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3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Analisa aktivitas antioksidan, kadar flavonoid dan kekeruhan pada 

mentimun 

Aktivitas antioksidan, kadar flavonoid dan kekeruhan pada mentimun segar dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid mentimun segar 

Karakteristik Hasil 

Aktivitas Antioksidan (%) 91,064 ± 0,285 

Kadar Falvonoid (mg GAE/100 g buah) 12,757 ± 0,081 

 

3.2. Aktivitas Antioksidan 

Analisa Aktivitas Antioksidan pada infused water dengan rentang waktu perendaman 

tertentu dalam kemasan kaca dan plastik dapat dilihat pada Tabel 3.   

 

Tabel 3. Aktivitas Antioksidan dalam infused water pada mentimun. 

Aktivitas Antioksidan (%) 

Jam Kemasan Kaca Kemasan Plastik 

0 1,051 ± 0,208a 0,536 ± 0,536b 

1 1,966 ± 1,914a 1,303 ± 1,303b 

2 3,200 ± 0,836a 2,052 ± 0,454b 

4 6,876 ± 2,015a 5,732 ± 2,203b 

6 8,326 ± 1,432a 7,391 ± 2,063a 

8 4,266 ± 1,844a 3,894 ± 2,040a 

12 4,970 ± 2,246a 2,198 ± 2,224a 

18 5,622 ± 1,833a 4,660 ± 1,517a 

24 5,692 ± 1,874a 5,079 ± 2,120a 
Keterangan : Huruf superscript yang berbeda menunjukan adanya perbedaan nyata antara kemasan kaca 

dan plastik pada tingkat kepercayaan 95% (p≤0,05). 

• Nilai pada Tabel merupakan rata-rata ± standar deviasi (n=9) 
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Gambar 5. Aktivitas Antioksidan pada infused water dengan rentang waktu 

perendaman tertentu dalam kemasan kaca dan plastik 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada 

infused water mentimun dalam kemasan kaca maupun plastik mengalami peningkatan 

seiring dengan lamanya waktu perendaman hingga jam ke-6. Perendaman pada jam 

ke-6 menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi. Namun aktivitas antioksidan pada 

infused water mentimun mengalami penurunan pada jam ke-8 dan meningkat stabil 

pada jam ke-12 hingga jam ke-24. Aktivitas antioksidan dalam kemasan kaca dan 

plastik memiliki perbedaan nyata pada awal perendaman infused water namun diakhir 

perendaman aktivitas antioksidan pada kemasan kaca dan plastik tidak berbeda nyata.  
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3.3. Kadar Flavonoid 

Analisa Kadar Flavonoid pada infused water dengan rentang waktu perendaman  

tertentu dalam kemasan kaca dan plastik dapat dilihat pada Tabel 4.   

 

Tabel 4. Kadar Flavonoid dalam infused water pada mentimun 

Kadar Flavonoid (mg GAE/100 g buah) 

Jam Kemasan Kaca Kemasan Plastik 

0 0,012 ± 0,036a 0,281 ± 0,281a 

1 2,707 ± 2,837a 4,356 ± 2,091a 

2 5,487 ± 2,830a 4,190 ± 2,605a 

4 7,303 ± 1,091a 3,129 ± 1,177b 

6 9,040 ± 3,721a 6,736 ± 3,226a 

8 9,504 ± 2,468a 8,939 ± 3,221a 

12 8,996 ± 1,946a 8,720 ±1.869a 

18 10,037 ± 3,327b 10,307 ± 4.866a 

24 11,976 ± 2,805a 11,484 ± 3,281a 
Keterangan : Huruf superscript yang berbeda menunjukan adanya perbedaan nyata antara kemasan kaca 

dan plastik pada tingkat kepercayaan 95% (p≤0,05). 

