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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bawang Putih 

Bawang putih (Allium sativum L) merupakan salah tanaman sayuran umbi 

yang banyak ditanam diberbagai negara di dunia. Di Indonesia bawang putih 

memiliki banyak nama panggilan seperti orang manado menyebutnya lasuna 

moputi, orang Makasar menyebut lasuna kebo dan orang Jawa menyebutnya 

bawang (Wibowo, 2007). Masyarakat pada umumnya hanya memanfaatkan 

bagian umbi saja, utamanya hanya sebagai bumbu dapur. Hasil penelitian para 

ahli menunjukkan bahwa bawang putih memiliki potensi sebagai bahan baku 

obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit (Samadi, 2000).   

2.1.1 Klasifikasi Bawang Putih 

Menurut Samadi (2000) sistematika tanaman bawang putih adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Klas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Liliflorae 

Famili  : Liliales atau Liliaceae 

Genus  : Allium 

Spesie  : Allium sativum L. 
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2.1.2 Morfologi Bawang Putih 

Morfologi bawang putih terdiri atas akar, batang, daun, bunga dan umbi. 

Struktur morfologi bawang putih dapat dijelaskan pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Bagian-bagian dari tanaman bawang putih  

(Sumber: Samadi, 2000). 

1. Akar 

Tanaman bawang putih memiliki sistem perakaran dangkal yang 

berkembang dan menyebar disekitar permukaan tanah sampai pada kedalaman 10 

cm. Bawang putih memiliki akar serabut dan terbentuk di pangkal bawah batang 

sebenarnya (discus). Akar tersebut tertanam dalam tanah sebagai alat untuk 

menyerap air dan unsur hara dari tanah. Sistem perakaran bawang putih menyebar 

ke segala arah, namun tidak terlalu dalam sehingga tidak tahan pada kondisi tanah 

yang kering (Samadi, 2000). 

2. Batang 

Batang bawang putih merupakan batang semu dan berbentuk cakram. 

Batang tersebut terletak pada bagian dasar atau pangkal umbi yang terbentuk dari 
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pusat tajuk yang dibungkus daun-daun. Ketinggian batang semu bawang putih 

dapat mencapai 30 cm (Samadi, 2000). 

3. Daun 

Daun tanaman bawang putih memiliki ciri morfologis yaitu berbentuk pita, 

pipih, lebar dan berukuran kecil serta melipat ke arah dalam sehingga membentuk 

sudut pada pangkalnya. Satu tanaman bawang putih biasanya memiliki 8-11 helai 

daun. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau muda dengan kelopak daun 

yang tipis, kuat, dan membungkus kelopak daun yang yang lebih muda (Samadi, 

2000). 

4. Bunga 

Tanaman bawang putih dapat berbunga namun hanya pada varietas 

tertentu saja. Bunga bawang putih berupa bunga majemuk yang berbentuk bulat 

seperti bola, berwarna merah jambu, berukuran kecil, tangkainya pendek, dan 

bentuknya menyerupai umbi bawang. Bunga yang tumbuh dapat menghasilkan 

biji. Umumnya pada sebagian besar varietas, tangkai bunga tidak tumbuh keluar 

melainkan hanya sebagian bunga saja yang tampak keluar bahkan tidak sedikitpun 

bagian bunga yang keluar karena sudah gagal sewaktu masih berupa tunas 

(Wibowo, 2007).   

Pembungaan pada bawang putih dapat mengganggu perkembangan umbi 

dan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga biasanya para petani akan 

membuangnya. Pada bagian tangkai bunga terbentuk umbi kecil yang 

menyebabkan pembengkakan sehingga umbi terlihat seperti bunting. Umbi-umbi 
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kecil tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan secara vegetative 

dengan cara ditanam berulang-ulang selama + 2 tahun (Rukmana, 1995). 

5. Umbi  

Umbi bawang putih tersusun dari beberapa siung yang masing-masing 

terbungkus oleh selaput tipis yang sebenarnya merupakan pelepah daun sehingga 

tampak seperti umbi yang berukuran besar (Rukmana, 1995). Ukuran dan jumlah 

siung bawang putih bergantung pada varietasnya. Umbi bawang putih berbentuk 

bulat dan agak lonjong. Siung bawang putih tumbuh dari ketiak daun, kecuali 

ketiak daun paling luar. Jumlah siung untuk setiap umbi berbeda tergantung pada 

varietasnya. Bawang putih varietas lokal biasanya pada setiap umbinya tersusun 

15-20 siung (Samadi, 2000).  

