbang 1 gram sampel. Larutkan dalam 9 mL 
larutan pengencer PW (Pepton water). Maka akan 
menjadi pengenceran 10

-1
. Dari pengenceran 10

-1
, 

dipipet kembali 1 mL kedalam tabung kedua yang 
berisi 9 mL larutan PW (Pepton Water). Maka 
akan menjadi pengenceran 10

-2
. Dari 

pengenceran 10
-2

, dipipet kembali 1 mL kedalam 
tabung ketiga yang berisi 9 mL larutan PW 
(Pepton water). Maka akan menjadi pengenceran 
10

-3
. Dipipet 1 mL masing-masing pada setiap 

pengenceran sampel (10
-2

;10
-3

) kedalam 2 buah 
cawan petri steril (secara duplo). Tuangkan media 
yang telah disiapkan sebanyak 1/3 dari tinggi 
cawan. Pada saat penuangan PDA masih dalam 
bentuk cair. Goyangkan cawan petri dengan hati-
hati (putar dengan arah goyang kedepam, 
kebelakang, ke kanan, dank ke kiri) sehingga 
tercampur merata. Biarkan hingga campuran 
dalam cawan petri membeku. Masukan cawan 
petri dengan posisi tidak terbalik kedalam 
incubator dan inkubasi pada suhu 25

o 
C selama 5 

hari. Hitung koloni kapang / khamir (perhitungan 
dapat dimulai dari hari ketiga sampai hari kelima). 
Nyatakan hasil perhitungan sebagai jumlah 
kapang atau khamir  per gram contoh. 
 
Angka Lempeng Total 

Timbang sampel yang telah dihaluskan 1 gram 
secara aseptik, lalu masukan ke dalam test tube. 
Tambahkan larutan pengencer aquades steril 
secukupnya. Buat pengenceran 10

-1
,10

-2
,10

-3 

(masing-masing berisi 9ml Buffered peptone water 
steril). Pipet sampel 1ml lalu masukan ke dalam 
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pengenceran 10
-1 

 yang telah berisi 9ml Buffered 
peptone water. Dari pengenceren 10

-1 
pipet 1ml 

dan masukan ke 10
-2 

dan 1ml dari 10
-2 

ke 10
-3

. 
Homogenkan. Pipet 1ml dari pengenceran 10

-2   

masukan ke cawan petri pertama dan 10
-3 

pipet 
juga 1 mL ke cawan petri ke dua. Masukan media 
PCA steril kedalam masing-masing cawan 
tersebut. Lalu ratakan dan tunggu sampai 
membeku. Dilakukan secara aseptis. Dan 
masukan ke incubator. Selama ±2 x 24 jam. 
Hitung jumlah koloni. Lakukan secara duplo. 
 
Kadar Air (Metoda Thermo gravimetri) 

Panaskan cawan dalam oven pada suhu 100⁰C 
selama lebih kurang satu jam dan dinginkan dalam 
desikator selama 20 – 30 menit,kemudian timbang 
dengan neraca analitik (W0). Masukkan 5g contoh 
ke dalam cawan,tutup, dan timbang (W1). 
Panaskan cawan yang berisi contoh  ke dalam 

oven pada suhu 100⁰C selama 3 jam(3 jam 
setelah suhu oven 100⁰C). Pindahkan dalam 
desikator dan dinginkan selama 30 
menit,kemudian timbang. Lakukan pemanasan 
kembali selama 1 jam dan ulangi kembali sampai 
perubahan berat antara pemanasan selama 1 jam 
mempunyai interval < 2 mg (W2). Hitung Kadar air 
dalam contoh. 
 
Kadar Abu (Metoda Thermo gravimetri) 

Panaskan cawan dalam furnace pada suhu 525⁰C 
selama kurang lebih 1 jam,kemudian dinginkan 
dalam desikator selama 30 menit (W0). Masukkan 
5g-10g  contoh ke dalam cawan dan timbang(W1). 
Panaskan cawan yang berisi contoh dalam oven 

pada suhu 105⁰C sampai H2O hilang. Tepatkan 
cawan yang berisi contoh tersebut dalam furnace 

pada suhu 525⁰C sampai terbentuk abu berwarna 
putih. Dinginkan dalam desikator selama 30 menit 
keudian timbang (W2). Hitung kadar abu dalam 
contoh. 
 
Uji Organoleptik 

Uji  Bau 
Ambil contoh uji sebanyak 5 buah, dan diletakkan 
diatas cawan kaca arloji yang bersih dan kering. 
Cium contoh uji untuk mengetahui baunya yang 
dilakukan oleh 30 orang panelis tidak terlatih. 
Uji Rasa 
Ambil 1 buah contoh uji dan rasakan dengan lidah. 
Pengujian dilakukan oleh 30 orang panelis tidak 
terlatih 
Uji Tekstur 
Ambil contoh uji sebanyak 1 buah. Pegang 
dengan tangan dan rasakan teksturnya. Pengujian 
dilakukan oleh 30 orang panelis tidak terlatih 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penetapan Kadar Vitamin C Secara Iodimetri 

 
Vit.C  dalam permen jelly sebesar : 0.0056 %. 
Normalnya kadar vitamin C dalam kulit semangka 
adalah 2 % . Hasil yang yang di dapatkan dari 
analisis di dalam sampel kecil. Hal ini bisa di 
sebabkan kulit semangka sudah melalui proses 
pemasakan untuk di buat permen. Saat 
pemasakan Vitamin C tersebut terurai. 
 

Penetapan Kadar Gula Metode Luff Schoorl 

 
Jadi, di dapatkan gula reduksi : 7.04 % dan kadar 
sakarosa : 47.20 % . Dapat di simpulkan bahwa 
sampel permen jelly sesuai dengan syarat mutu 
kembang gula lunak (jelly) SNI 3547-2-2008. 
Dimana dalam SNI tersebut kadar gula reduksi 
maksimal adalah 25 % dan sakarosa minimal 
adalah 27 %. 
 
Penetapan Cemaran  Loam Cu dengan SSA 

 
Jadi dari praktikum penetapan cemaran logam Cu 
dengan metode spektrofotometri serapan atom 
yang di lakukan, di dapatkan hasil pada sampel 
sebesar : sampel 1 = 1.8418 ppm dan sampel 2 = 
1.8256 ppm . Dapat di nyatakan bahwa sampel 
sesuai dengan syarat mutu kembang gula lunak 
(jelly) SNI 3547-2-2008 dengan kadar cemaran 
logam Tembaga ( Cu ) maksimal sebesar 2.0000 
ppm. Sampel di atas di perkirakan mengandung 
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logam Cu yang di akibatkan oleh peralatan yang di 
gunakan untuk membuat  permen jelly. 
 
Kadar Air 

 
Hasil kadar air 17,75%. Hasil tersebut sudah 
memenuhi standar SNI yaitu 20%. 
 
Uji Kapang Metode Hitung Cawan 

 
Jadi, dari praktikum cemaran uji kapang di 
dapatkan hasil : < 1,0 × 10

2  
(  0.5 × 10

2 
) Koloni / g 

sampel. Dapat di nyatakan bahwa sampel sesuai 
dengan syarat mutu kembang gula lunak (jelly) 
SNI 3547-2-2008 dengan cemaran kapang 
maksimal sebesar 1 × 10

2 
Koloni / g sampel. Dan 

permen jelly dari kulit semangka dinyatakan 
higienis untuk di konsumsi dan aman bagi 
kesehatan. Hal ini dapat di capai dengan proses 
pembuatan, peralatan, serta proses penyimpanan 
yang di lakukansecara higienis. 
 
Uji Organoleptik 

 
Jadi, dari kuisioner dengan panelis yang berjumlah 
30 orang diatas, dapat di simpulkan bahwa sampel 
permen jelly berbau semangka (normal) , rasa 
manis (normal) , tekstur  kenyal (normal) , dan 
tingkat kesukaan yang tinggi. Jadi produk dapat di 
terima oleh kalangan masyarakat. 

 
Angka Lempeng Total Metode  SPC 

 
Dari hasil pengujian yang dilakukan didapatkan 
hasil 5,0 x 10

3 
koloni/gr sampel, hasil tersebut 

sudah memenuhi standar yang digunakan, dengan 
standar maksimal  yaitu  5,0 x 10

4 
Koloni/gr 

sampel. 
 
Kadar Abu Metode Thermogravimetri 

 
Hasil dari kadar Abu sesuai dengan SNI yaitu 2, 
77 % (mak.3%) 
 
KESIMPULAN 
Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
permen jelly dari kulit semangka layak untuk 
dikonsumsi sesuai syarat mutu SNI 3547.2-2008 
yaitu Kembang Gula Lunak : Bagian 2, dan dapat 
di terima oleh kalangan masyarakat umum 
sebagai alternatif bahan pangan baru. Selain 
rasanya yang enak, Permen jelly  ini juga memiliki 
banyak manfaat bagi kesehatan.  Dari penelitian 
yang dilakukan di dapatkan hasil yaitu : Kadar 
Vitamin C 0,0056 % , Kadar Sakarosa 47,20 % , 
Cemaran Logam Cu 1,8337 ppm, Cemaran 
Kapang < 1,0 × 10

2  
(  0.5 × 10

2 
) .Kadar Air 17,75 

%, Cemaran Mikroba Angka Lempeng Total 5,0 × 
10

3
, dan Kadar Abu 2,78 %. 
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ABSTRAK 
 
Kulit buah kakao yang selama ini menjadi limbah sekarang dapat dimanfaatkan menjadi pewarna alami untuk tekstil 
karena didalam kulit buah kakao mengandung tanin. Tanin bermanfaat sebagai zat pewarna untuk tekstil. Warna 
yang dihasilkan dari ekstrak kulit buah kakao ini yaitu warna coklat tua. Untuk mengetahui kualitas pewarna alami 
tekstil dari kulit buah kakao tersebut, dilakukan beberapa parameter uji sebagai berikut : uji kualitatif tanin, uji 
ketahanan zat warna terhadap pencucian, uji ketahanan zat warna terhadap penyetrikaan, uji ketahanan zat warna 
terhadap sinar matahari, uji ketahanan zat warna, uji ketahanan luntur warna terhadap keringat, uji ketahanan luntur 
warna terhadap asam asetat 0,05%, uji ketahanan luntur warna terhadap basa, uji ketahanan luntur warna terhadap 
air laut. 
 
Kata kunci: Kulit buah kakao, Pewarna, tanin. 
 

