
30 

III.    METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan 

(ITP), Laboratorium Bioteknologi dan Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang serta Laboratorium Kimia Universitas Islam Negeri 

Malang (UIN) dilaksanakan mulai bulan Januari 2015 hingga Juli 2015. 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian  

3.2.1 Bahan 

Bahan baku yang digunakan antara lain mahkota bunga mawar merah 

yang diperoleh dari Kota Batu, teh hitam dan teh hijau olahan yang diperoleh dari 

pabrik perkebunan teh Wonosari, aquades, asam sitrat, ethil asetat, kloroform, 

larutan buffer 4, kosentrat antosianin bunga mawar merah, kosentrat katekin 

ekstrak teh hijau, alkohol, CaCO3, Pb asetat jenuh, Na-Oksalat, Anthrone, DPPH 

(1,1-difenil-2-pikrilhidrazil), H2SO4 pekat, metanol, standar Fe, standar 

epikatekin. 

3.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan meliputi blender, timbangan analitik merk 

Ohauss Pioner, timbangan, erlenmeyer, tabung reaksi (pyrex), gelas ukur, corong 

pisah, corong, beaker glass, pipet ukur, pipet tetes, spatula, bola hisap, gelas sloki, 

statif, klem, kuvet, tube, kertas saring kasar, kertas whatman no. 41, hot plate,  

sentrifuse merk PLC series, cawan porselen, oven merk WTC Binder, tanur 

(muffle) merk Vurnance 48000, rotary evaporator merk IKA Type RV 10 Basic 

Bath HB , spektrofotometer UV Vis merk Shimadzu, pH meter merk CG 832 

Scholl Gerale, Colour Reader merk CR-10 Konica Minolta, hand refraktometer 

merk Atago brix, lemari es. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas dua tahap yaitu, tahap pertama untuk mengetahui 

pengaruh lama ekstraksi dan perbedaan jenis teh yang digunakan. Pada tahap 

kedua setelah diketahui mutu katekin yang terbaik dari kedua jenis teh, kemudian 

dikopigmentasi dengan penambahan konsentrasi kopigmen katekin pada pigmen 

bunga mawar merah (lokal Batu). Penelitian ini diawali dengan tahap  

pendahuluan yakni ektraksi bunga mawar  merah (Lokal Batu) sampai diperoleh 

pigmen pekat antosianin kemudian diuji nilai absorbansinya dengan 

spektrofotometer, pigmen katekin dari daun teh hitam dan teh hijau sampai 

diperoleh pigmen pekat. 

Metode penelitian pada tahan pertama menggunakan metode rancangan 

acak kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial, terdiri dari 2 faktor, yaitu 

faktor I jenis teh yang digunakan (teh hitam dan teh hijau) dan faktor II lama 

pengektraksian dari katekin (maserasi selama 5 menit, 10 menit dan 15 menit).  

Faktor I : Jenis teh yang digunakan (A) 

A1 : Teh hitam 

A2 : Teh hijau 

Faktor II : Lama maserasi  katekin (B) 

B1 : Didiamkan selama 5 menit  

B2 : Didiamkan selama 10 menit 

B3 : Didiamkan selama 15 menit 

Kombinasi perlakuan yang dihasilkan sebanyak 6 perlakuan adalah sebagai 

berikut :  

A1B1 : ektraksi katekin didiamkan selama 5 menit dengan jenis teh hitam 

A1B2 : ektraksi katekin didiamkan selama 10 menit dengan jenis teh hitam 
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A1B3 : ektraksi katekin didiamkan selama 15 menit dengan jenis teh hitam 

A2B1 : ektraksi katekin didiamkan selama 5 menit dengan jenis teh hijau 

A2B2 : ektraksi katekin didiamkan selama 10 menit dengan jenis teh hijau 

A2B3 : ektraksi katekin didiamkan selama 15 menit dengan jenis teh hijau 

Setelah diketahui mutu katekin yang terbaik (penelitian tahap I), dari salah 

satu jenis teh berdasarkan peningkatan nilai pH, absorbansi, intensitas warna, TPT 