2.1.3 Komposisi Kimia Bawang Putih 

Bawang putih merupakan salah satu tanaman dengan kandungan senyawa 

aktif yang tinggi. Senyawa aktif tersebut berdampak positif dan bermanfaat besar 

bagi tubuh diantaranya seperti allicin, protein, vitamin B1, B2, C, dan D (Hembing, 

2007). Senyawa aktif yang berfungsi sebagai antioksidan pada bawang putih 

adalah allicin. Bawang putih yang dipotong atau dihancurkan akan menyebabkan 

allinase mengkonversi alliin menjadi allicin (diallylthiosulphinate atau 2-

prophenyl-2-propenethiol sulphinate). Allicin bersifat tidak stabil sehingga mudah 

terurai. Kemampuan allicin menekan produksi nitrat oksida (NO) dengan cara 

mengendalikan iNOS mRNA pada konsentrasi rendah dan mengendalikan CAT-2 

mRNA pada konsentrasi tinggi. Melalui mekanisme tersebut allicin mampu 

mencegah reaksi akibat radikal bebas (Schwat et al., 2002).  Komposisi kimia 
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yang terkandung dalam setiap 100 gam bawang putih antara lain seperti pada 

Tabel 1. 

Tabel 2.1 Kandungan gizi pada bawang putih 

Kandungan Gizi Jumlah 

Energi 

Protein 

122 kal 

7 g 

Lemak 0,3 g 

Karbohidrat 24,9 g 

Serat 1,1 g 

Abu 
Kalsium 

1,6 g 
12 mg 

Fosfor 109 mg 

Zat besi 1,2 mg 

Natrium 13 mg 

Kalium 

Vitamin A 

Vitamin B1 

Vitamin B2 

Vitamin C 

Niacin 

346 mg 

0 

0,23 mg 

0,8 mg 

7 mg 

0,4 mg 

 

(Sumber: Food and Nutrition Research Center, Handbook No.1 Manila dalam 

Rukmana, 1995) 

 

2.1.4 Manfaat Bawang Putih 

Bawang putih memiliki manfaat dan kegunaan yang besar bagi kehidupan 

manusia. Bagian utama dan paling penting dari bawang putih adalah umbinya 

yang biasanya digunakan sebagai bumbu dapur. Kandungan senyawa yang sudah 

ditemukan dalam bawang putih diantaranya adalah allicin dan sulfur amino acid 

alliin. Sulfur ammonia acid alliin ini oleh enzim allicin liase diubah menjadi 

allicin yang akan mengalami perubahan menjadi diallil sulfide. Senyawa allicin 

dan diallil sulfide inilah yang memiliki banyak kegunaan dan berkhasiat sebagai 

obat. Selain itu, bawang putih juga dapat digunakan sebagai bakterisida dan 

fungisida pada pengendalian penyakit tanaman. Hasil penelitian Durbin et al 
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(1971) terbukti bahwa senyawa allicin dalam bawang putih sangat efektif dalam 

menghambat pertumbuhan penicillium sp (Rukmana, 1995). Penelitian lain 

menunjukkan bahwa kandungan allicin dalam ekstrak bawang putih juga memiliki 

aktivitas antijamur dengan cara bergabung dengan protein sehingga akan 

menyerang protein mikroba dan akhirnya akan membunuh mikroba tersebut 

(Kulsum, 2014). 

2.2 Black Garlic 

Black garlic adalah produk hasil pemanasan bawang putih yang 

melibatkan suhu tinggi sehingga menghasilkan bawang putih yang hitam. Bawang 

putih yang diolah menjadi black garlic  akan berwarna hitam, terasa manis dan 

sedikit asam, serta tidak berbau seperti bawang putih segar. Pemanasan dilakukan 

untuk meningkatkan kandungan senyawa bawang putih yang bermanfaat 

menyembuhkan suatu penyakit. Nilai TEAC antioksidan bawang putih segar lebih 

rendah dari black garlic yaitu sebesar 13,3 + 0,5 dan 59,2 + 0,8 μmol/g basah 

(Lee et al., 2009). 

Black garlic adalah bawang putih segar yang dipanaskan pada suhu tinggi 

selama beberapa hari sehingga menghasilkan bawang hitam dengan rasa yang 

manis (Bae et al., 2014). Proses pemanasan dilakukan untuk menghilangkan rasa 

dan aroma menyengat pada bawang putih. Pengolahan dengan metode pemanasan 

tidak akan mengurangi kandungan antioksidan pada bawang putih (Indrie 

Ambasari, anytah, 2013). 
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Gambar 2.2 Black garlic 

(Sumber: Wang et al., 2010) 

2.2.1 Komposisi Kimia Black Garlic 

Senyawa bioaktif yang terkandung didalam black garlic diantaranya adalah 

SAC (S-allyl cysteine), polyphenol dan flavonoids. Ketiga senyawa tersebut 

terbentuk melalui proses pemanasan. Lama pemanasan yang digunakan 

bertanggung jawab atas peningkatan kandungan senyawa antioksidan dalam black 

garlic (Lee et al., 2009). 

Senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam black garlic dapat 

berpotensi sebagai antifungi, antibakteri, antioksidan, dan beberapa manfaat lain 

dalam dunia pengobatan. Nilai TEAC antioksidan black garlic meningkat 

sebanyak 4,5 kali lipat dari bawang putih segar. Kandungan senyawa polifenol 

dalam black garlic meningkat sebesar 4,19 kali lipat, sedangkan senyawa 

flavonoid mengalami peningkatan sebesar 4,77 kali lipat dibanding bawang putih 

segar (Kimura et al., 2017). 

Kandungan senyawa yang bersifat sebagai antioksidan pada black garlic 

diantaranya adalah S-allyl sistein (SAC), asam fenolik dan flavonoid. Jumlah SAC 
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dalam black garlic  lima sampai enam kali lebih tinggi daripada bawang putih 

segar (Zhang et al., 2015). Bawang putih segar mengandung γ-glutamyl-S-

allylcysteine yang dapat dihidrolisis dan dioksidasi untuk membentuk alliin. Alliin 

dikonversi menjadi allicin oleh allinase setelah melalui proses penghancuran, 

memotong, mengunyah, ataupun pemanasan. Pemanasan akan menyebabkan 

perubahan GSAC (γ-Glutamyl-S-allylcysteine) menjadi SAC (S-allyl cysteine) 

(Lee et al., 2009) 

SAC (S-allyl cysteine) terbentuk dari proses katabolisme γ-Glutamyl-S-

allylcysteine. SAC berbentuk serbuk putih dengan bau khas dan bersifat stabil 

sampai 2 tahun. Kandungan SAC pada black garlic mampu memperbaiki 

kerusakan oksidatif dan berbagai penyakit seperti perubahan kardiovaskuler, 

kanker, stroke, penyakit Alzheimer, dan penyakit degenaratif lainnya terkait usia 

(Colín-González et al., 2012). 

 
Gambar 2.3 Proses perubahan γ-glutamyl-s-allylcysteine menjadi s-

allylcysteine 

(Sumber: Colín-González et al., 2012) 

1.2.2 Manfaat Black Garlic 

Black garlic sejak lama sudah dikonsumsi oleh masyarakat di Korea dan 

Thailand dan sudah diperkenalkan ke negara lain sekitar 10 tahun yang lalu. 

Masyarakat mengkonsumsi black garlic sebagai obat karena kandungannya zat 
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aktifnya yang tinggi. Pemanfaatan black garlic tidak hanya sebagai obat namun 

juga digunakan untuk member rasa pada olahan ikan, ayam, sup, dan risotto.  

Black galic lebih disukai karena tidak mengeluarkan bau dan rasa yang tidak 

menyengat seperti bawang putih segar. Perubahan tersebut disebabkan 

berkurangnya kadar allicin karena selama proses pemanasan allicin diubah 

menjadi senyawa antioksidan yatiu SAC (S-allyl cysteine) (Kimura et al., 2017). 

Kandungan utama dalam black garlic adalah SAC (S-allyl cysteine) (Bae 

et al., 2014). Pemanasan black garlic akan membuat kandungan SAC (S-allyl 

cysteine) semakin meningkat. Kandungan SAC inilah yang berfungsi sebagai 

antioksidan. Antioksidan pada black garlic juga lebih tinggi dibandingkan bawang 

putih segar. Kandungan antioksidan ini bisa digunakan untuk mencegah 

komplikasi diabetes (Lee et al., 2009). 

2.3 Tinjauan Karakteristik Varietas Bawang Putih  

Bawang putih dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu 

bawang putih dataran rendah dan bawang putih dataran tinggi. Kedua kelompok 

bawang putih ini masing-masing memiliki beberapa varietas dengan 

spesifikasinya sendiri-sendiri. Perbedaan antar varietas didasarkan pada besar 

tanaman, produksi, jumlah siung, umur, bentuk dan warna serta besar umbinya 

(Samadi, 2000). Selain itu, menurut Wibowo (2007) perbedaan antar varietas juga 

didasarkan pada kandungan zat kimia di dalam umbi. Varietas bawang putih 

memiliki jumlah kandungan senyawa yang berbeda-beda. Bawang putih dari 

Polandia, Spanyol, Portugal, Cina, Thailand, Burma dan Uzbekistan menunjukkan 

kandungan protein dan senyawa fenolik yang berbeda. Bawang putih dari ketujuh 
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negara tersebut ditanam dengan pada jenis tanah dan iklim yang berbeda. Varietas 

yang memiliki kandungan senyawa aktif, memiliki antioksidan tinggi, dan 

menunjukkan efek antiproriferatif adalah varietas bawang putih dari Cina 

(Szychowski et al., 2018). 

