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III. METODE PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai Juli 2019 sampai Januari 2020. 

Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Laboratorrium Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1  Alat  

 Alat-alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengaduk, kertas 

saring, gelas ukur , labu takar, thermometer, stopwatch, loyang, pipet tetes, vortex,  

pipet volume, karet penghisap, erlenmeyer, kuvet, tabung reaksi, rak tabung, botol 

vial, timbangan analitik, cawan porselin, desikator, color reader, mikropipet, blue 

tip, cabinet dryer, oven (Memmert Ger many) spektrofotometer UV-Vis 

(Shimadzu UV- mini-1240 UV-Vis Spektrofotometer), tanur (Nabertherm 

Germany 24 liter), dan cup untuk organoleptik. 

3.2.2  Bahan 

 Bahan-bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan teh herbal 

adalah daun tin hijau muda segar yang seragam dengan kriteria standar petikkan 

medium yang terdiri dari pucuk medium dengan rumus (p+3m) artinya dari satu 

ranting dipetik pucuknya (peko) dan tiga helai daun muda yang diperoleh dari 

daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pemetikan standar medium dilakukan 

karena `mengandung senyawa flavonoid yang tinggi dan memiliki kemampuan 

sebagai antioksidan alami yang terletak pada daun tin  muda (sedang) atau  tidak 

terlalu muda dan tidak terlalu tua. Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis 
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adalah air, aquades, etanol 96%, AlCl3 (10%), natrium asetat (1M), kuersetin, 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) untuk uji aktivitas antioksidan. 

3.3 Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan penelitian ini menggunakan metode Rancangan  Acak 

Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah suhu 

pengeringan (P), sedangkan faktor kedua adalah lama pengeringan(T) dan diulang 

sebanyak 3 kali. Faktor pertama yaitu suhu pengeringan (P) yang terdiri dari 3 

level yakni, 50C, 60C, 70C. Faktor kedua yaitu lama pengeringan(T) yang 

terdiri dari 3 level yakni, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sehingga perlakuan diperoleh 9 

kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan. Adapun faktor-faktor yaang 

digunakan sebagai perlakuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Faktor I : Suhu pengeringan (P), terdiri dari tiga level: 

P1 = suhu pengeringan 50C 

P2 = suhu pengeringan 60C 

P3 = suhu pengeringan 70C 

Faktor II : Lama pengeringan (T), terdiri dari tiga level: 

T1 = lama pengeringan 2 jam 

T2 = lama pengeringan 3 jam 

T3 = lama pengeringan 4 jam 

Table 1.  Kombinasi Perlakuan Suhu Pengeringan dan Lama Pengeringan dalam 

Pembuatan Teh Herbal Daun Tin. 

Suhu Pengeringan 
Lama Pengeringan 

T1 T2 T3 

P1 P1T1 P1T2 P1T3 

P2 P2T1 P2T2 P2T3 

P3 P3T1 P3T2 P3T3 

 



 

24 
 

Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

P1T1   = Suhu pengeringan 50C dan Lama pengeringan 2 jam 

P1T2  = Suhu pengeringan 50C dan Lama pengeringan 3 jam 

P1T3 = Suhu pengeringan 50C dan Lama pengeringan 4 jam 

P2T1 = Suhu pengeringan 60C dan Lama pengeringan 2 jam 

P2T2 = Suhu pengeringan 60C dan Lama pengeringan 3 jam 

P2T3 = Suhu pengeringan 60C dan Lama pengeringan 4 jam 

P3T1 = Suhu pengeringan 70C dan Lama pengeringan 2 jam 

P3T2 = Suhu pengeringan 70C dan Lama pengeringan 3 jam 

P3T3 = Suhu pengeringan 70C dan Lama pengeringan 4 jam 

Tabel  2. Layout  Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial 3x3 dengan 3 kali 

Ulangan 

Kelompok Ulangan I 

P3T1 P1T1 P2T2 P1T2 P2T1 P3T2 P2T3 P1T3 P3T3 

 

 