(Total padatan terlarut) dan aktivitas/daya antioksidan (uji DPPH), kemudian 

dilakukan penelitian tahap kedua dikopigmentasi dengan pigmen bunga mawar 

(lokal Batu) dengan beragam proporsi seperti di bawah ini : 

K0 : Kontrol (tanpa katekin) 

K1 : Proporsi Antosianin : Katekin = 1 : 1 (v/v) 

K2 : Proporsi Antosianin : Katekin = 2 : 1 (v/v) 

K3 : Proporsi Antosianin : Katekin = 3 : 1 (v/v) 

Terdapat empat (4) perlakuan yang dilakukan pengulangan sebanyak tiga 

(3) kali kemudian dilakukan analisa dengan parameter pengamatan antara lain 

Total Padatan terlarut (TPT), intensitas warna, pH, absorbansi, aktivitas/daya 

antioksidan (uji DPPH), kadar gula total, kadar katekin dan kadar antosianin. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Ekstraksi Pigmen Bunga Mawar Merah (Saati, 2011) 

Proses ekstraksi pigmen bunga mawar merah dengan menimbang mahkota 

bunga mawar sebanyak 45 g,  dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan 

pelarut yaitu aquades 95 ml, dan asam sitrat 5 gram. Hancuran disimpan dalam 

lemari pendingin selama 1 jam pada suhu 10ºC-12ºC supaya pigmen antosianin 

yang terekstrak lebih maksimal. Kemudian memisahkan filtrat dan ampas mawar 

dengan penyaringan menggunakan kain saring dan pemerasan. Dilakukan 
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pemisahan filtrate dan sisa endapan menggunakan sentrifugasi selama 10 menit 

dengan kecepatan 4000 rpm. Kemudian saring menggunakn kertas whatman no. 

42 dihasilkan filtrate pigmen antosianin, kemudian dipekatkan. Pigmen pekat 

yaitu memproses filtrat pigmen hasil penyaringan (filtrasi) ekstrak pigmen untuk 

kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator vacuum pada suhu 40oC-

50°C sampai 1/5 volume filtrat awal. Filtrat yang telah diperoleh sebelum dan 

sesudah pemekatan kemudian dilakukan pengamatan pH (pH meter), absorbansi 

(spektrofotometer λ 490-540 nm), total padatan terlarut (TPT), DPPH dan 

pengukuran warna dengan menggunakan color reader untuk melihat nilai L, a+, 

dan b+. 

3.4.2 Ektraksi Katekin dari Teh Hitam dan Teh Hijau dengan Metode 

Infusi 

Masing-masing sampel ditimbang 45 gram kemudian direndam dalam 

pelarut aquades panas dengan suhu 80oC-85oC sebanyak 300 ml dalam gelas 

beaker selama beberapa menit sesuai perlakuan  sambil sesekali dikocok 

(Hukmah, 2007). Kemudian larutan ekstrak teh disaring dengan kertas saring. 

Filtrat ekstrak daun teh dimasukkan dalam corong pisah. Ditambahkan kloroform 

sebanyak 100 ml dalam corong pisah yang berisi fase air sambil dikocok-kocok, 

diulang 3 kali. Fase air yang diperoleh dimasukkan dalam corong pisah dan 

ditambahkan 100 ml etil asetat, di ulang 3 kali. Fase etil asetat yang diperoleh 

dipekatkan dengan rotary evaporator. Ekstrak pekat yang diperoleh digunakan 

untuk uji absorbansi, TPT, pH, DPPH, dan intensitas warna L, a+, b+.  

3.5 Metode Analisa Pigmen Antosianin dan Katekin 

3.5.1 Penentuan Absorbansi (Jenie, dkk., 1997) 

Penentuan absorbansi menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang (λ) tertentu (400-540 nm) (untuk pigmen antosianin), sedangkan 
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pigmen katekin pada  (λ) antara (210-280 nm). Selanjutnya menyiapkan larutan 

sampel dan larutan blanko dalam kuvet atau tabung, dan masukkan kuvet tersebut 

secara bersamaan. Penggunaan panjang gelombang tertentu akan diketahui nilai 

larutan absorbansi larutan dengan maksimal.  