Penelitian ini menggunakan tiga varietas bawang putih yaitu  varietas 

Kating, varietas Lumbu Kuning, dan varietas Lanang karena ketiga varietas 

bawang putih ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat khususnya di daerah 

Jawa Timur.  Selain itu, ketiga varietas tersebut memiliki aroma yang kuat dengan 

kandungan senyawa aktif tinggi serta potensi produksi yang tinggi juga (Wibowo, 

2007). Tinjauan mengenai karakteristik masing-masing varietas adalah sebagai 

berikut: 

2.3.1 Varietas Kating 

Bawang putih varietas Kating merupakan salah satu varietas yang 

digemari masyarakat Indonesia. Bawang putih ini merupakan bawang putih impor 

yang berasal dari Tiongkok. Ciri khas dari bawang putih jenis Kating adalah 

memiliki aroma dan rasa yang kuat. Meskipun ukuran kerompol varietas Kating 

terbilang kecil namun ukuran siungnya besar dengan kulit luar yang berwarna 

putih seperti kertas (Wibowo, 2007).  

Varietas Kating memiliki diameter umbi 3,5 – 4,6 cm dengan umbi yang 

berwarna putih. Jumlah siung pada satu kerompol bawang putih kating dapat 

berjumlah 5 – 10 buah. Beberapa penelitian membuktikan pengaruh bawang putih 

Kating, salah satunya kandungan allicin dalam sari bawang putih varietas Kating 

memiliki pengaruh terhadap daya hambat bakteri pseudomonas auregia (Yulianti, 
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2016). Berikut ini gambar morfologis umbi bawang putih varietas Kating pada 

Gambar 2.4.  

 
Gambar 2.4 Varietas Kating 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

2.3.2 Varietas Lanang 

Bawang putih Lanang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bawang 

putih lain karena hanya terdiri atas satu umbi saja (tunggal). Petani bawang jenis 

ini juga terbilang sedikit sehingga harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan 

bawang jenis lainnya. Kulit luar umbi varietas Lanang adalah putih seperti kertas 

dengan diameter umbi sekitar 3,3 – 3,8 cm (Wibowo, 2007). 

Varietas Lanang sebenarnya merupakan varietas yang ada karena tidak 

sengaja bawang putih ditanam di ligkungan yang tidak sesuai dengan tempat 

tumbuhnya. Bawang jenis Lanang pertama kali ditemukan di Sarangan, Magetan, 

JawaTimur. Umbi pada bawang lanang hanya berjumlah satu dan sangat kecil 

akibat gagalnya pembentukan tunas utama di bagian tajuk dan menekan 

pembentukan tunas bakal siung dibawahnya sehingga daun yang biasanya 
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membungkus beberapa siung hanya mampu membungkus satu umbi saja 

(Wibowo, 2007). 

Bawang putih Lanang memiliki kandungan kimia yang bermanfaat untuk 

kesehatan yang sama dengan bawang putih lainnya, namun yang berbeda ialah 

kadar senyawanya. Perbandingan kandungan seyawa aktif berupa allicin dan 

saponin dalam satu siung bawang Lanang setara dengan 5 – 6 siung bawang putih 

lainnya. Kandungan senyawa aktif yang tinggi tersebut disebabkan oleh semua zat 

yang terkumpul dalam satu siung tunggal sehingga bawang Lanang lebih banyak 

dikonsumsi sebagai obat (Utami dan Mardiana, 2013). Varietas Lanang juga 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri 

Escerichia coli (Kulla, 2016). Selain itu, tingginya kandungan allicin dalam 

bawang putih lanang mampu mempercepat penuruan eritrema pada luka 

terkontaminasi (Utami, Murniati, & Sumarno, 2016). Berikut ini gambar 

morfologis umbi bawang putih varietas Lanang pada Gambar 2.5 

 
Gambar 2.5 Varietas Lanang 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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2.3.3 Varietas Lumbu kuning 

Varietas Lumbu merupakan varietas unggul bawang putih di Indonesia. 

Pada varietas Lumbu terdapat dua jenis yaitu varietas Lumbu hijau dan varietas 

Lumbu kuning. Ukuran siung varietas Lumbu kuning lumayan besar dan 

aromanya tidak terlalu kuat serta kulit luar umbi berwarna putih kekuningan. 

Jumlah siung bawang ini dapat mencapai 14 – 17 buah. Selain itu, produksi rata-

rata varietas Lumbu kuning dapat mencapai 7 – 9 ton umbi kering per hektar 

(Wibowo, 2007). Lumbu kuning juga memiliki keunggulan yaitu memiliki efek 

antifungi terhadap jamur Candida albicans (Kulsum, 2014). Berikut ini gambar 

morfologis umbi bawang putih varietas Lumbu kuning pada Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Varietas Lumbu kuning 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

