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3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Total Fenol  Ekstrak Daun Sirsak 

Total fenol pada ekstrak daun sirsak dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Total Fenol Pada Ekstrak Daun Sirsak 

Menit 

Ke- 

Etanol Aquades 

40ºC 60ºC 40ºC 60ºC 

15 46,014±4,452
aA1

 52,363 ±1,135
aA2 

11,708 ±0,571
aB1 

21,426 ±1,425
aB2

 

30 48,809±1,650
bA1

 54,275 ±2,109
bA2 

20,786 ±1,604
bB1 

25,206 ±1,328
bB2 

45 52,211±1,643
bA1

 61,010 ±3,446
bA2 

14,515 ±1,290
bB1 

24,124 ±0,441
bB2 

60 47,001±0,828
aA1

 55,679 ±3,613
aA2

 11,008 ±1,073
aB1

 22,508 ±1,263
aB2

 
Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript (huruf kecil) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan waktu dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Three Way 

Anova dengan uji Duncan sebagai uji beda. 

3. Nilai dengan superscript (huruf besar) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pelarut dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan Three Way 

Anova sebagai uji beda. 

4. Nilai dengan superscript (angka) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata 

antar perlakuan suhu dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Three Way Anova 

sebagai uji beda. 

 

 

Gambar 7. Total Fenol Ekstrak Daun Sirsak 

 

Peningkatan dan penurunan total fenol ekstrak daun sirsak pada jenis pelarut etanol dan 

aquades dengan perlakuan water bath suhu 40ºC dan 60ºC selama 15 menit, 30 menit, 

45 menit, dan 60 menit dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 7. Total fenol ekstrak 
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daun sirsak dinyatakan dalam mg GAE/ g. Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat tidak ada 

beda nyata antar perlakuan water bath pada menit ke-15 dengan menit ke-60, tetapi ada 

beda nyata antara menit ke-30 dan menit ke-45.  Penggunaan pelarut etanol memberikan 

perbedaan yang nyata dengan penggunaan pelarut aquades dan perlakuan ekstraksi daun 

sirsak dengan suhu 40ºC memberikan pengaruh yang berbeda nyata dengan perlakuan 

ekstraksi daun sirsak dengan suhu 60ºC. Pada Gambar 7, dapat dilihat bahwa total fenol 

ekstrak daun sirsak dengan pelarut etanol lebih tinggi dibandingkan dengan total fenol 

ekstrak daun sirsak dengan pelarut aquades dan total fenol ekstrak daun sirsak pada 

perlakuan water bath suhu 60ºC lebih tinggi dibandingkan dengan total fenol ekstrak 

daun sirsak pada perlakuan water bath suhu 40ºC. Total fenol ekstrak daun sirsak pada 

pelarut etanol dengan perlakuan water bath suhu 40ºC dan suhu 60ºC optimum pada 

menit ke-45, sedangkan pada pelarut aquades perlakuan water bath suhu 40ºC dan suhu 

60ºC optimum pada menit ke-30. 

 

3.2. Flavonoid Ekstrak Daun Sirsak 

Hasil analisa kandungan Flavonoid pada ekstrak daun sirsak dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Flavonoid Pada Ekstrak Daun Sirsak  

Menit 

Ke- 

Etanol Aquades 

40ºC 60ºC 40ºC 60ºC 

15 9,779±1,066
aA1

 11,782 ±1,101
aA2

 2,374±0,226
aB1

 5,405±0,331
aB2

 

30 10,827±0,716
cA1

 14,275 ±0,569
cA2

 3,047±0,212
cB1

 5,597±0,252
cB2

 

45 12,140±0,998
dA1

 15,038 ±0,846
dA2

 4,209±0,326
dB1

 7,185±0,073
dB2

 

60 11,142±0,349
bA1

 13,964±0,959
bA2

 2,426±0,117
bB1

 4,227±0,227
bB2

 
Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript (huruf kecil) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan waktu dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Three Way 

Anova dengan uji Duncan sebagai uji beda. 