ABSTRACT 
 
Pod husks that become waste can now be utilized as a natural dye for textiles as in the pod husks contain tannins . 
Tannins useful as dyes for textiles . The resulting color of the cocoa fruit peel extract is a dark brown color . To 
determine the quality of the natural dye textiles from pod husks , conducted several test parameters as follows : 
qualitative test tannin , an endurance test of dyes to washing, the endurance test the dye on the ironing, the 
endurance test of the dye to the sun , the endurance test dye , test color fastness to perspiration , color fastness test 
against 0.05 % acetic acid , test color fastness to bases , test color fastness to sea water . 
 
Keywords : Rind cocoa , dyes , tannins. 

 
PENDAHULUAN 

Warna menjadi daya tarik tersendiri yang 
berperan penting dalam industri tekstil karena 
warna memiliki kekuatan dalam menciptakan 
keindahan dan suasana tertentu. Bahan 
pewarna secara sederhana dapat didefenisikan 
sebagai suatu benda berwarna yang memiliki 
afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya. 
Pewarna tekstil terdiri dari zat pewarna alami 
dan sintesis. Pewarna alami berasal dari 
tumbuhan dan hewan. Sedangkan pewarna 
sintetis berasal dari zat kimia.  

Salah satu tumbuhan yang bisa dijadikan 
sebagai pewarna alami tekstil adalah kulit buah 
kakao. Kulit buah kakao merupakan limbah dari 
tanaman kakao. Selama ini kulit buah kakao 
hanya dijadikan sebagai pakan ternak, pupuk 
kompos atau dibiarkan saja sehingga 
menyebabkan kulit buah kakao tidak mempunyai 
nilai ekonomi padahal didalam kulit buah kakao 
banyak mengandung senyawa kimia salah 
satunya tanin.  

Salah satu manfaat tanin adalah sebagai 
zat pewarna tekstil. Tanin adalah pigmen 

penimbul warna coklat yang berasal dari 
tumbuhan dan hewan. 
 
BAHAN DAN METODE  
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di 
laboratorium. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini Kulit buah kakao 
 
Metode 

Metode yang digunakan adalah pembuatan 
produk dan pengujian kualitas produk. Adapun 
parameter yang dilakukan untuk analisis 
pewarna alami tekstil dari kulit buah kakao 
adalah uji kualitatif tanin, uji ketahanan zat 
warna terhadap pencucian, uji ketahanan zat 
warna terhadap penyetrikaan, uji ketahanan zat 
warna terhadap sinar matahari, uji ketahanan 
luntur warna terhadap keringat, uji ketahanan 
luntur warna terhadap asam asetat 0,05%, uji 
ketahanan luntur warna terhadap basa, uji 
ketahanan luntur warna terhadap air laut. 
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Pembuatan Produk 

 
 
Cara Kerja Pengujian Mutu Produk 
Proses Mordanting 
Potong bahan tekstil sebagai sampel untuk 
diwarnai sebanyak 7 lembar dengan ukuran 
10x10 cm, rendam bahan tekstil yang akan 
diwarnai dalam larutan 2 gram/liter sabun netral 
(sabun tombak) selama 2 jam. Setelah itu bahan 
di cuci dan dianginkan, buat larutan yang 
mengandung 8 gram tawas dan 2 gram Na2CO3 
dalam 1 liter air, diaduk sampai larut, rebus 
larutan hingga mendidih kemudian masukkan 
kain katun dan rebus selama 1 jam, setelah itu 
matikan api dan biarkan kain terendam selama 1 
malam. Selanjutnya kain diangkat dan dibilas 
lalu dikeringkan.  
 
Proses Pencelupan Dengan Zat Warna Alam  

Siapkan larutan zat warna hasil proses ekstraksi 
dalam tempat pencelupan, masukkan bahan 

tekstil yang telah dimordating kedalam larutan 
zat warna alam dan di proses pencelupan 
selama semalaman atau sampai warna 
menyerap dengan sempurna, bilas dan cuci 
bahan lalu keringkan, amati warna yang 
dihasilkan. 
 
Proses Fiksasi 

Ambil bahan tekstil yang telah dicelupkan dalam 
zat pewana alam, kemudian bahan tekstil 

tersebut direndam dalam larutan fixer 
(FeSO4.5H20 5% atau CaCO3 5%) selama 10 
menit, bilas dan cuci bahan lalu keringkan. 
 
Uji Kualitatif Tanin 
Filtrat ditambahkan larutan FeCl3 0,5 M 
sehingga larutan menjadi biru kehitaman, 
kemudian ditambahkan larutan H2SO4 pekat, jika 
terbentuk endapan coklat maka diindikasikan 
bahwa kulit buah kakao mengandung tanin. 
 
 

Uji Ketahanan Zat Warna Terhadap 
Penyetrikaan 
Pengujian Kering  

Ambil sehelai kain sampel, letakkan setrika 
diatas kain sampel selama 10 detik dengan suhu 
“cotton” pada setrika, bandingkan dengan 
sampel sebelumnya. 
Pengujian Basah 
Ambil sehelai kain sampel, lalu basahi dengan 
air dan diperas sampai mencapai penyerapan 
basahnya 100%, lalu letakkan setrika diatas kain 
sampel  selama  5 detik dengan suhu “cotton” 
pada setrika, bandingkan dengan sampel yang 
sebelumnya. 
Pengujian Lembab 

Ambil sehelai kain sampel Lalu basahi dengan 
air dan diperas sehingga penyerapan basahnya. 
 
Uji Ketahanan Zat Warna Terhadap 
Pencucian 
Ambil sehelai kain sampel lalu jahit pada salah 
satu sisi kain yang masih putih, cuci dengan 
detergen 4 gr/l, amati perubahan warna dan 
bandingkan dengan warna semula. 
 
Uji Ketahanan Zat Warna Terhadap Sinar 
Matahari 

Ambil sehelai kain sampel, jemur dibawah sinar 
matahari pada pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB, 
bandingkan dengan warna semula. 
 
Uji Ketahanan Luntur Warna Terhadap 
Keringat 

Ditempelkan pada keringat sampai semua kain 
terbasahi oleh keringat, keringkan dan amati 
perubahan warna lalu bandingkan dengan warna 
standar yang telah disediakan. 
 
Uji Ketahanan Luntur Warna Terhadap Asam 
Asetat 0,05% 
Rendam salah satu kain yang telah diwarnai 
dengan larutan asam asetat 0,05%, keringkan 
dan diamkan selama ± 5-10 menit, amati 
perubahan warna lalu bandingkan dengan warna 
standar yang telah disediakan. 

 
Uji Ketahanan Luntur Warna Terhadap Basa 

Rendam salah satu kain yang telah diwarnai 
dengan larutan basa, keringkan dan diamkan 
selama ± 5-10 menit, amati perubahan warna 
lalu bandingkan dengan warna standar yang 
telah disediakan. 
 
Uji Ketahanan Luntur Terhadap Air Laut 
Rendam salah satu kain yang telah diwarnai 
dengan air laut, keringkan dan diamkan selama 
± 5-10 menit, amati perubahan warna. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil praktikum yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa kulit buah 
kakao mengandung tanin sebesar 1.16 % yang 
bisa dijadikan pewarna alami untuk mewarnai 
bahan tekstil. Hasil ekstraksi kulit buah kakao 
adalah cairan kental berwarna coklat tua, jika zat 
warna tersebut dicelupkan/diaplikasikan ke kain 
katun maka warna yang didapat adalah warna 
peachpuff (warna kacang tanah) setelah kain itu 
dicelupkan ke larutan pengunci. 
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ABSTRAK 

Minyak atsiri merupakan minyak mudah menguap atau minyak terbang yang umumnya berwujud cairan 
diperoleh dari bagian tanaman akar, kulit, batang, dan daun dengan cara destilasi uap air. Tanaman 
mengandung minyak atsiri dan berpotensi dikembangkan adalah tanaman sereh wangi (Cymbopogon nardus L. 

Rendle ). Tujuan penelitian ini untuk membuat produk balsem aromaterapi dari minyak atsiri sereh wangi dan 
menguji kualitas mutu dari balsem aromaterapi tersebut dengan metoda destilasi uap air. Data analisa parameter 
adalah identifikasi kandungan senyawa, bilangan ester, bilangan penyabunan, uji Angka Lempeng Total, uji 
kapang, uji logam Pb dan Cu metoda AAS, penentuan indek bias, penentuan viksositas, penentuan pH, dan uji 
ketahanan, dan uji bobot jenis, dan mutu minyak atsiri (rendemen dan uji organoleptik). Hasil identifikasi 
kandungan senyawa (+), bilangan ester (17,6177; 17,7824; 18,5295), bilangan penyabunan (11,04; 16,66; 
16,76), uji Angka Lempeng Total (0; 3×102; dan 3×102), uji kapang (-), uji logam Pb (0,02895; 0,0145; 0,01445), 
uji logam Cu (0.1743; 0.5242; 0.0222), indek bias 1,4675, viksositas 439,89cp, 436,01cp, 419,57cp, pH balsem 
6, uji ketahanan balsem, 11.04; 16.66; 16,76, uji bobot jenis yaitu 0.898; 0.922; 0.901. Hasil isolasi minyak atsiri 
dari 27 Kg sampel serai wangi diperoleh ± 62 ml minyak atsiri serai wangi dan rendemen 0,23 %, identifikasi 
minyak atsiri menunjukkan sereh wangi mengandung minyak atsiri.  
 

Kata Kunci : Minyak atsiri, serai wangi dan destilasi uap air. 

 

ABSTRACT 

Essential oils are volatile oils or oil fly that is generally tangible fluid obtained from the plant roots, bark, stems, 
and leaves by steam distillation of water. Plants containing essential oils and has the potential to be developed is 
a plant citronella (Cymbopogon nardus L. Rendle). The purpose of this study to make products balm 
aromatherapy essential oils of citronella and test the quality of quality of the aromatherapy balm with water vapor 
distillation method. The collection of data obtained from the analysis is the analysis parameter identification of 
compounds, numbers ester, test Total Plate Count, testing Pb method of AAS, the, determination of the refractive 
index, the determination viksositas, determination of pH balm, and a test of endurance balm, saponification, test 
molds, metal test Cu and specific gravity test, and analysis of quality parameters of essential oil (yield and 
organoleptic tests). Results of analysis of parameter numbers ester (17.6177; 17.7824; 18.5295), test Total Plate 
Count (0; 3 × 102 and 3 × 102), Pb metal test methods AAS (0.02895; 0.0145; 0.01445), the identification of 
compounds (+), 1.4675 refractive index, viksositas 439,89cp, 436,01cp, 419,57cp, pH 6 balm, balm endurance 
test, saponification 11:04; 16.66; 16.76, mold testing namely (-), Cu metal test 0.1743; 0.5242; 0.0222, testing 
the specific gravity is 0898; 0.922; 0901. The result of the isolation of essential oils of citronella 27,000 gram 
sample was obtained ± 62 ml with the results of citronella essential oil yield of 0.23% v / b; the identification of 
essential oils generally exhibit containing citronella essential oil.  
 