2.4 Tinjauan Lama Pemanasan Bawang Putih  

Pemanasan yang paling optimal adalah pada suhu antara 70
o 

C 

dibandingkan suhu 60
o
 C, 80

o 
C, dan 90

o 
C. Pada suhu 60

o
 C bawang putih yang 

dipanaskan tidak semuanya berwarna hitam dan waktu yang dibutuhkan untuk 

pemanasan lebih lama, sedangkan pada suhu 80
o 

C-90
o 

C meskipun dihasilkan 
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black garlic lebih cepat namun rasanya akan terasa pahit dan asam (Bae et al., 

2014). Pemanasan biasanya digunakan dalam pembuatan makanan untuk 

meningkatkan kualitas makanan dan untuk mempengaruhi warna, tekstur, rasa 

dan juga untuk meningkatkan kandungan senyawa aktif di dalamnya. Menurut 

Zhang et al., (2015) selama proses pemanasan akan menyebabkan terjadinya 

perubahan fisikokimia seperti warna tekstur dan rasa serta perubahan kandungan 

nutrisi bawang putih. Saat bawang putih segar dipaskan maka teksturnya akan 

lengket seperti jelly, rasanya menjadi manis dan asam, dan warnanya berubah 

menjadi coklat kehitaman. Intensitas warna kecoklatan akan semakin meningkat 

seiring lama pemanasan pada suhu 70
o
 C (Bae et al., 2014). 

Perubahan biologis yang terjadi pada black garlic adalah perubahan 

komponen senyawa aktif termasuk SAC (S-allyl cysteine), vitamin, asam fenolik, 

dan flavonoid. Senyawa-senyawa tersebut meningkat setelah proses pemanasan. 

Jumlah kandungan SAC dalam black garlic umumnya lima sampai enam kali 

lebih tinggi daripada bawang putih segar dan senyawa polyphenolnya meningkat 

hingga tujuh kali lipat dari bawang putih segar (Zhang et al., 2015). 

Hasil penelitian Setyawati, (2014) menunjukkan bahwa black garlic 

dengan lama pemanasan 45 hari memiliki aktifitas antibakteri optimal terhadap 

Staphylococcus aureus daripada lama pemanasan 15 hari dan 30 hari. Ekstrak 

bawang putih segar memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

yang jauh lebih besar dibadingkan ekstrak black garlic. Hal tersebut disebabkan 

karena kandungan senyawa dalam bawang putih segar berupa allicin masih 

banyak dan bersifat sebagai antibakteri, sedangkan pada black garlic senyawa 
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allicin sudah diubah menjadi SAC (S-allyl cysteine) agar lebih stabil dan SAC 

lebih cenderung bersifat sebagai antioksidan daripada sebagai antibakteri. 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan, bawang putih segar akan berubah 

warnanya menjadi hitam setelah dipanaskan selama 7 hari. Lama pemanasan 

selama 7 hari tersebut menunjukkan waktu minimum yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan black garlic karena sudah menunjukkan adanya perubahan. 

Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya reaksi perubahan senyawa GSAC (γ-

Glutamyl-S-allylcysteine) menjadi SAC (S-allyl cysteine).  

Kandungan allicin menurun secara signifikan setelah proses pemanasan 

selama 7 hari. Penurunan kandungan allicin pada black garlic menurun sekitar 

delapan kali lipat dari bawang bawang putih segar. Proses pemanasan 

menyebabkan penurunan kandungan allicin karena reaksi yang melibatkan 

fruktosa, fruktan dan karbohidrat dalam bawang putih sehingga allicin diubah 

manjadi SAC (S-allyl cysteine) (Li, Lu, Pei, & Qiao, 2015). 

Produk black garlic yang baik harus memenuhi beberapa kriteria 

diantaranya warna hitam, tekstur lembut, rasa yang manis, dan tidak 

mengeluarkan bau menyengat seperti bawang putih segar. Para produsen black 

garlic di Indonesia biasanya memanaskan bawang putih selama 15-20 hari. Lama 

pemanasan tersebut menghasilkan black garlic dengan tekstur yang lembut dan 

rasanya manis serta tidak berbau menyengat seperti pada bawang putih segar.  

Bawang putih dengan lama pemanasan 30 hari menunjukkan kandungan 

fenol dan flavonoid yang tidak terlalu tinggi. Selain sedikitnya kandungan 

senyawa tersebut, akibat pemanasan terlalu lama akan menghasilkan black garlic 



 
 

22 
 

 

dengan warna yang sangat hitam, rasanya agak pahit, dan tekstur yang kurang 

lembut bahkan keras karena black garlic akan semakin mengkerut selama proses 

pemanasan (Bae et al., 2014).  

2.5 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan zat aktif dari campurannya 

menggunakan pelarut yang sesuai. Pemilihan metode ekstrasi bergantung pada 

sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Hasil dari ekstraksi adalah ekstrak 

yang merupakan wujud seperti pasta kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani (Mukhriani, 2014).  