Kelompok Ulangan II 

P1T1 P3T3 P3T2 P1T2 P1T3 P3T1 P2T3 P2T1 P2T2 

 

Kelompok Ulangan III 

P3T1 P1T2 P3T2 P2T1 P1T1 P2T3 P1T3 P2T2 P3T3 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Daun Tin Kering 

 Daun tin diperoleh dari daerah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pada 

pelaksanan penelitian ini tahap awal yang dilakukan yaitu pemetikkan daun tin 

muda dengan kriteria (p+3m) yang berarti satu ranting dipetik pucuknya (peko) 

dan tiga helai daun muda. Daun tin disortasi untuk menghasilkan daun tin yang 
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sehat (bebas karat daun) atau penyakit daun lainnya kemudian dicuci bersih 

dengan air yang mengalir untuk menghilangkan getah maupun debu yang 

menempel lalu ditiriskan. Setelah itu dilakukan proses trimming yang bertujuan 

untuk memisahkan daun dengan tangkainya, kemudian dilakukan pelayuan 

dengan suhu 70C selama 4 menit, dan didinginkan selama 5 menit. Tahap 

selanjutnya yaitu dilakukan proses pengeringan daun tin pada suhu 50C, 60C, 

70C dengan masing-masing lama pengeringan 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 

dilanjutkan proses peremasan. Pembuatan seduhan teh herbal daun tin diawali 

dengan persiapan sampel daun tin kering sebanyak 3 gram serbuk masing-masing 

sampel diseduh sesuai dengan suhu dan waktu optimum penyeduhan teh yakni 

suhu 70C selama 10 menit, setelah itu disaring dan menghasilkan teh herbal. 
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Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Teh Herbal Daun Tin (Kenana, 2015). 
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t= 2 jam, 3 jam, 4 jam 

 

Daun tin kering 
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Teh herbal daun 
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Analisa bahan baku: 

1. Kadar air 

2. Kadar abu 

3. Aktivitas Antioksidan 

Analisa: 

1. Aktivitas antioksidan 

2. Kadar abu larut air 

dari abu total 

3. Flavonoid 

4. Warna 

5. Organoleptik 

Analisa : 

1. Kadar air 

2. Kadar abu 
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3.5 Parameter Penelitian  

3.5.1  Uji Kadar Air (AOAC, 2005) 

 Adapun penentuan kadar air dengan metode pemanasan adalah sebagai 

berikut: 

1.  Cawan yang digunakan dioven terlebih dahulu pada suhu 105C selama 30 

menit, lalu didinginkan di dalam desikator 15 menit dan ditimbang (W0). 

2. Sebanyak 2 gram sampel ditimbang, dimasukkan ke dalam cawan yang sudah 

dikeringkan (W1) dan dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105C selama 4  

jam. 

3. Cawan didinginkan di dalam desikator semala 15 menit kemudian ditimbang. 

4.  Cawan didinginkan dalam desikator selama 15 menit untuk menghilangkan 

5. Berat kering yang dihasilkan ditimbang dengan menggunakan timbangan 

analitik (W2). 

6. Kadar air dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut: 

Kadar air (%) = 
W1 - W2

W1 - W0
 x 100% 

 Keterangan: 

W0= bobot cawan kosong (g) 

W1 = bobot cawan kosong + sampel sebelum di oven (g) 

W2= bobot cawan kosong + sampel setelah di oven (g) 

3.5.2 Uji Kadar Abu (AOAC, 2005) 

1. Cawan yang digunakan dioven terlebih dahulu pada suhu 105C selama 30 

menit. 

2. Cawan didinginkan di dalam desikator 15 menit dan ditimbang (W0). 
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3. Sebanyak 2 gram sampel ditimbang, dimasukkan ke dalam cawan yang sudah 

dikeringkan (W1) kemudian di masukkan dalam tanur suhu 500-600C selama 

3-5 jam. 

4. Tanur dimatikan dan ditunggu hingga dingin (suhu dan tekanan sama dengan 

lingkungan diluar tanur), dipanaskan dalam oven selama 15 menit. 