Keywords: Essential oils, citronella and water steam distillation 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman saat ini telah 
menyebabkan adanya perkembangan 
kebutuhan manusia yang terus meningkat. Hal 
ini menuntut pelaku bisnis untuk dapat 
menciptakan produk yang lebih beragam. 
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan 
manusia tersebut, berbagai perusahaan telah 
melakukan berbagai terobosan produk. Selain 
itu, tingkat persaingan diberbagai kategori 

produk sangat tinggi sehingga memunculkan 
beberapa fenomena yang menarik. Fenomena 
yang muncul berupa merek baru untuk kategori 
produk yang sudah ada, merek lama dengan 
varian baru dan beberapa merek produk kategori 
baru.  

Persaingan di era globalisasi ini pasar 
produk balsem di Indonesia sangat beragam 
sehingga konsumen dihadapkan kepada 
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pemilihan produk balsem yang sesuai dengan 
pemakaian dan khasiat yang tepat. Konsumen 
mengkonsumsi produk balsem didasarkan pada 
manfaat yang dihasilkan. Alasan konsumen 
menggunakan balsem terutama untuk memijit, 
mengurut, dan mengerik serta dapat juga 
mengatasi dan mecegah keluhan pada tubuh 
seperti pegal dan linu karena memiliki dan 
mengandung efek panas yang meresap. 
Biasanya balsem dibuat dengan bahan baku 
seperti kulit manis, jahe, pala kali ini balsem 
dibuat dengan bahan baku sereh wangi.  

Indonesia dikenal sebagai salah satu 
penghasil minyak atsiri terbesar untuk komoditi 
tertentu. Lebih dari 90% minyak atsiri Indonesia 
diekspor, sementara sisanya untuk kebutuhan 
lokal. Selain itu masih banyak tanaman 
penghasil minyak atsiri yang belum 
dikembangkan secara optimal, sehingga 
peluang untuk berbisnis minyak atsiri di 
Indonesia masih cukup besar dan sangat 
potensial untuk dikembangkan. Sebagai salah 
satu pusat megabiodiversiti, Indonesia 
menghasilkan 40 jenis dari 80 jenis minyak atsiri 
yang diperdagangkan di pasar dunia. Dari 
jumlah tersebut, 13 jenis telah memasuki pasar 
atsiri dunia, yaitu nilam, sereh wangi, cengkeh, 
jahe, pala, lada, kayu manis, cendana, melati, 
akar wangi, kenanga, kayu putih, dan kemukus.  

Minyak atsiri atau dikenal juga sebagai 
minyak eteris (aetheric oil), minyak esensial, 
minyak terbang, serta minyak aromatik adalah 
kelompok besar minyak nabati yang berwujud 
cairan kental pada suhu ruang namun mudah 
menguap sehingga memberikan aroma yang 
khas. Minyak atsiri merupakan bahan dasar dari 
wangi-wangian atau minyak gosok (untuk 
pengobatan) alami. Didalam perdagangan, 
sulingan minyak atsiri dikenal sebagai bibit 
minyak wangi. Perdagangan minyak atsiri murni 
juga masih cenderung terbatas, karena memang 
produksinya yang susah dan harus melalui 
proses yang lama dan rumit. Masalah utama 
dalam pengembangan minyak atsiri di Indonesia 
adalah mutu yang rendah dan harga yang juga 
rendah serta berfluktuasi. Pemanfaatan 
teknologi untuk menghasilkan produk turunan 
yang bernilai tinggi, dan harmonisasi antar 
pelaku usaha diharapkan dapat mengatasi 
masalah yang ada.  

Produk turunan minyak atsiri sangatlah 
banyak digemari. Penggunaan minyak atsiri 
dalam berbagai macam produk rumah tangga 
juga sangat banyak, seperti untuk desinfektan, 
penyegar ruangan, pewangi pakaian, dan untuk 
aromaterapi. Pemanfaatan minyak atsiri banyak 
digunakan untuk produk-produk kosmetik 
maupun kesehatan seperti pembuatan sabun 

aromaterapi, lulur aromaterapi, massage oil, 
krim perawatan kulit, lilin aromaterapi, 
aromaterapic lamp, dan lain-lain. Untuk itu, 
praktikum pembuatan produk minyak atsiri, 
dalam hal ini pembuatan sabun transparan, lilin 
aromaterapi, balsem dan parfum, perlu 
dilakukan.  

Dari data diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dan menyajikannya dalam 
produk kecil mandiri dengan jalur “pembuatan 
dan Analisis Balsem Aromaterapi dari Minyak 
Atsiri Sereh Wangi” karena kandungan yang 
terdapat pada Minyak Atsiri Sereh Wangi bisa 
dijadikan sebagai produk mandiri berupa balsem 
sehingga produk tersebut dapat dipasarkan 
pada masyarakat sekitar dan menjadikan produk 
tersebut memiliki nilai guna bagi masyarakat 
sekitar. 

BAHAN DAN METODE 

Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di 
laboratorium. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sereh wangi.. 

Metode 

Metodologi yang digunakan adalah pembuatan 
produk dan pengujian kualitas produk. Adapun 
parameter yang dilakukan adalah uji bilangan 
ester, uji Angka Lempeng Total, uji logam Pb 
metoda AAS, identifikasi kandungan senyawa, 
penentuan indek bias, penentuan viksositas, 
penentuan pH balsem, dan uji ketahanan 
balsem, bilangan penyabunan, uji kapang, uji 
logam Cu dan uji bobot jenis, dan analisa 
parameter mutu minyak atsiri (rendemen dan uji 
organoleptik). 
 
Pembuatan Produk 
Teknik Penyulingan Minyak Atsiri Sereh 
wangi  
Sereh wangi dicacah menjadi potongan yang 
lebih kecil, kemudian batang dan daun sereh 
yang telah dipotong-potong ditimbang sebanyak 
± 2 Kg. Daun dan batang yang telah ditimbang 
tersebut dimasukkan pada dandang dengan 
penambahan aquades sebagai pelarut. 
Kemudian sereh wangi dipanaskan diatas 
kompor gas dengan mengatur suhu 105 -110

0
C. 

Destilat ditampung dalam Erlenmeyer lalu 
ditunggu sampai rendemen keluar. Hasil 
rendemen ditaruh dalam tabung reaksi dan 
ditutup dengan aluminium foil lalu disimpan.  
Pembuatan produk  
Ditimbang Vaselin Putih sebanyak 100 gr. 
Kemudian dipanaskan sampai mencair, lalu 
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ditambahkan 20 gr Asam Stearat dan diaduk 
hingga rata. Ditambahkan kedalam Vaselin 
tersebut 2 gr Kamfer Kristal dan 8gr Mentol 
Kristal. Didinginkan campuran balsem beberapa 
detik (<60 detik). Ditambahkan minyak sereh 
wangi 30ml dan minyak papermint 10ml. Diaduk 
hingga rata lalu dituangkan kedalam wadah. 
Wadah ditutup rapat dan biarkan balsem 
membeku. 
 
Cara kerja pengujian mutu produk 
 
Identifikasi Kandungan Senyawa  

Optimasikan alat GC. Cuplikan disuntikkan 
sebanyak 0,1 mikroliter untuk kolom kemasan 
dan 0,5 mikroliter untuk kolom kapiler. 
Perhatikan kromatogram yang muncul di layar. 
Catat berapa kromatogram yang muncul.  
 
Penentuan Bilangan Ester   
Ditimbang 2 gr sampel dengan erlenmeyer 250 
ml. Dilarutkan dengan 50ml ethanol 96% dan 
ditambahkan aquadest 25 ml. Dipanaskan 
sampai mendidih. Tambahkan ind PP 2-3 tetes 
(tidak berwarna). Dititrasi dengan larutan NaOH 

0,1 N sampai TAT berwarna pink seulas 
(bilangan asam). Larutan hasil titrasi 
ditambahkan 10 ml KOH alkohol 0,5 N. 
Tambahkan batu didih dan sambungkan 
erlenmeyer dengan pendingin tegak. Kemudian 
direfluk selama 30-60 menit. Sewaktu-waktu 
larutan dikocok agar penyabunan sempurna. 
Pada akhir pendidihan, Tambahkan 2-3 tetes ind 
PP. Jika larutan berwarna merah berarti 
kelebihan KOH alkohol, jika tidak merah berarti 
kekurangan KOH alkohol dan ditambahkan 10ml 
KOH alkohol 0,5N, lalu direfluk kembali selama 
30-60 menit lagi. Diangkat dan didinginkan 
sebentar, lalu titrasi dengan HCl 0,5N sampai 
TAT berwarna pink seulas. Dilakukan titrasi 
blanko. Dilakukan perlakuan triplo pada sampel 

dan blanko.  
 
Penentuan Bilangan Penyabunan  
Ditimbang 2 gr balsem ke dalam erlenmeyer. 
Ditambahkan 25 mL KOH 0,5 N dan beberapa 
batu didih. Dipasang pendingin tegak pada mulut 
Erlenmeyer. Refluk selama 1 jam dengan 
penangas  air. Didinginkan selama beberapa 
menit. Setelah didinginkan, kelebihan KOH 
dititar dengan HCl 0,5 N dengan menambahkan 
ind pp 1-2 tetes. Dilakukan juga untuk blanko. 
Dilakukan sampai TAT secara duplo.  
 