2.5.1 Maserasi 

 Maserasi merupakan suatu metode ekstraksi yang dilakukan dengan cara 

merendam serbuk tanama atau bahan dalam pelarut yang sesuai dalam wadah 

tertutup pada suhu kamar. Setelah diekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan cara penyarigan. Pemisahan ini dilakukan dengan pemisahan kasar dengan 

cara  dekantasi, biasanya diikuti dengan tahap penyaringan. Sentrifugasi mungkin 

diperlukan apabila serbuk terlalu halus untuk disaring (Mukhriani, 2014) 

 Salah satu faktor penentu mutu ekstrak adalah metode yang digunakan 

dalam proses ekstraksi. Maserasi merupakan salah satu metode yang lazim 

digunakan oleh para peneliti. Ekstraksi dengan metode maserasi menunjukkan 

hasil aktivitas antioksidan yang lebih baik sebesar 47,80 ppm dibandingkan 

dengan metode sokletasi yaitu sebesar 37,67 ppm (Mukhriani, 2014). 
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2.6 Uji Kandungan Antioksidan 

Uji kandungan antioksidan black garlic dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode DPPH. DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah radikal 

bebas yang stabil pada suhu kamar dan sering digunakan untuk menilai aktivitas 

antioksidan beberapa senyawa atau ekstrak bahan alam. Interaksi antioksidan 

dengan DPPH baik secara transfer elektron atau radikal hydrogen pada DPPH 

akan menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH. Jika semua elektron pada 

radikal bebas DPPH menjadi berpasangan maka warna larutan berubah dari ungu 

tua menjadi kuning terang dengan absorbansi panjang gelombang sebesar 517 nm 

(Ma’sum, Isnaen, Primaharinastiti, & Annuryanti, 2014).  

Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam % inhibisi melalui persamaan 

sebagai berikut: 

Daya antioksidan =
absorbansi  kontrol −absorbansi  sampel

absorbansi  kontrol
 x 100% 

Keterangan: 

Absorbansi kontrol = serapan larutan DPPH 0,2 mM  

Absorbansi sampel = serapan larutan DPPH 0,2 mM dalam sampel black garlic 

2.7 Sumber Belajar 

2.7.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan 

pembelajaran yang meliputi segala sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan 

untuk kepentingan pembelajaran, yaitu sesuatu yang ada di sekolah pada masa 

lalu, sekarang dan pada masa yang akan datang. Sadiman berpendapat bahwa 
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sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang dan 

memungkinkan memudahkan proses belajar. Contoh dari sumber belajar tersebut 

dapat berupa guru, buku, film, ajalah laboratorium, dan sebagainya (Nurdin et al., 

2011). 

Proses pembelajaran akan terlaksana dengan mudah dengan adanya 

sumber belajar yang memadai. Sumber belajar ini mencakup hal-hal yang dapat 

digunakan oleh peserta didik untuk belajar (Nurdin et al., 2011). Pernyataan 

tersebut sejalan dengan pendapat Dageng yang menyatakan bahwa sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun orang yang dapat menunjang 

proses pembelajaran sehingga mencakup segala hal yang dapat dimanfaatkan oleh 

guru (Nurdin et al., 2011). 

Sumber belajar adalah semua sumber termasuk diantaranya berupa orang, 

bahan, teknik, dan alat. Sumber belajar tersebut dipergunakan secara sendiri-

sendiri maupun digabungkan untuk menfasilitasi proses pembelajaran dan 

meningkakan hasil belajar siswa. Selain itu, sumber belajar adalah sesuatu yang 

ditujukan sebagai pendukung proses pembelajaran termasuk anggaran dan fasilitas 

sehingga sumber belajar dapat termasuk segala hal yang tersedia untuk membantu 

seseorang belajar (Nurdin et al., 2011). 

2.7.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

Klasifikasi sumber belajar meliputi pesan (message), bahan (material), alat 

(device), orang (people), lingkungan (setting),  dan teknik (technique) (Nurdin et 

al., 2011). Berikut jenis-jenis sumber belajar diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pesan  
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Pesan merupakan informasi pembelajaran yang dapat berupa ide, fakta, 

ajaran, data dan nilai. Di sekolah, pesan berupa seluruh mata pelajaran yang 

disampaikan kepada peserta didik. 

2. Bahan 

Bahan dapat berupa perangkat lunak (software) yang disajikan melalui 

peralatan tertentu. Perangkat tersebut contohnya adalah buku teks, modul, video, 

audio dan lain-lain. 

3. Alat 

Alat berupa perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

menyimpan suatu informasi di dalamnya, contohnya CD player, tipe recorder, 

komputer dan lain-lain. 

4. Orang 

Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengelola, dan penyaji informasi, contohnya guru, dosen, instruktur, tenaga ahli, 

peneliti dan lain-lain. 

5. Teknik 

Teknik adalah prosedur tertentu yang disipkan untuk menggunakan bahan, 

alat, lingkungan, ataupun orang sebagai penyimpan informasi, contohnya 

demonstrasi, diskusi, dan praktikum. 

