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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisa Pangan dan Mikrobiologi 

Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini dimulai pada bulan Juli 2018 hingga bulan 

Januari 2019. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan teh herbal adalah kantong teh, 

ayakan 60 mesh, aluminium foil, dan cabinet dryer. Alat-alat lain yang digunakan 

adalah alat-alat untuk melakukan analisis adalah beaker glass, oven merk WTC 

Binder 7200 tipe E53 no. 89749, desikator, timbangan analitik, cawan porselen, 

hot plate, kertas saring, sentrifuse, tabung reaksi, vortex mixer, labu ukur, pipet 

ukur, spektrofotometer UV-Vis, cawan petridish, Color reader CR10 merk 

KONICA MINOLTA, corong Buncher, dan labu Erlenmeyer.  

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teh hitam berasal 

dari PTPN XII Wonosari dan rimpang jahe emprit. Sampel teh hitam yang 

digunakan berasal dari tiga grade yang berbeda yaitu peco fanning (grade I), dust 

II (grade II), dan tea wash (grade lokal). Jahe emprit yang digunakan yaitu 

memiliki umur 20 bulan dan sudah dipanen selama 4 bulan didapatkan dari petani 

Bumiaji, Batu. Jahe emprit yang digunakan berukuran 10 cm untuk 

menyeragamkan ukuran. Kemudian potong jahe emprit dengan ketebalan sekitar 

2-3mm. Bahan pendukung yang digunakan adalah air. Bahan-bahan kimia yang 
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digunakan untuk analisis sampel adalah aquades, H2SO4 3,25%, NaOH 1,25%, 

Etanol 96%, Fenol Folin-Ciocalteu, Na2CO3, asam galat, dan larutan DPPH.  

3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok Faktorial (RAK) dengan 2 faktor yaitu jenis mutu teh dan konsentrasi 

bubuk jahe emprit dan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 27 unit 

percobaan.  

Secara lebih detail, factor-faktor yang digunakan sebagai perlakuan dalam 

penelitian ini adalah: 

Faktor 1 (T) (Grade Teh Hitam) 

T1 = Peco fanning 

T2 = Dust II 

T3 = Tea wash 

Faktor 2 (J) (Konsentrasi Bubuk Jahe Emprit (%)) 

J0 = Konsentrasi 0 

J1 = Konsentrasi 4  

J2 = Konsentrasi 8 

 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Penelitian 
Jenis Teh Konsentrasi Jahe 

J0 J1 J2 

T1 T1J0 T1J1 T1J2 

T2 T2J0 T2J1 T2J2 

T3 T3J0 T3J1 T3J2 
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Keterangan: 

T1J0 : Teh hitam jenis peco fanning dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 0% 

T1J1 : Teh hitam jenis peco fanning dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 4% 

T1J2 : Teh hitam jenis peco fanning dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 8% 

T2J0 : Teh hitam jenis dust II dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 0% 

T2J1 : Teh hitam jenis dust II dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 4% 

T2J2 : Teh hitam jenis dust II dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 8% 

T3J0 : Teh hitam jenis tea wash dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 0% 

T3J1 : Teh hitam jenis tea wash dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 4% 

T3J2 : Teh hitam jenis tea wash dengan konsentrasi bubuk jahe emprit 8% 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

3.4.1 Proses Pembuatan Bubuk Jahe Emprit (Pramitasari, 2010) 

Penelitian dilaksanakan melalui satu tahap yaitu pembuatan bubuk jahe 

emprit. Jahe emprit  dicuci menggunakan sikat kemudian diiris dengan ketebalan 

kira-kira 2-3mm. Bahan dikeringkan menggunakan cabinet dryer  pada suhu 60oC 

selama 20 jam. Jahe emprit kering dihancurkan menggunakan blender selanjutnya 

disamakan ukurannya dengan cara diayak menggunakan saringan 60 mesh. Bahan 

disimpan menggunakan wadah yang sudah ditambahkan silica gel guna 

mempertahankan kualitas bubuk jahe emprit. Peneliti akan melakukan analisa 

bahan baku yang meliputi analisa: kadar air, total fenol, dan aktivitas antioksidan. 

Diagram alir proses pembuatan bubuk jahe emprit dan analisa bahan baku dapat 

dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Bubuk Jahe Emprit Termodifikasi  

      (Pramitasari, 2010) 
 

 

3.4.2 Pembuatan Teh Herbal 

Tahap pertama adalah pencampurkan teh yang didapat dari Pabrik Teh 

Wonosari dengan bubuk jahe emprit. Formulasi teh celup tersebut adalah grade I, 

II, dan II dicampurkan dengan konsentrasi bubuk jahe 0%, 4%, dan 8%. Diagram 

alir proses pembuatan teh celup dapat dilihat pada Gambar 8. 