Uji Logam Pb  
Preparasi Sampel (Destruksi Kering)  
Timbang sampel sebanyak ± 5gr dalam cawan 
porselen. Sampel diarangkan diatas kompor 

gas. Kemudian diabukan dalam furnace selama 
2 jam pada suhu 525

o
C sampai sampel 

mengering. Sampel yang telah menjadi abu 
ditambahkan 2-3 tetes HNO3 pekat. Kemudian 
dipindahkan kedalam labu ukur 50ml kemudian 
diencerkan dengan aquadest sampai tanda 
batas dan homogenkan. Setelah itu larutan 
sampel disaring jika larutan sampel tersebut 
keruh atau tidak jernih, kalau larutan sampel 
jernih maka tidak perlu lagi disaring. Larutan 
siap dianalisis.  
Larutan Induk Pb dari Pb(NO3)2 1000 ppm.  
Timbang 1 gr Pb(NO3)2, lalu larutkan dengan 7 
ml HNO3 pekat dalam gelas piala 250 ml. 
Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml 
kemudian encerkan dengan aquades sampai 
tanda garis dan homogenkan.  
Larutan Intermediet 100 ppm  
Pipet 10 ml larutan induk Pb, lalu pindahkan ke 
dalam labu ukur 100 ml. Paskan dengan 
aquabidest sampai tanda tera dan homogenkan.  
Larutan Deret Standar  
Dibuat deret larutan standar 1 ppm, 2 ppm, 3 
ppm, 4 ppm, 5 ppm dari larutan intermediet 100 
ppm masing-masing ke dalam labu ukur 50 ml.  
Pengukuran Konsentrasi Sampel  
Setelah Alat AAS dinyalakan, lampu dan flame 
juga dinyalakan, yang diukur pertama kali adalah 
larutan deret standar kemudian sampel. Dicatat 
Absorbansi deret larutan standar dan sampel. 
Dibuat kurva kalibrasi dalam standar Pb. 
Ditentukan konsentrasi Pb dalam sampel. Hasil 
analisa kemudian dicetak sebagai bukti tertulis 
sebagai hasil analisa. Alat AAS dinonaktifkan.  
 
Uji Logam Cu   
Preparasi sampel  
Ditimbang sampel sebanyak 5 gram dengan 
cawan porselen dengan menggunakan neraca 
analitik kemudian diarangkan pada kompor gas. 
Diabukan dalam furnace selama 2 jam pada 
suhu 900

0
C. Abu yang terbentuk dilarutkan 

dengan HNO3 pekat sebanyak 5 mL kemudian 
pindahkan ke dalam labu ukur 100 mL sambil 
disaring dengan kertas saring dan dipaskan 
sampai tanda tera. Homogenkan dan siap 
dibaca pada AAS.  
Larutan Induk  
Dipipet 10 mL titrisol Cu 1000 1000 ppm ke 
dalam labu ukur 100 mL paskan dengan 
aquabidest dan homogenkan (larutan 100 ppm).  
Larutan Intermediet  
Dipipet 5 mL larutan 100 ppm ke dalam labu 
ukur 50 mL paskan dengan aquabidest dan 
homogenkan (larutan 10 ppm).  
Pembuatan Deret Standar  
Dipipet 0 mL; 10 mL; 15 mL; 20 mL; 25 mL; 
larutan intermediet (10 ppm) masing–masing 
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kedalam labu ukur 50 mL. Tambahkan HNO3 
pekat 3 tetes. Paskan dengan aquabidest dan 
homogenkan. Kemudian ukur dengan alat AAS. 

 
Uji Angka Lempeng Total  

Dilakukan persiapan dengan cara ditimbang 
sampel 1 gram dan masukkan kedalam testtube 
pengenceran 10

-1
 yang sudah berisi 9 ml PW 

dan homogenisasi contoh. Dipipet 1 ml 
pengenceran 10

-1
 dan masukkan kedalam 

testtube pengenceran 10
-2

 dan dihomogenkan. 
Dipipet 1 ml pengenceran 10

-2
 dan masukkan 

kedalam testtube pengenceran 10
-3

 dan 
dihomogenkan. Dipipet 1 ml dari masing-masing 
pengenceran kedalam cawan petri steril secara 
duplo. Kedalam setiap cawan petri dituangkan 
sebanyak 12 – 15 ml media PCA yang telah 
dicairkan yang bersuhu 45

o
 ± 1

o
C dalam waktu 

15 menit dari pengenceran pertama. 
Digoyangkan cawan petri dengan hati-hati (putar 
dan goyangkan kedepan kebelakang serta ke 
kanan dan ke kiri) hingga contoh tercampur rata 
dengan pembenihan. Dibiarkan hingga 
campuran dalam cawan petri membeku. 
Dimasukkan semua cawan petri dengan posisi 
terbalik kedalam inkubator dan diinkubasikan 
dengan suhu 35

o
 ± 1

o
C selama 24 – 48 jam. 

Dicatat pertumbuhan koloni pada setiap cawan 
yang mengandung 25–250 koloni setelah 48 
jam. Dihitung angka lempeng total dalam 1 gram 
atau 1 ml contoh dengan mengalikan jumlah 
rata-rata koloni pada cawan dengan faktor 
pengenceran yang digunakan.  
 
Uji kapang  

Preparasi Sampel  
Disiapkan alat dan bahan dalam keadaan steril. 
Meja kerja disiapkan dalam keadaan steril. 
Ditimbang 1 gram sampel. Dilarutkan ke dalam 9 
mL larutan pengencer PW (Pepton water). Maka 
akan menjadi pengenceran 10

-1
. Dari 

pengenceran 10
-1

, dipipet kembali 1 mL ke 
dalam tabung kedua yang berisi 9 mL larutan 
PW (Pepton Water). Maka akan menjadi 
pengenceran 10

-2
. Dari pengenceran 10

-2
, 

dipipet kembali 1 mL ke dalam tabung ketiga 
yang berisi 9 mL larutan PW (Pepton water). 
Maka akan menjadi pengenceran 10

-3.
  

Pengujian Kapang  
Disiapkan alat dan bahan dalam keadaan steril. 
Meja Kerja disiapkan dalam keadaan steril. 
Dipipet 1 mL masing-masing pada setiap 
pengenceran sampel (10

-2
;10

-3
) kedalam 2 buah 

cawan petri. Dituang media yang telah disiapkan 
sebanyak 1/3 dari tinggi cawan. Diinkubasikan 
selama 5 hari suhu 20-25

o
C.  

 
 

Pengukuran Kekentalan  

Disediakan gelas ukur 50 ml dan sampel balsam 
yang akan digunakan. Gelas ukur diisi dengan 
sampel yang akan ditentukan kekentalannya 
sampai volume 50 ml dengan hati-hati dan 
jangan juga sampai terdapat gelembung udara 
didalamnya. Dimasukan bola kedalam gelas 
ukur dengan hati-hati. Stopwatch dihidupkan 
ketika bola mulai jatuh pada garis awal dan 
dimatikan ketika bola sampai di dasar gelas. 
Dicatat waktu tempuh bola melalui gelas mulai 
dari garis awal sampai garis akhir dalam 
hitungan detik. Dilakukan prosedur no.1 sampai 
no.5 dengan perlakuan duplo untuk sampel 
balsem tersebut. Dilakukan juga prosedur diatas 
untuk blanko.   
 
Penentuan Indek Bias  
Refraktometer dihidupkan kemudian dibiarkan 
standby dalam 5 menit. Teteskan air kedalam 
prisma pada suhu 20

0
Cdan bersihkan dengan 

alcohol. Minyak sereh diteteskan beberapa tetes 
keatas prisma,kemudian tutup prisma dengan 
rapat menggunakan sekrup. Gerakan alidade 
maju mundur. Atur garis pada pembatasnya. 

Nilai indeks bias dapat dibaca langsung.  
 
Pengukuran pH   
Ditimbang balsem 20 gram menggunakan 
neraca kedalam gelas piala. Panaskan sampai 
balsam mencair. Periksa pH Balsem 

menggunakan pH meter. 
 
Uji Ketahanan  
Sediakan sampel yang akan Diuji (sampel 1, 2 
dan 3). Oleskan sampel balsem pada tangan. 
Catat waktu berapa lama tahan hangat balsem 
pada tangan mulai dari balsem terasa hangat 
sampai tidak terasa lagi.  
 
Pengukuran Berat Jenis  

Disediakan gelas ukur 50 mL dan sampel 
balsam yang akan digunakan. Ditimbang gelas 
ukur 50 mL tersebut dengan neraca analitik, 
kemudian dicatat hasil penimbangannya. 
Dimasukkan sampel balsam ke dalam gelas 
ukur sampai volume 50 mL dengan hati hati dan 
jangan sampai terdapat gelomabung udara, lalu 
dicatat hasil penimbangannya. Dilakukan 
prosedur no 1 dan 3 dengan perlakuan triplo 
untuk sampel balsem. Dilakukan prosedur diatas 
untuk blanko dengan perlakuan triplo. Hitung 
berat jenis sampel. 
 
Uji Organoleptik  

Diambil sampel, masukkan kedalam gelas piala. 
Diamati warna, tekstur, dan bau sampel 
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tersebut. Dikumpulkan pendapat dari tak terlatih 
100 orang yang melakukan uji ini. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

 
 
KESIMPULAN 

Dari pratikum yang telah dilakukan pada Balsem 
aromterapi dari Minyak Atsiri Sereh wangi 
didapatkan). Hasil identifikasi kandungan 
senyawa (+), bilangan ester (17,6177; 17,7824; 
18,5295), bilangan penyabunan (11,04; 16,66; 
16,76), uji Angka Lempeng Total (0; 3×102; dan 
3×102), uji kapang (-), uji logam Pb (0,02895; 
0,0145; 0,01445), uji logam Cu (0.1743; 0.5242; 
0.0222), indek bias 1,4675, viksositas 439,89cp, 
436,01cp, 419,57cp, pH balsem 6, uji ketahanan 
balsem, 11.04; 16.66; 16,76, uji bobot jenis yaitu 
0.898; 0.922; 0.901. Hasil isolasi minyak atsiri 
dari 27 Kg sampel serai wangi diperoleh ± 62 ml 
minyak atsiri serai wangi dan rendemen 0,23 %, 

identifikasi minyak atsiri menunjukkan sereh 
wangi mengandung minyak atsiri. 
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ABSTRAK 

 
Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara 
yang diperlukan tanaman sehingga mampu tumbuh dengan baik. Pembuatan pupuk organik padat 
menggunakan jerami, Azolla pinata, Kotoran Sapi, dan sabut kelapa dengan perbandingan 8:4:4:1. Untuk 

pembuatan pupuk ini digunakan bioaktivator EM4 dari limbah pabrik tahu, dengan proses dekomposisi berjalan 
selama 14 hari. Pengujian pupuk ini dilakukan untuk Kadar C-Organik dengan metoda permanganometri yaitu 
0,0175 % , Kadar Fosfor dengan metoda spektofotometri Uv-Vis yaitu 1,45 %, Kadar Fe dengan metoda 
spektrofotometri serapan Atom yaitu 0,0845 ppm dan Uji Organoleptik dengan metoda hidronik. Rendemen pada 
pengujian ini yaitu 46,7 %, uji nitrogen dengan metoda mikro kjedahl diperoleh hasil sebesar 2,41 %, kadar air 
dengan metoda thermogravimetri  hasil yang diperoleh sebesar 20,92, pH dengan metoda potensiometri 
diperoleh pH 7,84, dan kadar kaliumnya dengan metoda flame fotometri di peroleh kadar kaliumnya sebesar 

4,88 %. 
 