6. Lingkungan 

Lingkungan merupakan situasi atau keadaan di sekitar tempat terjadinya 

proses pembelajaran. Lingkungan terbagi atas dua jenis, yaitu lingkungan fisik 

dan non fisik. Lingkungan fisik dapat berupa sekolah, perpustakaan, dan 
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laboratorium, sedangkan lingkungan non fisik dapat berupa tata ruang 

pembelajaran dan cuaca saat pembelajaran. 

2.7.3 Manfaat Sumber Belajar 

Sumber belajat memiliki manfaat sangat besar bagi kegiatan pembelajaran. 

Manfaat tersebut tidak hanya sebatas menyalurkan informasi namun juga meliputi 

strategi, metode dan juga tekniknya. Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI 

(2007) menyebutkan manfaat sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan produktivitas pembelajaran; 

2) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual; 

3) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran; 

4) Meningkatkan kemantapan dalam belajar; 

5) Memungkinkan belajar secara seketika; 

6) dan memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. 

Sumber belajar ditujukan untuk menfasilitasi pembelajaran agar efisien 

dan efektif. Manfaat sumber belajar diantaranya sebagai berikut: (1) memberikan 

pengalaman belajar yang konkret; (2) menyajikan sesuatu yang tidak mungkin 

dilihat secara langsung; (3) menambah dan memperluas pengetahuan siswa; (4) 

memberikan informasi dan pengetahuan yang akurat dan aktual; 5) membantu 

memecahkan masalah pendidikan yang terjadi; (6) memberikan motivasi yang 

positif; dan (7) merangsang siswa untuk berfikir kritis, besikap positif, dan 

berkembang lebih jauh (Supriadi, 2015). 
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2.7.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Hasil penelitian yang akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar harus 

melalui kajian proses dan identifikasi hasil penelitian. Pemanfaatan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil 

penelitian. Kajian proses penelitian berkaitan dengan dengan pengembangan, 

sedangkan hasil penelitian berkaitan dengan fakta dan konsep (Supriadi, 2015). 

Menurut Supriadi (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1) Kejelasan potensinya: suatu objek yang telah ditentukan dan permasalahan

yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep dari hasil

penelitian untuk mecapai tujuan sesuai kurikulum.

2) Kejelasan sasaran: kejelasan objek dan subjek penelitian.

3) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran: sesuai dengan KD pembeljaran.

4) Kejelasan informasi yang dapat diungkap: dilihat dari proses dan hasil

penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum.

5) Kejelasan pedoman eksplorasinya: perlu adanya prosedur kerja dalam

kegiatan penelitian.

6) Kejelasan hasil yang diharapkan: kejelasan hasil yang berupa proses dan

produk penelitian berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi.

Sumber belajar ditujukan untuk meningkatkan minat baca dan hasil belajar

siswa salah satunya dengan cara menvariasikan sumber belajar yang digunakan. 

Siswa biasanya lebih tertarik dengan materi yang diberikan secara visual misalnya 

berupa gambar-gambar yang didesain secara menarik. Selain itu, siswa biasanya 
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tidak tertarik dengan sumber belajar yang hanya berisikan tulisan saja, tetapi 

minat baca dan hasil belajar siswa meningkat ketika sumber belajar tersebut 

memuat gambar yang dilengkapi dengan bahasa yang mudah dipahami (Embun, 

2015). Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

minat baca dan hasil belajar siswa yang berisi gambar-gambar dan kalimat singkat 

adalah poster. Poster memiliki daya tarik khusus karena memiliki warna yang 

menarik, disertai ilustrasi sehingga menarik perhatian siswa dan poster dapat 

memudahkan pemahaman siswa karena berisi gambar yang dilengkapi dengan 

kalimat singkat (Situmorang, 2016). 

2.8 Poster 

2.8.1 Pengertian Poster 

Poster merupakan gambar pada selembar kertas yang berukuran besar 

yang biasanya ditempel atau digantung di dinding maupun permukaan lain. Poster 

umumnya digunakan sebagai alat untuk mengiklankan sesuatu, sebagai alat 

propaganda, protes, serta ditujukan untuk maksud lain dalam menyampaikan 

suatu pesan. Seseorang atau sekelompok ilmuan yang hendak melakukan 

penelitian biasanya menggunakan poster untuk memaparkan hasil penelitiannya 

dan menjelaskan perolehan hasil penelitiannya. Poster ilmiah dikatakan baik atau 

bagus apabila memiliki kualitas visual yang mempertimbangkan aspek formal 

dalam sebuah desain, yaitu material karakter, material struktural, dan unsur visual 

(garis, bidang, warna, ruang) (Sulistyono, 2013). 
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2.8.2 Pedoman Pembuatan Poster 

 Kusrianto (2006) menyebutkan bahwa dalam desain poster ada beberapa 

aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 

1) Layout atau tata letak 

Tata letak yang baik dapat membawa para pembaca poster untuk 

mengikuti alur pola pikif peneliti. Apabila tata letak tidak tepat maka pembaca 

akan kebingungan dengan rangkaian penelitiannya. 