  

Pensortasian 

Pencucian  

Pemotongan (ketebalan 2-3mm) 

Pengeringan  

(T= 60oC; t= 20 jam) 
 

Bubuk jahe emprit 

Analisa: 

Kadar air 

Aktivitas antioksidan 

Total fenol 

Pengayakan 60 mesh 

Jahe Emprit 

Air kotor 
 

Air  
 

Bubuk kasar 
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Gambar 2. Pembuatan Teh Celup (BSN, 2014) 
 

3.5 Parameter Penelitian 

Parameter penelitian meliputi 9 parameter yaitu kadar air, kadar abu, kadar 

serat, aktivitas antioksidan, total fenol, warna, dan organoleptik. 

3.5.1 Kadar Air Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1997) 

a. Cawan porselen dikeringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 100oC, 

lalu dinginkan di dalam desikator dan ditimbang. 

b. Sebanyak 1-2 gram sampel ditimbang, dimasukkan ke dalam cawan porselen 

dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105-110oC selama 3-5 jam 

tergantung bahan yang digunakan. 

Teh celup 

Grade teh hitam 

(Peco Fanning, Dust II, dan 

tea wash) 
Bubuk jahe emprit 

(0%; 4%; 8%)(b/b) 

Pencampuran 

Pemasukkan ke dalam kantong teh 

sebanyak 3 gram 

Analisa: 

Kadar air 

Kadar abu 

Warna 

Serat kasar 

Total fenol 

 
Penyeduhan  

(T= 95oC, t= 5 menit) 

Seduhan teh herbal 
Analisa: 

Antioksidan 

Uji organoleptik 

(Aroma, Rasa, dan 

Kesukaan) 
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c. Sampel didinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

d. Setelah memperoleh hasil penimbangan pertama, lalu cawan yang berisi 

sampel tersebut dikeringkan selama 30 menit setelah itu didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

e. Kemudian cawan dan sampel kering ditimbang. 

f. Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 

Kadar Air (%) = 
Berat awal−berat akhir

berat sampel
 x 100% 

3.5.2 Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1997) 

a. Sampel ditimbang 2 gram bahan 

b. Sampel diletakkan pada kurs poselen yang telah diketahui beratnya. 

c. Sampel dikeringkan dalam muffle pada suhu 500-600oC selama 3-5 jam. 

d. Muffle dimatikan dan ditunggu sampai dingin,  

e. Sampel dipanaskan dalam oven selama 15 menit. 

f. Dinginkan dalam desikator dan ditimbang berat akhir 

g. Kadar abu dihitung dengan rumus: 

Kadar Abu (%) = 
Berat akhir−berat cawan kosong

berat sampel
 x 100% 

3.5.3 Uji Serat Kasar (Sudarmadji, 2007) 

a. Sampel ditimbang 2-5 gram contoh yang telah bebas lemak. 

b. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 750ml. 

c. ditambahkan 100 ml H2SO4. 

d. Dididihkan selama 30 menit, mempergunakan pendingin tegak. 

e. Ditambahkan lagi 200 ml NaOH 3,25% dan mendidihkan selama 30 menit. 
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f. Baham dalam keadaan panas disaring dalam corong Buchner berisi kertas saring 

yang telah diketahui bobotnya (telah dikeringkan pada suhu 105oC selama 30 

menit). 

g. Bahan dicuci berturut-turut dengan air panas, H2SO4 1,25%, dan alcohol 90% 

h. Kertas saring berserta isi diangkat dan dimasukkan dalam cawan porselen yang  

diketahui bobotnya. 

i. Dikeringkan pada 105oC selama 1 jam hingga bobot konstan. 

j. Letakkan dalam desikator dan ditimbang pada timbangan analitik. 

k. Hitung kadar serat dengan rumus: 

Serat Kasar (%) = 
(A−B−C) X 100% 

Berat sampel 
 

Keterangan = A: bobot cawan+kertas saring+isi; 

            B: bobot cawan 

            C: bobot kertas saring 

3.5.4 Analisa Aktivitas Antioksidan (Molyneux, 2004) 

a. Bahan ditimbang 1 gram 

b. Ditambahkan 9 ml etanol 96% 

c. Dihomogenkan dengan vortex selama 2 menit 

d. Sentrifugasi 400 rpm selama 10 menit 

e. Diambil 1 ml larutan sampel 

f. Ditambahkan 1 ml larutan DPPH dan etanol 96% (1:5) yang sudah didiamkan 

selama 2 jam 

g. Buat blanko 

h. Didiamkan 10 menit dalam ruang gelap 

i. Diukur dengan absorbansi 517 nm 
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j. Hitung dengan rumus: 

Aktivitas Antioksidan (%) = (
absorbansi blanko−absorbansi sampel

absorbansi blanko
) x 100% 

3.5.5 Analisa Total Fenol 

a. Pembuatan Larutan Standar Asam Galat (Orak, 2006) 