 
ABSTRACT 
 
Fertilizer is a material that is added to the growing media and plants to provide for the necessary plant nutrients 
so that they can produce well . Solid organic fertilizer production using straw , Azolla pinata , Cow Manure , and 
coco with a ratio of 8 : 4 : 4 : 1 . It is used for making fertilizer from waste plant EM4 bio-activator know, with the 
decomposition process runs for 14 days. Testing is done to fertilizers Organic C levels by the method 
permanganometry ie 0.0175 % , levels of phosphorus by the method spectophotometric Uv - Vis is 1.45 % , Fe 
levels with Atomic absorption spectrophotometry method is 0.0845 ppm and test Appearance by the method 
hidronik , The recovery rate in this test is 46.7 %, nitrogen test conducted by the method of micro kjedahl 
obtained yield was 2.41% , the water content by the method thermogravimetri results obtained at 20.92 , with the 
method of potentiometric pH 7.84 pH is obtained , and the levels of potassium in method of flame photometry 
obtained amounted to 4.88% potassium levels 

 
PENDAHYLUAN

Pupuk adalah material yang ditambahkan 
pada media tanam atau tanaman untuk 
mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan 
tanaman sehingga mampu berproduksi dengan 
baik. Material pupuk dapat berupa bahan 
organik ataupun non-organik (mineral). Pupuk 
mengandung bahan baku yang diperlukan 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman, 
sementara suplemen seperti hormon tumbuhan 
membantu kelancaran proses metabolisme. 
Meskipun demikian, kedalam pupuk khususnya 
pupuk buatan dapat ditambahkan sejumlah 
material suplemen (Musnamar, 2005). 

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal 
dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau 
bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya 

yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk 
padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan 
mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat 
untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan 
organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia 
dan biologi tanah (Sumber : Peraturan Menteri 
Pertanian, 2011) 

Pupuk organik diketahui mampu 
meningkatkan keanekaragaman hayati pertanian 
dan produktivitas tanah secara jangka panjang. 
Pupuk organik juga dapat menjadi sarana 
sekuestrasi karbon ke tanah. Nutrisi organik 
meningkatkan keanekaragaman hayati tanah 
dengan menyediakan bahan organik dan nutri 
mikro bagi organisme penghuni tanah seperti 
jamur mikroza yang membantu tanaman 
menyerap nutrisi dan dapat mengurangi input 
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pupuk.Berdasarkan kandungan pupuk organik 
termasuk pupuk majemuk dan pupuk lengkap 
karena kandungan haranya lebih dari satu unsur 
makro (N, P, K) dan unsur mikro seperti Ca, Fe 
dan Mg (Sutedjo, 2010). 

Efektif Mikroorganisme (EM4) merupakan 
suatu cairan berwarna kecoklatan dan beraroma 
manis asam segar yang didalamnya berisi 
campuran beberapa mikroorganisme hidup yang 
menguntungkan bagi proses penyerapan atau 
persediaan unsure hara dalam tanah. Fungsi 
EM4 untuk mengaktifkan bakteri pelarut, 
meningkatkan kandungan humus tanah 
lactobonillus sehingga mampu 
menfermentasikan bahan organik menjadi asam 
amino. Jika disemprotkan didaun mampu 
meningkatkan jumlah klorofil, fotosintesis 
meningkat dan percepat kematangan buah dan 
mengurangi buah busuk. Juga berfungsi untuk 
mengikat nitrogen dari udara, menghasilkan 
senyawa yang berfungsi antioksidan, menekan 
bau limbah, menggemburkan tanah, 
meningkatkan daya dukung lahan, 
meningkatkan cita rasa produksi pangan, 
perpanjang daya simpan produksi pertanian, 
meningkatkan kualitas daging, meningkatkan 
kualitas air dan mengurangi molaritas benur 
(Noviandri, 2015). 

Penulis akan menggunakan sabut kelapa, 
jerami, azolla dan kotoran sapi yang sering 
diabaikan begitu saja. Padahal sampah organik 
tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan 
pembuatan pupuk organik, karena tanaman 
tersebut banyak mengandung unsur hara yang 
baik bagi tanaman. Tanaman membutuhkan 
berbagai macam unsur hara untuk menunjang 
perkembangan dan pertumbuhannya. Pada 
penelitian ini penulis akan memanfaatkan EM4 
yang berbahan dasar limbah pabrik tahu, limbah 
sayuran pasar dan bekatul sebagai bioaktivator 
yang telah dilakukan penelitian oleh Tesya 
Zulfida Putri, dkk pada tahun 2015 yang berjudul 
“Pembuatan dan Analisis Efektive 
Mikroorganisme (EM4) dari Limbah Pabrik Tahu, 
Limbah Sayuran Pasar dan Bekatul”. 
Pembuatan pupuk organik padat akan dibuat 
dengan komposisi 4:2:1/2:2 (Jerami : Azolla : 
Sabut Kelapa : Kotoran Sapi). Beberapa bahan 
utama yang dibutuhkan adalah kotoran ternak, 
jerami padi, sabut kelapa dan azolla (paku air). 
Perbandingan ini dilakukan karena pada tanah 
dibutuhkan C-Organik yang tinggi sebagai unsur 
hara, karena itu kita memilih jerami sebagai 
tanaman yang paling banyak mengandung 
carbon. 
 
BAHAN DAN METODE 
Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di 

laboratorium. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Sampah Organik (Jerami, 
Sabut Kelapa, Azolla dan Kotoran Sapi), 
Bioaktivator (EM4) berbahan dasar limbah 
pabrik tahu, limbah sayuran pasar dan bekatul, 
dan Air. 
 
Metode  
Metodologi yang digunakan adalah pembuatan 
produk dan pengujian kualitas produk. Adapun 
parameter yang dilakukan adalah kadar C-
Organik metoda permanganometri, kadar fosfor 
metoda spektrofotometri UV-VIS, kadar Fe 
metoda SSA, kadar kalium metoda 
flamefotometri, uji pH pupuk, kadar air metoda 
thermogravimetri, kadar nitrogen metoda mikro 
kjedhal, dan uji organoleptik metoda hedonik. 
 
Sumber bahan baku pembuatan produk 

Sampel untuk bahan baku yaitu tanaman jerami 
dan Azolla pinnata yang didapatkan dari sawah 
warga Alai Pauh 5, sabut kelapa diambil dari 
penduduk yang menyediakan sabut kelapa yang 
beralamatkan di Bandar Buat, kotoran sapi 
diambil dari penduduk Limau Manis yang 
memiliki kandang sapi.  
 

Cara Kerja Analisis Parameter Uji 

Cara Kerja Pembuatan Produk 

Potong jerami dan sabut kelapa yang berukuran 
besar dengan ukuran potongan lebih kurang 15 
cm menggunakan cutter, Campurkan seluruh 
bahan sampai rata, Siapkan EM4 dengan 
pengenceran 1:10 ( EM4 : Air ), siramkan larutan 
mikroba itu pada kombinasi bahan yang telah 
disediakan sampai rata, Lalu bahan organik 
yang telah dicampurkan diletakkan diatas lantai 
ubin atau tanah kering yang beratap. Tinggi 
gundukkan bahan organik baiknya tidak lebih 
35cm, lalu gundukkan ditutup memakai karung 
goni atau terpal, cek suhu dan bolak balik suhu 1 
kali dalam 3 hari, pertahankan suhu sepanjang 
selama proses dekomposisi yang terjadi dalam 
kurun waktu kurang lebih 14 hari. 
 
Analisa Kadar C-Organik 
Timbang secara teliti sampel sebanyak 5 gram 
dan masukkan kedalam erlenmeyer, Tambahkan 
20ml H2SO4 pekat dan 10ml K2Cr2O7 kedalam 
erlenmeyer tersebut, lalu pasang pendingin 
tegak, Lakukan proses refluk diatas nyala api 
sampai warna larutan tersebut telah kehijau-
hijauan, Dinginkan larutan tersebut dan 
encerkan dengan aquades didalam labu ukur 
100ml, Paskan dan homogenkan, lalu saring 
dengan kertas saring, Pipet 10ml hasil saringan 
dimasukkan kedalam erlenmeyer 250ml, 
Tambahkan 12ml FeSO4 0.2N melalui gelas 
ukur kedalam erlenmeyer tersebut, Tambahkan 
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25ml H2SO4 4N kedalam campuran, Titrasi 
dengan larutan standar KMnO4 hingga diperoleh 
titik akhir titrasi (Lembayung Muda). Catat 
volume KMnO4 0.1N yang terpakai, Lakukan 
titrasi secara duplo dan lakukan juga prosedur 
yang sama terhadap blangko 
 
Analisa fosfor 
a) Persiapan Larutan Contoh 
Ditimbang dengan teliti 1 gram sampel kemudian 
dimasukkan kedalam gelas piala 250ml, 
Ditambahkan 20-30ml HNO3 teknis dan didihkan 
selama 30-45menit untuk mengoksidasi bahan 
yang mudah teroksidasi, lalu dinginkan, 
Ditambahkan 10-20ml HClO4 70% didihkan 
perlahan sampai larutan tidak berwarna dan 
timbul asap putih pada gelas piala, lalu 
dinginkan, Dipindahkan kedalam labu ukur 
500ml, paskan dengan aquades sampai tanda 
tera dan homogenkan, Disaring dengan kertas 
saring whatman 41 kedalam erlenmeyer, 
Sampel yang telah dipreparasi siap untuk 
dianalisis 

 
b) Pembuatan Larutan Standar Fosfor sebagai 
P2O5 
Ditimbang 0,0234 gram kristal NaHPO4 (kering 
40

O
C) dan larutkan dengan aquades dalam labu 

ukur 500ml. Paskan dabn homogenkan, 
sehingga diperoleh larutan standar fosfor 
sebagai P2O5 dengan konsentrasi 500 ppm, 
Dipipet 20ml larutan standar fosfor sebagai P2O5 
500 ppm kedalam labu ukur 100 ml, maka 
didapatkan larutan intermediet 100 ppm, 
Dimasukkan 0ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 25ml 
larutan intermediet masing-masing kedalam labu 
ukur 50ml, Masing-masing ditambahkan 5ml 
larutan HNO3 5N, 10ml amonium vanadat 0.25% 
dan 10ml amonium molibdat 5%, Paskan 
dengan aquades sampai tanda tera dan 
homogenkan sehingga diperoleh konsentrasi 
0,10,20,30,40,50 ppm, Baca dan catat absorban 
dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang 
gelombang 400 nm 

 
c) Pengukuran Kadar Fosfor 
Dipipet 5ml larutan contoh dan masing-masing 
larutan standar fosfat kedalam labu ukur 100ml, 
Ditambahkan 45ml aquades dan diamkan selam 
5 menit, Ditambahkan 20 ml pereaksi 
molibdovanadat dan encerkan dengan aquades 
hingga tanda tera dan homogenkan, Biarkan 
pereaksi pengompleks selama 10 menit, 
Lakukan pengerjaan blanko, Optimasi 
spektrofotometer dari larutan contoh dan standar 
pada spektrofotometer 
 