3.5.2 Penentuan Intensitas Warna dengan Menggunakan Colour Reader 

(Yuwono dan Susanto, 1998) 

Menentukan skala kolorimeter berdasarkan standar warna yang telah 

ditentukan dengan alat kolorimeter dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan sampel pada kuvet bening (transparan) 

2. Menghidupkan colour reader 

3. Menentukan target pembacaan (L, a+, b+) 

4. Mengukur warnanya 

5. Keterangan : 

L  : untuk parameter kecerahan (lightnees) 

a dan b  : koordinat kromatisitas 

3.5.3 Penentuan pH  (Sudarmadji, dkk., 2003) 

Analisa pH dengan pH meter dengan prosedur, pertama kegiatan 

standarisasi pH meter, yaitu dengan menyalakan pH meter beberapa saat agar 

stabil. Elektroda dibersihkan dengan tissue kemudian dimasukkan dalam larutan 

buffer dan pengukuran pH dilakukan. Pengukuran standarisasi pH meter 

disesuaikan dengan pH larutan buffer. 

Sampel dimasukan dalam beaker glass. Elektoda dibilas dengan aquadest 

dan keringkan dengan tissu. Celupkan elektroda dalam larutan sampel dan 

pengukuran pH dilakukan. Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai 

diperoleh pembacaan angka yang stabil dan menunjukkan pH sampel. 
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3.5.4 Total Padatan Terlarut (TPT) (Anonim, 2010) 

Penentuan total padatan terlarut (TPT) diukur menggunakan hand 

refractometer. Mula-mula sampel yang berupa filtrat maupun konsentrat diambil 

dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian beberapa dari cairan tersebut 

diteteskan pada prismahand refractometer. Nilai TPT ditentukan dengan melihat 

angka yang tertera pada skala hand refractometer. Catat skala yang terbaca. 

3.5.5 Aktivitas/Daya Antioksidan Metode Analisa DPPH (Hatano, et al., 

1998) 

1. Menimbang 1 ml sampel 

2. Menambahkan etanol 95 % sebanyak 5 ml, kemudian divortex untuk 

membantu melarutkan sampel 

3. Mensentrifugasi ektraksi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit 

untuk memisahkan ekstrak 

4. Mengambil 4 ml supernatan dan kemudian ditambahkan dengan 1 ml 

larutan DPPH (2-2 diphenyl-2-pieryl hidrazil) 0,2 ml 

5. Menyimpan dalam ruangan gelap selama 20 menit, kemudian diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm 

 

3.5.6 Analisa Kadar Air (Sudarmadji dkk., 2003) 

1. Menghaluskan bahan dengan mortal-martil kering 

2. Memasukkan kedalam cruss porselin dalam oven ± 15 menit 

3. Mengambil cruss porselin dari oven dengan desikator dan menunggu 

dingin ± 15 menit 
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4. Menimbang cruss porselin dan mencatat beratnya lalu mengenolkan 

timbangan analitik dan menimbang sampel halus ± 2 gram 

5. Memasukkan kedalam oven ± 3-5 jam untuk kadar air  

6. Setelah itu mengambil cruss porselin dan bahan dengan desikator, lalu 

menunggu dingin ± 15 menit 

7. Menimbang berat akhir cruss porselin dan menghitungnya dengan 

rumus :  

Kadar air (%) =  x 100  

3.5.7 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji, dkk., 2003) 

1. Menghaluskan bahan dengan mortal-martil kering 

2. Memasukkan kedalam cruss porselin dalam oven ± 15 menit 

3. Mengambil cruss porselin dari oven dengan desikator dan menunggu 

dingin ± 15 menit 

4. Menimbang cruss porselin dan mencatat beratnya lalu mengenolkan 

timbangan analitik dan menimbang sampel halus ± 2 gram 

5. Memasukkan kedalam muffle (tanur) dengan suhu 400oC-600o C ± 6 

jam untuk kadar abu 

6. Setelah itu mengambil cruss porselin dan bahan dengan desikator, lalu 

menunggu dingin ± 15 menit. 