• Nilai pada Tabel merupakan rata-rata ± standar deviasi (n=9) 

 

 

Gambar 6. Kadar flavonoid pada infused water dengan rentang waktu perendaman 

tertentu dalam kemasan kaca dan plastik 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa kadar flavonoid  pada 

infused water mentimun dalam kemasan kaca maupun plastik mengalami peningkatan 

seiring dengan lamanya waktu perendaman hingga jam ke-24. Perendaman pada jam 
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ke 24 menghasilkan kadar flavonoid tertinggi. Kadar flavonoid dalam kemasan kaca 

dan plastik pada infused water tidak memiliki perbedaan nyata pada perendaman jam 

ke-0 hingga jam ke-24.  

 

3.4. Kekeruhan (Turbiditas) 

Analisa Kekeruhan pada infused water dengan rentang waktu perendaman tertentu 

dalam kemasan kaca dan plastik dapat dilihat pada Tabel 5.   

 

Tabel 5. Kekeruhan infused water mentimun 

Kekeruhan (NTU) 

Jam Kemasan Kaca Kemasan Plastik 

0 0,000 ± 0,000a 0,000 ± 0,000a 

1 5,491 ± 5,626b 6,487 ± 1,669a 

2 7,000 ± 2,402a 7,821 ± 1,194a 

4 8,079 ± 1,834a 7,902 ± 1,258a 

6 8,670 ± 1,594a 9,337 ± 0,775a 

8 9,193 ± 1,716a 10,270 ± 1,260a 

12 9,997 ± 2,183b 11,320 ± 2,224a 

18 11,910 ± 3,190b 14,366 ± 1,517a 

24 12,721 ± 3,658b 16,634 ± 4,346a 
Keterangan : Huruf superscript yang berbeda menunjukan adanya perbedaan nyata antara kemasan kaca 

dan plastik pada tingkat kepercayaan 95% (p≤0,05). 

• Nilai pada Tabel merupakan rata-rata ± standar deviasi (n=9) 

 

 

Gambar 7. Kekeruhan pada infused water dengan rentang waktu perendaman tertentu 

dalam kemasan kaca dan plastik 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa kekeruhan pada infused 

water mentimun dalam kemasan kaca maupun plastik mengalami peningkatan seiring 

dengan lamanya waktu perendaman hingga jam ke-24. Perendaman pada jam ke 24 

menghasilkan kekeruhan yang tertinggi. Kekeruhan infused water dalam kemasan kaca 

dan plastik tidak berbeda nyata pada awal perendaman namun diakhir perendaman 

infused water pada kemasan kaca dan plastik memiliki perbedaan yang nyata. Hal ini 

dikarenakan kekeruhan pada kemasan plastik lebih tinggi dibandingkan dengan 

kemasan kaca.  

 

3.5. Korelasi 

3.5.1. Korelasi Infused water kemasan kaca  

Hasil korelasi pada infused water dalam kemasan kaca dengan rentang waktu 

perendaman yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Hasil Korelasi infused water dalam kemasan kaca 

Correlations 

 Aktivitas 

Antioksidan 

Kadar Flavonoid Kekeruhan 

Aktivitas 

Antioksidan 
1 0,418** 0,330** 

Kadar Flavonoid 0,418** 1 0,736** 

Kekeruhan 0,330** 0,736** 1 
Keterangan : 

Pengujian statistik menggunakan Pearson Correlation (2-tailed)  

Nilai + : berbannding lurus 

Nilai - : berbanding terbalik 

*: korelasi dengan tingkat kepercayaan 95% 

**: korelasi dengan tingkat kepercayaan 99% 

 

Pada Tabel 6 terdapat korelasi antara aktivitas antioksidan, kadar flavonoid dan 

kekeruhan pada infused water mentimun dalam kemasan kaca. Berdasarkan data diatas 

dapat dilihat korelasi menggunakan Pearson pada tingkat kepercayaan 99%. Hasil 

pada tabel menunjukan bahwa korelasi antara aktivitas antioksidan dengan kadar 

flavonoid dan kekeruhan memiliki hubungan yang cukup kuat dan berbanding lurus. 