3. Nilai dengan superscript (huruf besar) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pelarut dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan Three Way 

Anova sebagai uji beda. 

4. Nilai dengan superscript (angka) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata 

antar perlakuan suhu dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Three Way Anova 

sebagai uji beda. 
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Gambar 8. Kandungan Flavonoid Ekstrak Daun Sirsak 

 

Peningkatan dan penurunan kandungan flavonoid ekstrak daun sirsak pada jenis pelarut 

etanol dan aquades dengan perlakuan water bath suhu 40ºC dan 60ºC selama 15 menit, 

30 menit, 45 menit, dan 60 menit dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 8. Kandungan 

flavonoid ekstrak daun sirsak dinyatakan dalam mg quersetin/ g. Berdasarkan Tabel 2, 

dapat dilihat adanya pengaruh lama waktu pemanasan dengan menggunakan metode 

water bath, hal ini ditunjukan terdapat beda nyata antara menit ke-15, menit ke-30, 

menit ke-45, dan menit ke-60.  Penggunaan pelarut etanol memberikan perbedaan yang 

nyata dengan penggunaan pelarut aquades dan perlakuan ekstraksi daun sirsak dengan 

suhu 40ºC memberikan pengaruh yang berbeda nyata dengan perlakuan ekstraksi daun 

sirsak dengan suhu 60ºC. Pada Gambar 8, dapat dilihat bahwa kandungan flavonoid 

ekstrak daun sirsak dengan pelarut etanol lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan 

flavonoid ekstrak daun sirsak dengan pelarut aquades dan kandungan flavonoid ekstrak 

daun sirsak pada perlakuan water bath suhu 60ºC lebih tinggi dibandingkan dengan 

kandungan flavonoid ekstrak daun sirsak pada perlakuan water bath suhu 40ºC.  

Kandungan flavonoid pada pelarut etanol maupun aquades dengan perlakuan water bath 

suhu 40ºC dan suhu 60ºC optimum pada menit ke-45.  
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3.3. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Sirsak 

Aktivitas Antioksidan pada ekstrak daun sirsak dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Aktivitas Antioksidan Pada Ekstrak Daun sirsak 

Menit 

Ke- 

Etanol Aquades 

40ºC 60ºC 40ºC 60ºC 

15 80,437 ±7,157
aA1

 90,198 ±1,871
aA2

 28,405 ±2,684
aB1

 41,889 ±1,609
aB2

 

30 86,031 ±2,260
cA1

 91,326 ±0,454
cA2

 33,431 ±2,519
cB1

 53,668 ±3,238
cB2

 

45 87,904 ±1,044
bA1

 90,238 ±1,663
bA2

 27,354 ±2,560
bB1

 48,364 ±4,786
bB2

 

60 82,720 ±4,666
aA1

 89,093 ±1,559
aA2

 21,762 ±0,874
aB1

 41,302 ±1,743
aB2

 
Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript (huruf kecil) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan waktu dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Three Way 

Anova dengan uji Duncan sebagai uji beda. 

3. Nilai dengan superscript (huruf besar) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pelarut dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan Three Way 

Anova sebagai uji beda. 

4. Nilai dengan superscript (angka) yang berbeda antar baris menunjukkan adanya perbedaan nyata 

antar perlakuan suhu dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Three Way Anova 

sebagai uji beda. 

 

 

 

 

Gambar 9. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Sirsak 

 

Peningkatan dan penurunan aktivitas antioksidan ekstrak daun sirsak pada jenis pelarut 

etanol dan aquades dengan perlakuan water bath suhu 40ºC dan 60ºC selama 15 menit, 