7. Menimbang berat akhir cruss porselin dan menghitungnya dengan 

rumus :  

%Kadar Abu (%) = Berat abu     x 100 

                       Berat bahan 
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3.5.8 Analisa Kadar Gula Total Metode Anthrone (Sudarmadji, dkk., 2003) 

3.5.8.1 Pembuatan Kurva Standart 

1. Pipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko) ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1,0 ml 

larutan glukosa standar. Tambahkan aquades sampai volume amsing-

masing tabung reaksi 1,0 ml. 

2. Tambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam masing-

masing tabung reaksi. 

3. Tutup tabung reaksi dengan alumunium foil, kemudian campur hingga 

merata. 

4. Tempatkan pada waterbath dengan suhu 100oC selama 12 menit 

(rendam dalam air mendidih). 

5. Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

6. Pindahkan dalam kuvet, lalu baca absorbansinya pada panjang 

gelombang 630 nm. 

7. Buat kurva antar absorbansi dengan mg glukosa. 

3.5.8.2 Penetapan Sampel 

1. Timbang 20-30 gram sampel yang sudah dihancurkan 

2. Tambahkan alkohol 20 ml lalu homogenkan. 

3. Saring menggunakan kertas saring 

4. Ukur pH.nya jika asam tambahkan CaCO3 sampai netral. 

5. Panaskan dengan pendingin balik selama 30 menit, kemudian saring 

kembali dengan kertas saring. 

6. Menguapkan sisa alkohol dalam bahan, kemudian jika larutan masih 

berwarna maka tambahkan pb asetat jenuh sampai jernih. 
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7. Tambahkan 1 spatula Na-thiosulfat untuk menghilangkan sisa pb asetat 

jenuh yang tersisa. 

8. Ambil 1 ml sampel dan masukkan ke dalam tabung reaksi. 

9. Lakukan tahapan 2 – 6 seperti pada pembuatan kurva standar. 

10. Tentukan kosentrasi gula dalam sampel. 

 
3.5.9 Analisa Kadar Fe (Kertasasmita, dkk., 2009) 

3.5.9.1 Pembuatan larutan standar Fe(III) 10 ppm 

Ditimbang sebanyak 0,0702 g Ferriammonium sulfat dilarutkan dengan 

aquades di dalam labu ukur 1 L, kemudian ditambahkan sebanyak 2,5 ml H2SO4 

pekat. Aquades ditambahkan hingga batas pada labu ukur, kocok hingga 

homogen. 

3.5.9.2 Pembuatan Larutan Standar Logam Fe 

Lima buah labu ukur 20 ml disiapkan. Larutan standar Fe 10 ppm 

disiapkan untuk membuat larutan standar Fe dengan konsentrasi 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1, 

0 dan 2,5 ppm dengan menambahkan 0,2 ml; 0,4 ml; 1 ml; 2 ml; dan 

5ml. Tambahkan masing-masing 0,2 ml hidrosilamin-H2SO4 1ml ortopenantrolin, 

natrium asetat 1,6 ml kemudian ditambah dengan aquades hingga volume 20 ml 

dan dikocok hingga homogen. Campuran tersebut selanjutnya dimasukkan 

kedalam kuvet yang sebelumnya sudah dibilas dengan etanol 96%. Diukur 

absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang 

gelombang 400-800nm. Absorbansi yang diperoleh selanjutnya dibuat kurva 

kalibrasi konsentrasi Fe standar terhadap absorbansi. 
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3.5.9.3 Pembuatan dan pengujian sampel 

Sebanyak 1,6 ml natrium asetat, 1ml 1,10-phenanthroline dan hydroxyl-

 ammoniumsulfat 0,2 ml dimasukan kedalam labu ukur. Kemudian sample  

ditambahkan  sampai tanda tera dan dikocok hingga homogen. Campuran tersebut 

selanjutnya dimasukkan kedalam kuvet yang sebelumnya sudah dibilas dengan 

etanol96%. Diukur absorbansinya menggunakanspektrofotometer UV-Vis dengan 

panjang gelombang 400-800nm. Absorbansi didapat digunakan untuk menentukan 

konsentrasi sampel menggunakan persamaan regresi linier yang telah diperoleh. 