Korelasi antara kadar flavonoid dengan aktivitas antioksidan memiliki hubungan yang 

cukup kuat dan berbanding lurus. Sedangkan korelasi antara kadar flavonoid dengan 

kekeruhan memiliki hubungan yang sangat kuat dan berbanding lurus. Korelasi antara 
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kekeruhan dengan kadar flavonoid memiliki hubungan yang cukup kuat dan 

berbanding lurus. Sedangkan korelasi antara kekeruhan dengan kadar flavonoid 

memiliki hubungan yang sangat kuat dan berbanding lurus.  

 

3.5.2. Korelasi Infused water kemasan plastik 

Hasil korelasi pada infused water dalam kemasan plastik dengan rentang waktu 

perendaman yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil Korelasi infused water dalam kemasan plastik 

Correlations 

 Aktivitas 

Antioksidan 

Kadar Flavonoid Kekeruhan 

Aktivitas 

Antioksidan 
1 0,241* 0,304* 

Kadar Flavonoid 0,241* 1 0,707** 

Kekeruhan 0,304** 0,707** 1 
Keterangan : 

Pengujian statistik menggunakan Pearson Correlation (2-tailed)  

Nilai + : berbannding lurus 

Nilai - : berbanding terbalik 

*: korelasi dengan tingkat kepercayaan 95% 

**: korelasi dengan tingkat kepercayaan 99% 

 

Pada Tabel 7 terdapat korelasi anatara aktivitas antioksidan, kadar flavonoid dan 

kekeruhan pada infused water mentimun dalam kemasan plastik. Berdasarkan data 

diatas dapat dilihat korelasi menggunakan Pearson pada tingkat kepercayaan 99%. 

Hasil pada tabel menunjukan bahwa korelasi antara kadar flavonoid dengan kekeruhan 

memiliki hubungan yang sangat kuat dan berbanding lurus. Korelasi antara kekeruhan 

dengan aktivitas antioksidan memiliki hubungan yang cukup kuat dan berbanding 

lurus. Sedangkan korelasi antara kekeruhan dengan kadar flavonoid memiliki 

hubungan yang sangat kuat dan berbanding lurus. Pada tingkat kepercayaan 95% 

korelasi antara aktivitas antioksidan dengan kadar flavonoid dan kekeruhan memiliki 

hubungan yang lemah dan berbanding lurus. Sedangkan korelasi antara kadar 

flavonoid dengan aktivitas antioksidan memiliki hubungan yang lemah dan berbanding 

lurus.  
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3.6. Sensori Infused water  

Hasil sensori infused water terhadap warna, aroma, rasa dan overall dengan waktu 

perendaman selama 2, 6 dan 12 jam dapat dilihat pada Tabel 8.  

 

Tabel 8. Sensori infused water dengan perendaman selama 2, 6 dan 12 jam dalam 

kemasan kaca 

Sampel Warna Aroma Rasa Overall 

A (Jam ke-2) 2,033 ± 0,850a 2,033 ± 0,765a 1,800 ± 0,761a 2,000 ± 0,788a 

B (Jam ke-6) 2,167 ± 0,791a 1,967 ± 0,850a 1,900 ± 0,803a 1,933 ± 0,785a 

C (Jam ke-12) 2,400 ± 0,770a 2,167 ± 0,791a 2,267 ± 0,907a 2,220 ± 0,847a 
Keterangan : Huruf superscript menunjukan adanya perbedaan nyata antara atribut sensori pada 

perendaman infused water jam ke-2, 6, dan 12 dengan tingkat kepercayaan 95% (p≤0,05). 

 

Pada Tabel 8 dapat dilihat hasil sensori dari infused water mentimun pada perendaman 

jam ke 2, 6 dan 12 dalam kemasan kaca. Dari data diatas, hasil sensori pada warna, 

aroma rasa dan overall tertinggi adalah pada jam ke 12. Berdasarkan penilaian tingkat 

sensori yaitu 1 = tidak suka, 2 = netral dan 3 = suka, hasil yang diperoleh pada uji 

sensori jam ke 12 lebih dari 2. Oleh karena itu, sampel infused water mentimun pada 

jam 12 lebih dipilih oleh panelis. Hasil yang diperoleh dari warna, aroma, rasa dan 

overall pada perendaman jam ke 2, 6 dan 12 tidak memiliki perbedaan yang nyata. 