5. Sampel didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang (W2).  

6. Penentuan kadar abu dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar Abu (%) = 
W2 -  W0

W1 -  W
0

 x 100% 

Keterangan :  

W0 = berat cawan kosong (g)  

W1 = berat cawan + sampel awal (g)  

W2 = berat cawan + sampel kering (g) 

3.5.3 Uji Kadar Abu Larut dalam Air (Maulana, 2016) 

 Abu yang didapatkan dari penetapan kadar abu total ditambahkan air 

distilat (aquades) 10 mL lalu dididihkan selama 5 menit. Zat yang tidak larut  

disaring dengan menggunakan kertas saring bebas abu dan dibilas dengan air 

panas, kertas saring yang berisi abu tidak larut air dikeringkan kemudian abu tidak 

larut air  dalam krus dipijarkan selama 15 menit pada suhu tidak lebih dari 450C. 

Setelah itu kadar abu larut air dapat dihitung dengan cara selisih dari berat abu 

total dan berat abu tidak larut air dibagi berat bahan lalu dikali 100%. 

3.5.4  Analisis Aktivitas Antioksidan (Hidayah, 2013) 

a. Pembuatan Larutan Blanko 
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1. Serbuk DPPH dilarutkan sebanyak 2 mg ke dalam 20 mL etanil 96% dan 

disumpan kedalam botol gelap selama 1 jam. 

2. Sebanyak 1 mL DPPH diambil dan dimasukkan ke dalam tabung tabung reaksi 

dan ditambahkan 4 mL etanol. 

3. Tabung reaksi ditutup dengan alufo dan disimpan ditempat gelap selama 30 

menit lalu absorbansi blanko diukur. 

b. Uji bahan teh herbal daun tin 

1. Sebanyak  1 mL sampel diambil bahan dan dimasukkan ke dalam tube. 

2. Sebanyak 9 mL etanol ditambahkan dan disentrifuse selama ± 10 menit. 

3. Bagian bening diambil 4 mL dan ditambahkan DPPH 1 mL. 

4. Selama 30 menit didiamkan dan di simpan ditempat gelap. 

5. Absorbansi diukur dan aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus :  

% Inhibisi = 
Absorbansi blanko - Absorbansi sampel

Absorbansi blanko
 x 100% 

3.5.5  Penetapan Total Flavonoid 

a. Pembuatan Sampel  

Ekstraksi sampel dilakukan dengan membuat seduhan teh dengan prosedur 

sesuai dengan SNI 01-1902-1995. Sebanyak 1,25 gram serbuk masing-masing 

sampel diseduh dengan 250 mL air panas pada erlenmeyer, didiamkan selama 6 

menit. Saring hasil seduhan dengan kertas saring. Masukkan filtrat ke dalam labu 

ukur 250 mL. Dibuat pengenceran menjadi 1000 ppm. 

b. PenentuanKadar Flavonoid Total 

Pengukuran kandungan flavonoid total pada ekstrak dilakukan dengan 

mengikuti prosedur (Chang dkk, 2002). Kuarsetin digunakan untuk membuat 

kurva kalibrasi. 



 

30 
 

 200 ppm kuarsetin diencerkan dalam etanol hingga diperoleh konsentrasi 

2; 4; 6; 8; dan 10 g/mL. Larutan standar pengenceran (0,5 mL) dicampur secara 

terpisah dengan 1,5 mL etanol  96%, 0,1 mL AlC3 10%, 0,1 mL natrium asetat 1 

M dan 2,8 mL aquades. Setelah itu diinkubasi pada temperatur ruangan selama 30 

menit, absorbansi dari campuran reaksi diukur pada panjang gelombang 428 nm 

dengan spektrofotometer UV-Vis. Sejumlah alumunium klorida 10% digantikan 

dengan sejumlah aquades dalam blanko. Dilakukan prosedur yang sama terhadap 

sampel seperti yang dilakukan pada standar. 