Analisa Kadar Nitrogen 

Timbang 0,5 gr contoh dan masukkan kedalam 
labu khejdahl, Tambahkan 25 ml H2SO4 pekat 

dengan gelas ukur dan tambahkan campuran 
selen 2 gr lalu didihkan dengan nyala api sampai 
warna jernih kehijauan, Setelah dingin, 
masukkan kedalam labu 100 ml paskan dan 
homogenkan, Kemudian pipet 10 ml dari labu 
ukur dan masukkan kedalam labu destilasi, 
Tambahkan aquades sebanyak 100 ml dan 
indicator pp 2-3 tetes, Destilasi ditampung 
kedalam 10 ml larutan asam borat 2 % dalam 
Erlenmeyer 250 ml yang mengandung beberapa 
tetes indicator MM, Sebelum larutan didestilasi 
10 ml penambahan NaOH harus cepat, Proses 
destilasi selama 2 jam, Titar hasil tampungan 
tadi dengan H2SO4 0,25 N  hingga TAT dan catat 
volume, Lakukan titrasi blanko. Pengerjaan 
sampel dilakukan duplo.  

 
Analisa Kadar Air Metoda Thermogravimetri 
Ditimbang 2.5 gr sampel dengan teliti, lalu 
masukkan kedalam cawan porselen yang telah 
diketahui bobot konstan, Lalu dimasukan 
Kedalam oven selama 2 jam pada suhu   5 -     
c, Kemudian didinginkan didalam desikator 
selama 15 menit, Lalu ditimbang dengan neraca 
analitik, Demikian pekerjaan ini berulang hingga 
di peroleh bobot konstan  
 
Analisa Kadar Kalium Metoda Flamefotometri 
a. Persiapan Larutan Contoh 
Timbang 5 gr contoh dengan teliti dan masukan 
ke dalam gelas piala, Tambahkan 10 ml HNO3 , 
100 ml aquades dan didihkan sekitar 5 menit, 
Dinginkan, pindahkan ke labu ukur 250 ml 
kemudian encerkan      dengan aquades sampai 
tanda tera , homogenkan dan saring dengan 
kertas saring whatman 41, Pipet larutan contoh 
10 ml dan masukkan ke labu ukur 100 ml, 
Tambahkan 1-10 ml larutan supresor, encerkan 
dengan aquabidest dan homogenkan. Ukur 
dengan Flame photometer dan catat 
konsentrasinya.  
b. Pembuatan Larutan Standar dan Deret 

Standar 
Pipet titrisol K 1000 ppm sebanyak 10 ml dan 
masukkan ke dalam labu ukur 100 ml sebagai 
larutan, intermediet 1 100 ppm dan dipaskan 
dengan aquabidest. Pipet 10 ml lagi lalu 
masukkan kedalam labu ukur 100 untuk larutan 
intermediet 2 10 ppm dan paskan dengan 
aquabidest, Kemudian dibuat deret standar 
dengan konsentrasi 0, 2, 4, 6, 8, 10 ppm,  
Lakukan pengukuran dengan Flame 
Photometer,  Hitung kadar kalium 
 
Uji pH 
Ditimbang 5 gr sampel dengan neraca kasar,  
Larutkan dengan 50 ml aquadest kocok selama 
5 menit,  Diamkan larutan selama 5 menit,  
Dilakukan penyaringan dengan kertas saring 
dan corong secara enap tuang,  Netral kan 
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terlebih dahulu alat dengan aquades, Ukur pH 
larutan atau filtrat dengan pH meter. 
Uji Organoleptik 

Ambil sedikit sampel, lalu tentukan tekstur, bau, 
warna pada sampel 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian  yang didapatkan pada setiap uji 
di peroleh hasil sebagai berikut. 

 
 
KESIMPULAN 
Dari analisis yang dilakukan pada produk maka 
didapat kan hasil sebagai berikut Kadar air 
dengan metoda thermogravimetri  20,92 %, 
Nitrogen dengan metoda mikro kejdhal 2,41%, 
Kalium dengan  metoda flamefotometri 4,56%, 
pH dengan metoda potensiometri   7,84, C-
Organik metoda permanganometri 0,0175%, 
Fosfor metoda spektrofotometri 1,45%, Fe 
metoda spektrofotometri serapan atom 
0,0845ppm. Dari data yang didapat kan 
sebenarnya secara umum telah memenuhi 
syarat standar mutu dari No. 
70/PERMENTAN/SR140/10/2011. Karena pupuk 
organik ini berasal dari bahan-bahan organik 
yang tidak berbahaya bagi lingkungan sehingga 
dapat digunakan siapa pun yang ingin 
menggunakan pupuk organik padat ini dalam 
pertumbuhan tumbuhan nya. 
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ABSTRAK 

 
Teh Herbal atau sering juga disebut tisane atau herbal tea merupakan sebutan untuk bahagian dari tanaman 

yang dikeringkan kemudian diseduh dan dibuat minuman. Teh herbal sendiri sudah sejak lama digunakan 
sebagai teh kesehatan dan bahkan untuk mengobati penyakit. Sedangkan di dalam serai terdapat kandungan 
senyawa yang sangat bermanfaat untuk kesehatan diantaranya dapat mengobati gangguan pencernaan, 
menurunkan tekanan darah, detoksifikasi, bermanfaat pada sistem saraf, sebagai analgesik, memperindah kulit 
dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis dari beberapa parameter yang telah dilakukan pada Teh Herbal Dari 
Serai, didapatkan penetapan kadar abu sebanyak 5,91%, kadar logam Pb (Plumbum) sebanyak 0,15% dengan 
konsentrasi 0,1843 ppm, angka kapang 1,5×10

-3 
koloni/g, uji potensi metode difusi cakram dengan konsentrasi 

15% sebesar 2.40cm
2
, penetapan angka lempeng total sebesar 2.5x10

-3
 koloni/g, penetapan kadar air sebesar 

6.85%, penetapan kadar serat kasar sebesar 1,615%, dan mengandung senyawa metabolit sekunder yang 
meliputi alkaloid, flavonoid, dan terpenoid. 

 
Kata kunci : Analisis, manfaat, teh herbal serai 

 
ABSTRACT 
 
Herbal tea or often also called a tisane or herbal tea is the term for a portion of the plant that is dried and then 
brewed and made drinks. Herbal tea itself has long been used as a health tea, and even to treat the disease. 
While in lemongrass are compounds that are beneficial to the health of which can treat indigestion, lowers blood 
pressure, detoxification, beneficial to the nervous system, as an analgesic, beautify skin and others. Based on 
the analysis of several parameters that have been done on The Herbal Tea From Lemongrass, obtained 
determination as much as 5.91% ash content, metal content Pb (Plumbum) of 0.15% with a concentration of 
0.1843 ppm, the number of mold 1.5 × 10

-3
 colonies/g, potency test disc diffusion method with a concentration of 

15% by 2.40cm
2
, the determination of total plate count of 2.5x10

-3
 colonies/g, the determination of water content 

of 6.85%, the determination of crude fiber content of 1.615%, and contain compounds secondary metabolites 
include alkaloids, flavonoids and terpenoids. 

 
Keywords : Analysis, benefit, herbal tea lemongrass 

 
 
PENDAHULUAN
 

Teh Herbal atau sering juga disebut tisane 

atau herbal tea merupakan sebutan untuk buah, 
biji, daun, akar, dan bunga dari tanaman yang 
dikeringkan untuk kemudian diseduh dan dibuat 
minuman. Teh herbal sendiri sudah sejak lama 
digunakan sebagai teh kesehatan dan bahkan 
untuk mengobati penyakit. Di Inggris, teh ini 
disebut tisane atau tea infusion. Juga sering 
disebut “teh yang bukan teh” (non-tea tea), 
karena memang tidak mengandung daun teh 
dan juga tidak berkafein. Meski popularitasnya 
masih kalah oleh teh hitam atau teh hijau, 
sebenarnya sejak dulu teh herbal sudah 
diminum orang Yunani dan Mesir Kuno, untuk 
memperoleh manfaat kesehatan dan efek 

relaksasinya. Teh herbal terdiri atas beragam 
jenis dan masing-masing jenis memiliki manfaat 
yang berbeda-beda bagi kesehatan. 
Serai merupakan tanaman rumput berumbai 
yang asli hidup di daerah tropis dan semi-tropis 
Asia dan dibudidayakan di Amerika Selatan dan 
Tengah, Afrika dan negara-negara tropis 
lainnya. Sejak dahulu, serai telah dikenal 
masyarakat sebagai bumbu dapur termasuk 
penggunaannya sebagai obat. 

Dalam pengobatan tradisional dari India, 
tanaman ini digunakan sebagai stimulan, 
sudorific, antiperiodic, dan anticatarrhal. 
Sedangkan minyak atsirinya digunakan 
sebagai karminatif, depresan, analgesik,  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_medicine&usg=ALkJrhjLkj05SMD8RaVptmMQyqWH5gLuYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/India&usg=ALkJrhi-6L7AeJYZr9WeN9fq_6AsmQyg1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stimulant&usg=ALkJrhgLO6TROPpplWl_JXbYVF4c82Fblg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carminative&usg=ALkJrhg5GtMZnGKFkeVhHz6na2sUm7rDkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Depressant&usg=ALkJrhhI3qOOtZk1-tE9oWQFDuWjruVi8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Analgesic&usg=ALkJrhjH99drFImHumgGkHKb3d0jN0x_Og
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antipiretik, antibakteri, dan antijamur (Wikipedia 
2015). 

