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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan letak geografis dan iklimnya, Indonesia sebagai negara kepulauan 

merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia 

(LIPI, 2014). Salah satu penyumbang keanekaragaman hayati jenis flora yang dapat 

ditemukan di Indonesia adalah tumbuhan kersen (Muntingia calabura L.). Bagian-bagian 

tumbuhan pada kersen (buah, akar, kulit batang, bunga dan daun) mengandung komponen 

fenolik (polifenol, flavonoid, tanin, alkaloid) dan banyak dimanfaatkan sebagai salah satu 

metode pengobatan tradisional. Sebagai contoh, masyarakat Peru memanfaatkan ekstrak 

daun dan kulit batang kersen sebagai antiseptik. Di Amerika Selatan, ekstrak daun dan 

kulit batang kersen digunakan untuk mengurangi asam lambung. Sementara pada 

sejumlah daerah di Filipina, bunga dan akar dari kersen dimanfaatkan untuk mengobati 

sakit kepala dan meredakan gejala awal flu (Zakaria et al., 2010; Singh et al., 2017; More 

et al., 2018; Kuo et al., 2014). Daun kersen mengandung komponen fenol, flavonoid, 

steroid, saponin, tannin, dan triterpen yang memiliki manfaat sebagai antioksidan, anti 

tumor, anti peradangan, antiproliferatif, antibakterial, antinosiseptif dan antidiabetik 

(Mahmood et al., 2014; Zakaria et al., 2010; Rizky et al., 2017; Triswaningsih et al., 

2017b; Zakaria et al., 2011). Meskipun tumbuhan kersen memberikan berbagai manfaat 

secara farmakologi, namun pemanfaat tumbuhan kersen di Indonesia masih belum 

maksimal (Manik et al., 2014; Mahmood et al., 2014). 

 

Secara tradisional, selain buahnya yang dapat langsung dikonsumsi maupun diolah 

menjadi selai; pemanfaatan bagian lain pada tumbuhan kersen dilakukan melalui proses 

penyeduhan seperti teh (Mahmood et al., 2014; Zakaria et al., 2010; Kuo et al., 2014). 

Melalui perkembangan teknologi, salah satu bentuk pengolahan yang dapat dilakukan 

untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari daun kersen adalah melalui pembuatan 

ekstrak daun kersen. Ekstraksi sendiri merupakan metode pemisahan komponen aktif dari 

tumbuhan menggunakan pelarut tertentu dan meninggalkan residu sel yang tidak terlarut 

(Azwanida, 2015). Saat ini, proses ekstraksi komponen bioaktif tumbuhan lebih banyak 

dilakukan secara konvensional seperti maserasi maupun ekstraksi soxhlet. Proses 

ekstraksi konvensional memiliki sejumlah kelemahan, seperti lamanya jangka waktu 

yang digunakan pada proses maserasi (2-7 hari) maupun terkait dengan kemungkinan 
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hilangnya komponen bioaktif yang bersifat termolabil sebagai akibat pengaplikasian suhu 

tinggi dan tingginya biaya operasi pada metode soxhlet (Zakaria et al., 2011; Zakaria et 

al., 2010; Singh et al., 2017; More et al., 2018). Hal ini menyebabkan tingginya resiko 

penurunan kualitas atau kerusakan komponen fitokimia terekstrak (Rassem et al., 2016). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, mulai muncul berbagai metode ekstraksi baru 

yang memberikan produk atau ekstrak yang aman dengan kualitas tinggi; mampu 

mengurangi konsumsi energi, waktu, penggunaan pelarut, dan emisi gas karbondioksida 

(CO2). Salah satu metode ekstraksi tersebut adalah ekstraksi ultrasonik (ultrasound-

assisted extraction; UAE). Metode UAE mampu mempersingkat waktu ekstraksi, 

mereduksi penggunaan pelarut dan suhu yang digunakan, serta penggunaan energi yang 

lebih rendah (Rassem et al., 2016; Sun et al., 2013; Arabani et al., 2015). 