2) Huruf 

Pemilihan huruf pada poster biasanya menggunakan huruf sans serif 

(tanpa kaki) karena dalam poster ilmiah ukuran huruf biasanya kecil. 

3) Pemilihan kata  

Pemilihan kata ataupun kalimat dalam pembuatan poster harus 

dipertimbangkan dengan teliti. Kata atau kalimat yang dipilih adalah yang paling 

substansial karena tidak mungkin memasukkan seluruh hasil penelitian ke dalam 

satu lembar kertas. 

 Selain aspek di atas, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

poster ilmiah adalah alur baca (movement). Alur baca harus diatur secara 

sistematis untuk mengarahkan pembaca dalam menelusuri kesuluruhan informasi. 

Setelah semua aspek tersebut terpenuhi maka selanjutnya yang perlu 

dipertimbangkan adalah kesatuan karya (unity). Kesatuan karya adalah prinsip 

yang menekankan pada keseluruhan dari unsur-unsur yang disusun. Dengan 

adanya kesatuan tersebut seluruh komponen akan saling mendukung sehingga 

diperoleh fokus yang dituju (Sulistyono, 2013). 
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2.8.3 Langkah-Langkah Penyusunan Poster 

Langkah-langkah penyusunan poster menurut Kusrianto (2006) adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan satu tema untuk pembuatan poster. 

2) Mengumpulkan foto-foto atau data visual yang berhubungan dengan tema 

yang telah ditentukan. 

3) Menyusun foto-foto atau data visual tersebut. 

4) Membuat ilustrasi semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. 

5) Membuat judul yang singkat dan jelas karena target pembaca tidak akan 

membaca poster lebih dari 7 detik. Pemilihan huruf harus sangat 

dipertimbangkan agar sesuai dengan tema dan tingkat keterbacaan akan tinggi. 

6) Membuat detail informasi secara singkat dan jelas. 

2.8.4 Komponen Poster 

Komponen poster meliputimenurut Kusrianto (2006) adalahebagai berikut: 

1) Judul (headline) 

2) Sub judul  

3) Ilustrasi (unsure rupa/ elemen desain) 

4) Body copy  

5) Caption (keterangan gambar) 

6) Produksi (logo instansi atau perusahaan. 
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2.9    Kerangka Konsep 

  

- Masyarakat banyak 

tidak mengetahui 

mengenai cara 

pengolahan dan 

khasiatnya. 

- Harga black garlic 

sangat mahal 

- Melimpahnya 

varietas bawang 

putih di Indonesia 

Gambar 2.10 Kerangka konsep pengaruh varietas dan lama 

pemanasan bawang putih (Allium sativum L) terhadap kandungan 

antioksidan black garlic 

Antioksidan 

- Kerusakan DNA 

- Kanker 

- Pengapuran 

tulang 

- Kerusakan organ 

tubuh 

Zat: 

- flavonoid  

- polifenol 

- SAC 

Sumber: 

- Buah-buahan 

- Sayur-sayuran 

Bawang Putih 

- Kerusakan DNA 

- Kanker 

- Pengapuran 

tulang 

- Kerusakan organ 

tubuh 

Black Garlic 

- Kerusakan DNA 

- Kanker 

- Pengapuran 

tulang 

- Kerusakan organ 

tubuh 

Diolah dengan 

cara dipemanasan 

pada suhu 70
o
C 

Varietas:  

- Kating 

- Lumbu Kuning 

- Lanang 

- Kerusakan 

DNA 

- Kanker 

- Pengapuran 

tulang 

- Kerusakan 

organ tubuh 

Lama pemanasan:  

- 7 hari 

- 14 hari 

- 21 hari 

Pembentukan 

senyawa SAC, 

polifenol, dan 

flavonoid 

Berbeda warna 

dan bentuk umbi, 

jumlah siung, dan 

kadar kandungan 

zat kimia 

Ekstraksi 

Uji Antioksidan 

aaaAAnAntioksidam(Diphenylpicrylh

ydrazil)(Diphenylpicrylhydrazil) Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi berupa poster 
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2.10 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari rancangan kerangka berfikir di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Varietas dan lama pemanasan bawang putih (Allium sativum L) berpengaruh 

terhadap berpengaruh terhadap kandungan antioksidan black garlic. 

2. Varietas dan lama pemanasan bawang putih (Allium sativum L) yang 

menghasilkan antioksidan yang paling tinggi pada black garlic adalah varietas 

Lanang dengan lama pemanasan selama 21 hari. 

 

 

  

 