Dalam Serai, ada banyak kandungan 
senyawa seperti geranil butirat, lomonen, 
eugenol, metileugenol, dan geranial yang sangat 
bermanfaat untuk kesehatan. Diantaranya 
mencegah penyakit kanker, mengobati 
gangguan pencernaan, menurunkan tekanan 
darah, detoksifikasi, bermanfaat pada sistem 
saraf, memperindah kulit, dan lain sebagainya. 
Penggunaan serai untuk mengatasi berbagai 
masalah kesehatan di atas memiliki banyak 
keuntungan, yakni selain mudah didapatkan dan 
murah, juga tidak memberikan efek samping 
apapun jika penggunaannya tepat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
teh herbal memiliki banyak khasiat dan manfaat 
yang dapat diambil berdasarkan cara 
penggunaannya. Kemudian ditambah lagi 
dengan banyaknya khasiat dari tanaman serai 
itu sendiri. Namun tidak semua orang yang tahu 
tentang khasiat tersebut jika diolah dalam bentuk 
lain yang lebih praktis. Oleh karena itu penulis 
berminat untuk membuat produk teh herbal dari 
serai. 
 
BAHAN DAN METODE 
Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alat gelas yang umum digunakan di 
laboratorium. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah serei. 
 
Metode  
Metode yang digunakan untuk pembuatan 
produk dan pengujian kualitas produk. Beberapa 
parameter pengujian diantaranya ialah 
penetapan kadar abu metode gravimetri, uji 
cemaran logam timbal (Pb) metode AAS, uji 
kapang, uji kualitatif metabolit sekunder 
(alkaloid, terpenoid, flavonoid), uji potensi 
metode difusi cakram, uji angka lempeng total 
metode hitungan cawan, penetapan kadar air 
metode gravimetri, penetapan kadar serat kasar 
metode deterjen, dan uji organoleptik (uji 
hedonik). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembuatan Produk 

 
Skema Pembuatan Produk 

 

Cara Kerja Analisis Parameter Uji 

Penetapan Kadar Abu Metode Gravimetri 
Dipanaskan cawan di dalam oven pada suhu 
100-105°C selama 1 jam dan setelah itu 
didinginkan di dalam desikator selama 30 menit. 
Kemudian ditimbang dengan neraca analitik. 
Dilakukan hingga berat cawan konstan (W0). 
Ditimbang dengan teliti sampel sebanyak 2 g, di 
dalam cawan (W1). Dipanaskan cawan yang 
berisi sampel di atas kompor gas dengan api 
sedang hingga sampel berwarna hitam dan tidak 
berasap lagi. Cawan yang berisi sampel tersebut 
dipijarkan di dalam furnace pada suhu 600°C 
selama 2 jam sehingga terbentuk abu berwarna 
putih. Setelah dipijarkan, dipindahkan segera 
cawan yang berisi sampel ke dalam desikator 
dan didinginkan selama 30 menit kemudian 
ditimbang. Dilakukan hingga berat sampel 
konstan (W2). Pengerjaan dilakukan secara 
duplo. Kemudian dihitung kadar abu total di 
dalam sampel. 
 
Uji Cemaran Logam Timbal (Pb) Metode AAS 

Preparasi Sampel  
Ditimbang 3 g sampel dengan teliti di dalam 
cawan porselen. Cawan yang berisi sampel uji 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antifungal_medication&usg=ALkJrhg_9v5PA7PTQf-95xJN4ozLCSoXDQ
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dipanaskan di atas kompor gas dengan api 
sedang hingga sampel uji tidak berasap lagi. 
Dilanjutkan pemijaran di dalam furnace pada 
suhu 600°C selama 2 jam sehingga abu 
berwarna putih, bebas dari karbon. Setelah itu 
abu dilarutkan dengan HNO3 pekat dan 
aquabides. Lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 
25 mL kemudian tepatkan hingga tanda garis 
dengan aquabides. Larutan disaring dengan 
menggunakan kertas saring ke dalam labu ukur 
25 mL. Kemudian disiapkan larutan deret 
standar. 
Preparasi Larutan Deret Standar  
Dipipet 25 ml larutan titrisol Pb 1000 ppm, 
dipindahkan ke labu ukur 250 ml, dipaskan 
dengan aquabides sampai tanda tera dan 
dihomogenkan. Larutan ini disebut larutan 
intermediet dengan konsentrasi 100 ppm dan 
perlu dilakukan lagi pengenceran menjadi 
konsentrasi 10 ppm, dengan cara dipipet 25 mL 
larutan intermediet Pb 100 ppm, dipindahkan ke 
labu ukur 250 mL, dipaskan dengan aquabides 
sampai tanda tera dan dihomogenkan. 
Selanjutnya dibuat larutan deret standar dengan 
cara dipindahkan larutan intermediet 10 ppm ke 
dalam buret, diambil ke dalam labu ukur 25 mL 
masing-masing sesuai dengan konsentrasi deret 
standar (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 ppm), 
ditambahkan 3 tetes HNO3 pekat, dipaskan 
dengan aquabides hingga tanda batas dan 
dihomogenkan, kemudian dilakukan pengukuran 
larutan deret standar dan sampel dengan 
menggunakan AAS. 
 
Uji Kapang 

Homogenisasi Sampel 
Ditimbang 1 g sampel dan dimasukkan ke dalam 
tabung reaksi yang telah berisi 9 ml larutan 
pengencer (PW) steril kemudian dihomogenkan 
(Pengenceran 10

-1
). Dipipet larutan 10

-1 

sebanyak 1 mL dan dimasukkan ke dalam 
tabung reaksi pengenceran 10

-2 
yang telah berisi 

9 mL larutan pengencer (PW) steril kemudian 
dihomogenkan. Dipipet larutan 10

-2 
sebanyak 1 

mL dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
pengenceran 10

-3 
yang telah berisi 9 mL larutan 

pengencer (PW) steril kemudian dihomogenkan. 
Pemeriksaan Dan Analisis Sampel  
Dipipet larutan 10

-2 
sebanyak 1 mL ke dalam 

cawan petri steril. Dilakukan duplo. Dipipet 
larutan 10

-3 
sebanyak 1 mL ke dalam cawan 

petri steril. Dilakukan duplo. Kemudian 
dituangkan media PDA (Potato Dextrose Agar) 
sebanyak 1/3 cawan petri ke dalam masing-
masing cawan petri yang telah berisi larutan 
pengenceran sampel 10

-2
 dan 10

-3
. Setelah itu 

cawan yang telah berisi media digoyangkan atau 
diratakan permukaannya dengan hati-hati 
hingga tercampur rata dengan pembenihan, lalu 
ditunggu dan didiamkan campuran sampai 

memadat selama ± 10 menit. Kemudian cawan 
petri dibungkus dengan kertas. Dimasukkan 
semua cawan petri dengan posisi tidak terbalik 
kedalam inkubator dan diinkubasi pada suhu 
25°C selama 5 hari dengan tidak menumpuk 
cawan lebih dari 3 tumpukan. Dibiarkan cawan 
dengan tidak merubah posisinya. Dihitung koloni 
pada cawan sesudah 5 hari inkubasi. Jika 
setelah 5 hari tidak ada koloni yang tumbuh, 
maka ditambahkan waktu inkubasi selama 48 
jam. Cawan-cawan tidak dihitung sampai waktu 
inkubasi berakhir, karena merubah posisi cawan 
dapat mengakibatkan pertumbuhan sekunder 
dari spora. Selanjutnya dinyatakan hasil 
perhitungan sebagai jumlah kapang per gram 
contoh. 
 
Uji Kualitatif Metabolit Sekunder 
Uji Alkaloid 
4 gram sampel dirajang halus dan digerus di 
dalam lumpang dengan bantuan pasir, lalu 
ditambahkan sedikit kloroform sampai 
membentuk pasta. Ditambahkan 10 mL larutan 
Amoniak – Kloroform 0,05 N dan digerus lagi. 
Campuran disaring ke dalam sebuah tabung 
reaksi kering dan bersih. Ditambahkan 10 mL 
H2SO4 2 N dan dikocok (tidak terlalu kuat agar 
tidak teremulsi). Didiamkan larutan sampai 
terbentuk 2 lapisan. Diambil lapisan asam sulfat 
dengan pipet tetes dan dimasukkan ke dalam 
sebuah tabung reaksi lainnya (Lapisan 
Kloroform disimpan untuk pengujian Terpenoid). 
Filtrat diuji dengan pereaksi Mayer dan 
Dragendorf. Hasil menunjukkan positif apabila 
terbentuknya endapan putih atau keruh dengan 
penambahan pereaksi Mayer, sedangkan 
terbentuknya endapan orange dengan 
penambahan pereaksi Dragendorf menunjukkan 
sampel positif mengandung alkaloid. 
Uji Flavonoid 
1 g sampel yang telah dirajang halus, diekstrak 
dengan 5 mL Metanol dan dipanaskan selama 5 
menit di dalam tabung reaksi. Ekstraknya 
ditambahkan dengan beberapa tetes HCl pekat 
dan sedikit pita magnesium. Bila terjadi 
perubahan warna merah / pink atau kuning 
menunjukkan sampel mengandung alkaloid. 
Uji Terpenoid 
Beberapa tetes larutan kloroform pada Uji 
Alkaloid ditempatkan pada plat tetes. 
Tambahkan Anhidrida Asetat sebanyak 5 tetes 
dan dibiarkan mengering. Kemudian 
ditambahkan 3 tetes H2SO4 pekat. Timbulnya 
warna merah, jingga atau ungu menandakan uji 
positif terhadap terpenoid. 

 
Uji Potensi Metode Difusi Cakram 
Kondisikan area kerja dalam keadaan steril 
dengan cara menyemprotkan alkohol 70% diatas 
meja kerja, kemudian lap dengan kain steril. Jika 
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media NA tidak tersedia, buat terlebih dahulu 
media secukupnya. Lakukan sterilisasi alat dan 
media NA. Buat konsentrasi larutan contoh 

sesuai kebutuhan (dengan berat penimbangan 
pada konsentrasi 5% = 5 gram, 10% = 10, dan 
15% = 15 gram, dalam 100 mL larutan. Buat 
suspense bakteri dari biakan murni dengan cara 
: 1. Masukkan 10 mL, aquadest steril kedalam 
biakan murni bakteri (bakteri Staphylococcus 
aureus), 2. Goyang tabung teraksi sampai koloni 
bakteri lepas dari agar, 3. Suspensi bakteri siap 
digunakan. Potong kertas saring sesuai ukuran 
uang logam Rp.500, dan masukan potongan 
tersebut ke dalam larutan contoh sesuai dengan 
konsentrasi yang telah dilakukan. Rendam 
kertas saring tersebut selama 30 menit. Pipet 1 
mL suspense bakteri dan masukan kedalam 
cawan petri steril secara aseptis. Tuangkan 
media NA steril kedalam cawan yang telah diisi 
suspense bakteri kemudian goyangkan 
membentuk angka delapan agar media merata 
dan biarkan beku. Ambil kertas saring yang telah 
direndam dalam larutan contoh dengan pinset, 
dan masukan kedalam cawan yang telah berisi 
media (letakkan pada posisi di tenggah-tengah 
media). Bungkus kembali cawan petri dengan 
kertas pembungkus. Lakukan hal yang sama 
terhadap cawan petri yang lain. Inkubasi 
kedalam incubator dan amati 1 x 24 jam. Amati 

daerah halo yang terbentuk. Ukur daerah halo 
(daerah bebas mikroba) dan tentukan potensi 
antiseptik dari uji yang telah dilakukan sesuai 
dengan konsentrasi larutan dan jenis mikroba 
yang digunakan. 