 

Pemanfaatan daun kersen dalam bentuk ekstrak dapat memberikan rasa yang pahit dan 

penampilan yang kurang menarik. Pengembangan produk ekstrak daun kersen dalam 

bentuk permen jeli dilakukan untuk mengurangi rasa pahit ekstrak. Rasa manis dan 

tekstur dari produk permen jeli menjadikan ekstrak daun kersen lebih dapat dinikmati 

oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu aplikasi ekstrak daun kersen ke dalam permen 

jeli juga memberikan nilai tambah dari segi kepraktisan, umur simpan, dan kemudahan 

penyimpanan produk (Iswari, 2007). Permen jeli sendiri merupakan permen berbasis 

gelatin yang memegang peranan sekitar 50% dalam pasar permen, dimana teksturnya 

yang unik dan sifat chewy dari permen jeli menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen 

(Charoen et al., 2015). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penelitian mengenai optimasi 

kombinasi suhu dan jangka waktu proses ekstraksi secara ultrasonik terhadap komponen 

bioaktif daun kersen untuk diaplikasikan pada produk permen jeli. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Daun Kersen (Muntingia calabura L.) 

Kersen (Muntungia calabura L.) merupakan tumbuhan asli Meksiko Selatan, Amerika 

Selatan tropis, Peru, Bolivia, dan Amerika yang terdistribusi secara luas hampir ke 

seluruh daerah tropis di dunia. Tanaman kersen tumbuh dengan cepat dengan ketinggian 

mencapai 3-12 m dan cabangnya menyebar hingga horizontal (Gambar 1). Daun kersen 

tersusun secara alternate (tersebar, spiral), berbentuk bulat telur memanjang hingga lanset 
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lebar memanjang, lembut, memiliki rambut-rambut halus, lengket, berukuran panjang 4-

5 cm dan lebar 1-6 cm, dengan sekeliling daun bergerigi (Gambar 1). Tumbuhan kersen 

toleran pada kondisi asam dan basa maupun di daerah kering, sehingga dimanfaatkan 

sebagai peneduh dan indikator toleransi polusi udara (Lim, 2012; Vijayanand & Thomas, 

2016).  

 

Klasifikasi tumbuhan kersen dapat dilihat di bawah ini : 

Kingdom  : Plantae 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Muntingiaceae 

Genus  : Muntingia L. 

Spesies : Muntingia calabura L. 

(Lim, 2012; Vijayanand & Thomas, 2016). 

 

  

Gambar 1. (a) Pohon Kersen, (b) Daun Kersen 

(Sumber : Dokumentasi pribadi) 

 

Selain buahnya yang dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun dijadikan olahan 

seperti selai, bagian tumbuhan lain pada kersen terutama daunya sering dikonsumsi 

dengan cara diseduh menyerupai teh (Lim, 2012). Tingginya kandungan total fenolik dan 

flavonoid (flavon, flavanon, dihidrokalkon, muntingone) pada daun kersen memiliki 

potensi tinggi untuk dimanfaatkan sebagai antioksidan, antikanker, anti tumor, anti 

peradangan, antiproliferatif, antibakterial, antinosiseptif, dan antidiabetik (Lim, 2012; 

Mahmood et al., 2014; Zakaria et al., 2010; Rizky et al., 2017; Zakaria et al., 2011). 

a b 



4 

 

 

Komposisi kandungan komponen bioaktif yang dapat ditemukan pada ekstrak daun 

kersen dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Komponen Bioaktif dalam Ekstrak Daun Kersen 

GC-MS  LC-MS 

Komponen Komposisi (%)  Komponen Komposisi (%) 