30 menit, 45 menit, dan 60 menit dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 9. Aktivitas 

antioksidan ekstrak daun sirsak dinyatakan dalam %. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat 
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perlakuan water bath pada menit ke-15 dan menit ke-30 memberi perbedaan yang nyata 

dengan perlakuan water bath menit ke-45 dan menit ke-60. Akan tetapi, tidak 

memberikan nyata antara perlakuan water bath pada menit ke-15 dengan menit ke-30 

dan perlakuan water bath pada menit ke-45 dengan menit ke-60. Penggunaan pelarut 

etanol memberikan perbedaan yang nyata dengan penggunaan pelarut aquades dan 

perlakuan ekstraksi daun sirsak dengan suhu 40ºC memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata dengan perlakuan ekstraksi daun sirsak dengan suhu 60ºC. Pada Gambar 9, dapat 

dilihat bahwa aktivitas antioksidan ekstrak daun sirsak dengan pelarut etanol lebih 

tinggi dibandingkan dengan aktivitas antioksidan ekstrak daun sirsak dengan pelarut 

aquades dan aktivitas antioksidan ekstrak daun sirsak pada perlakuan water bath suhu 

60ºC lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas antioksidan ekstrak daun sirsak pada 

perlakuan water bath suhu 40ºC. Aktivitas antioksidan pada pelarut etanol dengan 

perlakuan water bath suhu 40ºC optimum pada menit ke-30, sedangkan perlakuan water 

bath suhu 60ºC optimum pada menit ke-45. Aktivitas antioksidan pada pelarut aquades 

dengan perlakuan water bath suhu 40ºC dan 60ºC optimum pada menit ke-30. 

 

3.4. Korelasi Antar Total Fenol, Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan  

Hasil korelasi antara total fenol, flavonoid, dan aktivitas antioksidan dalam ekstrak daun 

sirsak dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Korelasi Antara Total Fenol, Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak 

Daun Sirsak 

 Total Fenol Flavonoid Aktivitas 

Antioksidan 

Total Fenol 1 0,965** 0,973** 

Flavonoid 0,965** 1 0,951** 

Aktivitas 

Antioksidan 

0,973** 0,951** 1 

Keterangan: 

** Korelasi sangat kuat (signifikansi 0,01) pada kepercayaan 99% 

 

Dari Tabel 4, dapat dilihat korelasi antara total fenol, flavonoid, dan aktivitas antiosidan 

ekstrak daun sirsak. Total fenol berkorelasi sangat kuat (signifikansi 0,01) berbanding 

lurus dengan flavonoid dan total fenol pada kepercayaan 99%. Flavonoid juga 

berkorelasi sangat kuat (signifikansi 0,01) berbanding lurus dengan total fenol pada 

kepercayaan 99%. 
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3.5.  Hard Candy dari Ekstrak Daun Sirsak Optimum 

Total Fenol, Kandungan Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan Hard Candy dari ekstrak 

daun sirsak optimum dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Total Fenol, Kandungan Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan Hard Candy  

Perlakuan Produk 
Total Fenol 

(mg GAE/ g) 

Kadar 

Flavonoid 

(mg quersetin/ 

g) 

Aktivitas 

Antioksidan 

(%) 

Pelarut etanol 

waterbath Suhu 

60ºC selama 45 
menit 

Ekstrak daun sirsak 61,010±3,446 

 

15,038±0,846 

 

90,238±1,663 

 

Hard Candy 38,132±0,935 9,898±0,767 47,438±3,872 

Pelarut aquades 

waterbath Suhu 

60ºC selama 30 
menit 

Ekstrak daun sirsak 25,206±1,328 5,597±0,252 53,668±3,238 

Hard candy 16,085±0,834 3,349±0,231 20,174±1,877 

 

Gambar 10. Penurunan Total Fenol, Kandungan Flavonoid, dan Aktivitas Antioksidan 

pada Hard Candy Ekstrak Daun Sirsak  

 

Karakteristik kimia hard candy ekstrak daun sirsak dapat dilihat pada Tabel 5. Permen 

hard candy ekstrak daun sirsak menggunakan pelarut etanol memiliki total fenol, kadar 

flavonoid, dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permen 

hard candy ekstrak daun sirsak menggunakan pelarut aquades. Pada Gambar 10. dapat 

dilihat penurunan total fenol, kadar flavonoid, dan aktivitas antioksidan dari ekstrak 

daun sirsak menjadi produk hard candy.  
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