1. Asam galat ditimbang 1 mg  

2. Ditambahkan 1 ml methanol 96% 

3. Dilarutkan pada labu takar 10 ml 

4. Ditambahkan aquades hingga volume akhir 10 ml 

5. Diambil 1 ml dari konsentrasi 10 mg/ml 

6. Diambil 0,2 ml ekstrak kemudian ditambahkan dengan 15,8 ml aquades 

7. Ditambahkan reagen folin-ciocalteu lalu kocok 

8. Didiamkan selama 8 menit lalu tambhakan 3 ml Na2CO3 10% 

9. Didiamkan larutan selama 2 jam pada suhu kamar 

10. Diukur absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis panjang 

gelombang maksimum 765 nm 

11. Hitung regresi linier  

Tabel 2. Larutan Kurva Induk Asam Galat 
Konsentrasi Larutan induk 100µg/ml Metanol Absorbansi 

0 0,0 ml 1 ml 0,048 

10 0,1 ml 0,9 ml 0,119 

20 0,2 ml 0,8 ml 0,179 

30 0,3 ml 0,7 ml 0,219 

40 0,4 ml 0,6 ml 0,236 

50 0,5 ml 0,5 ml 0,322 

60 0,6 ml 0,4 ml 0,323 

70 0,7 ml 0,3 ml 0,348 

80 0,8 ml 0,2 ml 0,367 

90 0,9 ml 0,1 ml 0,366 

100 1 ml 0,0 ml 0,388 



21 

 

 
 

b.  Penetapan Kandungan Fenol Total (Orak, 2006) 

1. Ekstrak ditimbang 100 mg  

2. Dilarutkan dengan aquades sampai 10 ml sehingga diperoleh konsentrasi 10 

mg/ ml 

3. Dilakukan seperti pembuatan larutan induk asam galat 

4. Dilakukan 3 kali pengulangan 

Total Fenol (mg GAE/ 100g) = y = ax±b 

3.5.6 Intensitas Warna (de Man, 1999) 

Prinsip analisis intensitas warna dengan menggunakan color reader adalah 

melalui sistem pemaparan warna menggunakan sistem CIE dengn tiga reseptor L, 

a dan b Hunter. Adapun tahapan analisis intensitas warna adalah sebagai berikut: 

1. Sampel disiapkan ke dalam plastic PP (polypropilene)  

2. Tutup lensa dilepaskan dan color reader dihidupkan. 

3. Target L, a, b ditentukan dimana L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai negatif (-) berarti gelap ; Axis a nilai positif (+) berarti merah, 

nilai (-) berarti hijau ; Axis b, nilai (+)  berarti kuning, nilai (-) berarti biru. 

4. Tombol pengukur warna ditentukan. 

5. Nilai yang tertera pada layar digital dicatat. 

3.5.7 Uji Organoleptik (Rahayu, 1998) 

Analisis organoleptik dilakukan untuk mengetahui daya terima produk  

oleh konsumen melalui beberapa parameter. Parameter yang diujikan pada uji ini 

adalah kesukaan terhadap rasa, aroma, dan kesukaan. Analisis organoleptik ini 

menggunakn metode hedonic test. Metode ini memungkinkan para panelis untuk 

memberikan nilai terhadap tingkat kesukaan pada masing-masing parameter. 
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Kisaran nilai yang ada pada skala hedonik 1-5 pada skala numerik untuk masing-

masing parameter. Semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin tinggi pula 

tingkat kesukaan konsumen. Masing-masing sampel akan diberi kode yang 

berbeda, untuk menghindari terjadinya pembandingan tingkat kesukaan panelis 

antar sampel. Pengujian kesukaan ini menggunakan panelis tidak terlatih dengan 

jumlah 30 orang. Pengujian dilakukan dengan dengan memberikan sampel acak 9 

sampel yang masing-masing telah diberi kode yang berbeda kepada 30 panelis. 

Selanjutnya panelis diminta memberi penilaian terhadap sampel sesuai skala 

hedonik yang ada. Pemberian nilai berdasarkan rasa, aroma, tekstur dan 

kenampakan yang menyerupai teh celup pasaran. 

Tabel 3. Skor Uji Hedonik 

 Skor Rasa Aroma Kesukaan 

1 Sangat Tidak Enak Sangat Tidak Khas Teh Sangat Tidak Suka 

2 Tidak Enak Tidak Khas Teh Tidak Suka 

3 Cukup Enak Cukup Khas Teh Cukup Suka 

4 Enak Khas teh Suka 

5 Sangat Enak Sangat khas teh Sangat Suka 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dianalisa secara 

statistik menggunakan uji ANOVA (Analysis of Variance) pada α = 5% untuk 

mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap sifat fisik, 

sifat kimia dan organoleptik teh herbal. Apabila hasil uji ANOVA menunjukkan F 

hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf 5%, maka dilanjutkan dengan uji 

DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada α = 5%. 

 