3.5.6  Pengujian Warna Metode L, a, b Hunter (Andarwulan dkk, 2011) 

Pengujian warna menggunakan color reader dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Sampel disiapkan dalam plastik PP (transparan). 

2. Colour reader dinyalakan, kemudian menentukan target L, a, b. Dimana; L, 

adalah kecerahan ; axis  a, nilai positif  (+) berarti merah, nilai (-) berarti 

hijau; axis b, nilai positif (+) berarti kuning, dan nilai negatif (-) berarti biru. 

3. Tombol targer ditekan dan kemudian mencatat nilai warna pada tertera. 

3.5.7 Uji Organoleptik (Rahayu, 2001)  

Analisis organoleptik dilakukan untuk menentukan dan daya terima produk 

oleh panelis terhadap sifat organoleptik dari seduhan teh herbal daun tin melalui 

beberapa parameter. Metode pengujian yang dilakukan adalah uji hedonik (uji 

penerimaan) dengan parameter yang diujikan yaitu rasa, aroma, warna dan 

kesukaan seduhan teh herbal daun tin.  Metode ini memungkinkan para panelis 

untuk memberikan nilai terhadap tingkat kesukaan pada masing-masing 

parameter. Kisaran nilai yang ada pada skala hedonik 1-5 pada skala numerik 
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untuk masing-masing parameter. 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 

20 orang. Pengujian dilakukan dengan memberikan 9 sampel acak yang masing-

masing diberi kode yang berbeda kepada 20 panelis. Selanjutnta, setiap panelis 

diharuskan memberikan tanggapan pribadinya terhadap sampel yang disajikan 

sesuai dengan skala hedonik yang ada , pemberian nilai berdasarkan rasa, aroma, 

warna dan kesukaan yang menyerupai teh yang ada dipasaran. 

Tabel  3. Skor Uji Hedonik Teh Herbal Daun Tin 

Skor Rasa Aroma Warna Kesukaan 

1 
Sangat Tidak 

Khas Teh 

Sangat Tidak 

Khas Teh 
Sangat Hijau Sangat Tidak Suka 

2 
Tidak Khas 

Teh 

Tidak Khas 

Teh 
Hijau Tidak Suka 

3 
Agak Khas 

Teh 

Agak Khas 

Teh 

Hijau-

Kekuningan 
Agak Suka 

4 Khas teh Khas teh 
Kekuningan-

Merah 
Suka 

5 
Sangat khas 

teh 

Sangat khas 

teh 
Kecoklatan Sangat Suka 

 

3.6  Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis menggunakan metode 

Analisis Of Varians (ANOVA) pada taraf 5%. Selanjutnya apabila terjadi beda 

nyata atau interaksi pada masing-masing perlakuan maka data yang sudah 

diperoleh akan dilanjutkan uji banding DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 

dengan taraf nyata 5%. Setelah itu, dilakukan uji perlakuan terbaik metode De 

Garmo. 
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3.7 Uji Efektivitas (De Garmo, dkk., 2003) 

1. Mengurutkan variabel menurut prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

2. Memberikan bobot nilai pada masing-masing variabel sesuai kontribusinya 

dengan angka relative 1-0. 

3. Menentukan bobot normal masing-masing variabel dengan rumus : 

BN ; 
BV

Jumlah BV
  

 Dimana : BV = Bobot Variabel  

4. Mengelompokkan variabel menjadi 2 kelompok : 

a. Terdiri dari variabel yang semakin besar dan reratanya semakin baik 

b. Terdiri dari variabel yang semakin rendah dan reratanya semakin 

buruk 

5. Menentukkan nilai efektivitas, dengan rumus : 

NE : 
nilai perlakuan - nilai terjelak

nilai terbaik - nilai terjelek
 

6. Menghitung nilai hasil masing- masing variabel, dengan rumus : 

NH : BN x NE 

Dimana : BN = Bobot Nilai     Ne = Nilai Efektivitas 

7. Menjumlahkan nilai hasil dari semua variabel. 

8. Menentukan perlakuan terbaik dari perlakuan yang memiliki nilai hasil 

tertinggi. 

 

 