 

3.5.10 Analisa Kadar Katekin Metode Folin-Ciocalteu (Viranda, 2009) 

Pertama kali, disiapkan larutan stok epikatekin 1000 mikrog/ml dalam 

metanol. Kemudian larutan epikatekin diencerkan untuk mendapatkan larutan 

standart epikatekin 10 mikrog/ml. Kemudian membuat larutan standar epikatekin 

dengan volume 0; 0,1 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,5 ; 5,0 mikrog/ml. Kemudian dibaca pada 

panjang gelombang 765 nm.  

Preparasi bahan padat dengan merendam 1 gram bahan dengan 10 ml 

metanol kemudian didiamkan selam 2 jam. Setelah itu, saring menggunakan 

kertas saring dan ambil 1 ml filtrate, kemudian tambahkan larutan standart 

epikatekin dan kemudian baca absorbansinya pada panjang gelombang 765 nm. 

3.5.11 Cara Kopigmentasi Antosianin dengan Katekin 

Mencampurkan antara ekstrak antosianin dari bunga mawar dan ekstrak 

katekin dari teh dengan proporsi sesuai perlakuan, menggunakan aquades untuk 

menghasilkan larutan 10 ml didalam tabung reaksi. 
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Gambar 4 . Diagram Alir Ekstrak Pigmen Antosianin 

Sumber : (Saati., dkk, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Bunga Mawar Merah 

(lokal Batu)  

Penghancurkan dengan blender 

Penyaringan dengan kain saring 

Pemisahan filtrate (sentrifuse 4000 rpm : 10 

menit) 

Sortasi 

Penimbang 45 gram 

Penyimpanan di dalam  kulkas selama 1 jam 

Penguapan dengan rotary evaporator hingga 

1/5 filtrat awal 

Konsentrat Antosianin  

Bunga Mawar Merah 

 

Ampas 

Endapan 

Analisa : Kadar Air, Kadar 

Gula Total 

 

Analisa : pH, Absorbansi (λ 

490-540nm), intensitas 

warna, TPT, uji aktivitas 

antioksidan (DPPH) 

 

Sumber Bahan 

Kualitas Buruk 

(Aquades : 

Asam Sitrat = 

9:1) 

Penyaringan (Kertas Whatman no 41) Ampas 
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Gambar 5. Diagram Alir Ektraksi Katekin Teh 

    Sumber : (Hukman, 2007). 

Teh Hitam dan  

Teh Hijau 

 

Sortasi  

Penghancuran dengan 

blender 

Penimbangan 45 gram 

Maserasi selama ( 5, 10, 15) menit 

Penyaringan dengan kain saring 

Penyaringan dengan kertas saring 

Fase air (ekstrak teh)  

Ekstrak Katekin Siap 

digunakan analisa 

selanjutnya 

 

Ampas 

 

Endapan 

 

Analisa : Kadar Air, Kadar 

Abu, Fe,Kadar Katekin 

 

Analisa : pH, Absorbansi (λ 

200-280), intensitas warna, 

TPT, uji aktivitas antioksidan 

(DPPH) 

 

Teh kualitas 

buruk 

Aquadest 

sebanyak 300 ml 

Filtrat dimasukkan dalam corong pisah 

Tambah 

kloroform 100 

ml (3x) 

 

Fase 

Kloroform 

 

Fase 

Air/ekstrak 

teh 

 

Tambah Ethil 

Asetat 100 ml 

(3x) 

Penguapan dengan rotary 

evaporator 

Fase Ethil 

Asetat  
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Kopigmentasi Maarit et al. (2002) yang telah 

          dimodifikasi 
 

Pigmen pekat bunga 

mawar merah(2ml, 4ml, 

6ml) 

Pigmen pekat katekin 

(2ml,4ml) 

Pencampuran Kopigmen : 

Kopigmentasi 

Ekstrak campuran kopigmentasi 

antosianin bunga mawar dengan 

katekin 

Analisa : pH, Absorbansi (λ 

490-540), intensitas warna, 

TPT, uji aktivitas antioksidan 

(DPPH) 

 

Aquades sampai 

volume 10 ml 

 

Hasil 

Kopigmentasi 