Hasil pengujian adalah besarnya daerah 
halo yang terbentuk setelah disimpan didalam 
incubator dan amati setiap 1 x 24 jam, kemudian 
hitung luas daerah halo yang terbentuk.  
 
Uji Angka Lempeng Total Metode Hitungan 
Cawan 

Untuk homogenisasi sampel, ditimbang sampel 
sebanyak 25 gram kemudian dimasukkan ke 
dalam 225 mL larutan pengencer Buffered 
Pepton Water hingga diperoleh pengenceran 10

-

1
 (1:10) kemudian dihomogenkan. Dilanjutkan 

dengan pengenceran 10
-2 

(1:100) dan 10
-3

 
(1:1000). 

Setelah dilakukan homogenisasi sampel 
selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan cara 
dipipet 1 mL larutan 10

-2
 dan 10

-3
 dan masukan 

kedalam cawan petri steril dan lakukan sampai 2 
kali (duplo). Dimasukkan kedalam cawan petri, 
tuang media Plate Count Agar sebanyak 12-15 

mL yang telah dicairkan yang bersuhu 45  
dalam waktu 15 menit dari pengenceran 
pertama. Digoyangkan cawan petri dengan hati-
hati (putar dan goyangkan kedepan dan 
kebelakang serta ke kanan dan kekiri) hingga 
contoh tercampur rata dengan pembenihan. 

Kerjakan pemeriksaan blanko dengan 
mencampur air pengencer dengan pembenihan 
untuk setiap contoh yang diperiksa. Dibiarkan 
hingga campuran dalam cawan petri membeku. 
Masukan semua cawan petri dngan posisi 
terbalik kedalam incubator dan di inkubasi pada 
suhu 35  selama 24-48 jam. Dicatat 
pertumbuhan koloni setiap cawan yang 
mengandung 25-250 koloni setelah 24 jam. 
Dihitung angka lempeng total. 
 
Penetapan Kadar Air Metode Gravimetri 
Keringkan cawan penguap didalam oven selama 
  jam pada suhu   5˚C. Dinginkan cawan 
didalam desikator kira-kira 15 menit. Kemudian 
timbang menggunakan neraca analitik. Lakukan 
berulang hingga didapatkan bobot konstan. 
(W0). Timbang dengan saksama 5 gram sampel 
pada sebuah cawan penguap yang sudah 
diketahui bobotnya (W1). Keringkan dalam oven 
pada suhu   5˚C selama   jam. Dinginkan 
dalam eksikator selama 15 menit. Timbang, 
ulangi pekerjaan ini hingga diperoleh bobot 
konstan (W2). 
 
Penetapan Kadar Serat Kasar Metode 
Deterjen 

Timbang sampel sebanyak 2-4 gram secara teliti 
dengan neraca analitik digital (W). Pindahkan 
sampel ke dalam gelas piala 250 mL. Untuk 
pembebasan lemak tambahkan ethanol 96% 15 
mL dan aduk kemudian diamkan sebentar. 
Endap tuangkan larutan tersebut dengan kertas 
saring kedalam erlenmeyer 250 mL. Lakukan 
proses endap tuang dua kali dengan ethanol 
96% tersebut dimana untuk ketiga kalinya 
endapan disertakan dalam penyaringan. Angkat 
kertas saring yang telah berisi endapan lalu 
keringkan. Tambahkan   50 mL larutan H2SO4 
1,25 % kedalamnya dan diaduk. Pasang 
pendingin tegak pada mulut erlenmeyer. Refluk 
selama 30 menit dengan penangas air. Jika 
telah selesai langsung tambahkan   50mL 
NaOH 3,25%. Lakukan refluk kembali selama 30 
menit. Jika telah selesai saring larutan dalam 
keadaan panas degan kertas saring yang telah 
ditimbang konstan sebelumnya dan corong (W1) 
Lakukan pencucian dengan H2SO4 panas, air 
panas dan yang terakhir dengan ethanol 96% 
(masing-masing 25 mL). Angkat endapan dan 
kertas saring serta pindahkan ke cawan 
penguap yang telah dikonstankan beratnya 
terlebih dahulu. Keringkan endapan tersebut di 

dalam oven dengan suhu 105  selama 2 jam. 
Dinginkan dalam desikator selama 15 menit. 
Kemudian ditimbang,  hingga didapatkan bobot 
konstan (W2). Hitung kadar serat kasar. 
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Uji Organoleptik 

Uji organoleptik adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk mengetahui rasa dan aroma dari suatu 
produk makanan, minuman, obat dan produk 
lain. Pengujian organoleptik adalah pengujian 
yang didasarkan pada proses pengindraan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai 
rata-rata kadar abu total pada sampel teh serai 
adalah 5,91 % dan itu masih termasuk ke dalam 
batasan yang masih diperbolehkan menurut 
Standar Nasional Indonesia. Tujuan dari 
penetapan kadar abu adalah untuk mengetahui 
apakah proses pengolahan sampel dilakukan 
dengan baik atau tidak. Jika didapatkan nilai 
kadar abu yang tinggi maka dapat dikatakan 
bahwa kadar mineral dan pengotornya juga 
tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
pengolahan sampel telah dilakukan dengan baik 
karena kadar abu pada sampel masih termasuk 
ke dalam batasan Standar Nasional Indonesia. 

Kemudian persentasi hasil dari analisis 
logam Pb yang terkandung di dalam sampel 
adalah 0,15 % dengan konsentrasi sampel yang 
terukur adalah 0,1843 ppm. Sedangkan standar 
batasan maksimum logam Pb adalah 2 ppm. Itu 
menunjukkan sampel termasuk ke dalam 
batasan yang masih diperbolehkan menurut 
Standar Nasional Indonesia. 

Pada hasil analisis uji kapang, didapatkan 
jumlah koloni total adalah 1,5×10

-3 
koloni/gram 

sampel. Sedangkan batasan maksimum kapang 
pada bahan pangan sesuai SNI adalah 1×10

4 

koloni/gram sampel. Itu menunjukkan bahwa 
jumlah kapang masih diperbolehkan ada dalam 
sampel. Kualitas suatu bahan pangan dapat 
diketahui dengan semakin rendahnya angka 
kapang pada suatu bahan pangan tersebut 
sehingga masa penyimpanan bisa bertahan 
cukup lama. 

Pada uji kualitatif metabolit sekunder 
menunjukkan bahwa sampel yaitu serai 
mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan 
terpenoid yang baik untuk kesehatan tubuh 
manusia seperti antioksidan yang bisa 
menghambat penuaan dan mencegah 
berkembangnya sel kanker serta penghangat 
badan. 

Hasil dari uji potensi (metode difusi cakram) 
terbentuk daerah halo pada konsentrasi larutan 
sampel yang paling besar yaitu pada konsentrasi 
15%  sebesar 2.40 cm

2
. yang menandai potensi 

suatu sampel untuk membunuh bakteri 
Staphylococcus aureus tersebut baik. 

 Dari hasil analisis dapat diketahui uji 
angka lempeng total yang diperoleh dari sampel 
produk yaitu sebesar 2.5 x 10

-3 
dengan stardar 

(SNI 01-1898-2002 Teh Wangi) yaitu sebesar : 3 
x 10

-3
. Dapat diartikan bahwa teh herbal dari 

serai telah memuhi Standar. 
 Kadar air pada suatu sampel untuk 

menentukan mutu dari sampel. Jika kadar air 
melebihi standar maka sampel tersebut kurang 
baik mutunya. Dari hasil pratikum  yang 
dilakukan didapatkan kadar air dari sampel 
sebesar 6.85 %, hasil yang didapatkan 
memenuhi range standar (SNI 01-1898-2002 
Teh Wangi) dengan kadar air yang maksimal 
yaitu 8%, berarti mutu dan kualitas dari teh 
herbal dari serai baik. 

Dari hasil pratikum didapatkan kadar serat 
kasar dari sampel sebesar 1.615 %. Hasil yang 
di peroleh masih termasuk dalam standar dari 
(SNI 01-1808-2002) yang kadar serat kasar 
maksimal 16,5 %, berarti mutu dan kualitas teh 
dari serai ini baik digunakan dan sesuai dengan 
SNI. 

Dari hasil presentasi uji organoleptik yang 
telah diujikan pada 100 orang panelis konsumen 
dapat disimpulkan bahwa presentasi penilaian 
terbanyak konsumen terhadap teh herbal serai 
yaitu warna sedikit kuning 67%, aroma 
menyengat khas serai 52%, dan rasa sedikit 
pahit dan sepat 77% 
 
KESIMPULAN 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 
sampel teh herbal dari serai dapat disimpulkan 
bahwa penetapan kadar abu di dalam sampel 
sebanyak 5,91 %. Kadar logam Pb (Timbal) di 
dalam sampel sebanyak 0,15 % dengan 
konsentrasi Pb di dalam sampel 0,1843 ppm. 
Jumlah koloni total kapang yang terdapat di 
dalam sampel adalah 1,5×10

-3 
koloni/g sampel 

dan masih dalam batasan sesuai dengan SNI 
01-1898-2002 yaitu maksimal 1×10

4
koloni/g. 

Kemudian uji kualitatif metabolit sekunder yang 
meliputi uji alkaloid, uji flavonoid, dan uji 
terpenoid dinyatakan positif. uji potensi metode 
difusi cakram dengan konsentrasi 15% adalah  
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sebesar 2.40 cm
2 

,
 

jumlah koloni pada 
penetapan angka lempeng total sebesar 2.5x10

-

3
 koloni/gram sampel dan masih dalam batasan 

sesuai dengan  SNI 01-1898-2002 yaitu 
maksimal 3×10

3 
koloni/gram. penetapan kadar 

air sebesar 6.85% masih dalam batasan sesuai 
dengan  SNI 01-1898-2002 yaitu maksimal 8 %, 
dan penetapan kadar serat kasar sebesar 
1,615% masih dalam batasan sesuai dengan  
SNI 4324:2014 yaitu maksimal 16.5% 
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