Myrcene 5,927  Asam fumarat 6,643 

Thymol 3,543  Asam suksinat 4,903 

α-Terpineol 11.831  Niacin 0,718 

Linalool 2,250  Asam malat 2,863 

Geraniol 21,718  Asam sinamat 4,945 

Nerol 4,375  Pyridoxine 1,893 

Citronellol 12,837  Asam galat 21,428 

Eugenol 17,498  Asam askorbat 6,121 

α-Ionone 1,413  Glukosa 8,166 

β-Sitosterol 7,806  Fruktosa 20,690 

α-Amyrin 3,167  Asam pantotenat 1,478 

Lupeol 4,228  Biotin 1,025 

α-Tocopherol 1,975  Tiamin 1,158 

β-Carotene 1,425  Kaempferol 6,825 

   Katekin 14,407 

   Quercetin 10,623 

   Riboflavin 1,131 

   Asam folat 1,553 

Sumber : Triswaningsih et al. (2017b) 

 

1.2.2 Komponen bioaktif 

1.2.2.1 Antioksidan 

Antioksidan merupakan komponen kimia dapat memberikan perlindungan terhadap 

bahaya kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas, dimana antioksidan akan 

mengganggu terjadinya proses oksidatif dengan bertindak sebagai donor elektron. 

Radikal bebas atau juga bisa di sebut sebagai spesies oksigen reaktif (reactive oxygen 

species, ROS) adalah bentuk beragam dari oksigen teraktivasi yang bersifat tidak stabil 

dan dapat terbentuk melalui terlepasnya ikatan kimia suatu molekul sehingga masing-

masing pecahan memiliki elektron tak berpasangan maupun melalui reaksi redoks. 

Pembentukan radikal bebas dalam tubuh manusia juga dapat dihasilkan melalui proses 

metabolisme atau melalui sumber eksternal seperti paparan sinar-X, ozon, merokok, 

polusi udara dan bahan-bahan kimia industri (Galvez, 2017; Keo et al., 2018; 

Triswaningsih et al., 2017a).  
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Kerusakan oksidatif dalam tubuh manusia dapat mempengaruhi lemak, protein, dan DNA 

sehingga memicu muncul dan berkembangnya berbagai penyakit. Terbentuknya radikal 

bebas seringkali dihubungkan dengan penyakit neurodegeneratif, kanker, Parkinson, 

katarak, peradangan, penuaan dini, dan oksidasi pada low-density lipoprotein (LDL) yang 

menjadi faktor utama terjadinya jantung coroner serta arterosklerosis (Galvez, 2017; Keo 

et al., 2018; Triswaningsih et al., 2017a; Einbond et al., 2004). Berdasarkan tipenya, 

antoksidan dapat dibedakan menjadi dua, yakni antioksidan alami dan antioksidan 

sintentik. Antioksidan sintentik banyak digunakan dalam industri pangan dan farmasi 

yang terdiri dari dua tipe, butylated hydroxyanisole (BHA) dan butylated hydroxyl-

toluene (BHT). Sedangkan antioksidan alami dapat diperoleh melalui pengkonsumsian 

buah dan sayur dalam pola makan sehari-hari, dimana baik pada buah maupun sayur 

mengandung banyak komponen bioaktif yang dapat berperan sebagai antioksidan bagi 

tubuh manusia (Galvez, 2017; Keo et al., 2018; Triswaningsih et al., 2017a; Einbond et 

al., 2004). 

 

Salah satu metode pengujian aktivitas antioksidan yang banyak digunakan saat ini adalah 

melalui metode pengujian secara kimiawi, yakni pengujian DPPH. Selain mudah, 

pengujian ini merupakan metode akurat yang memberikan proses evaluasi sederhana dan 

cepat untuk mengetahui aktivitas pengikatan radikal bebas dengan menggunakan reagen 

radikal organik 2,,2-diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH*) yang bersifat stabil serta tersedia 

secara komersial (Vladimir-Knežević et al., 2012).  

 

1.2.2.2 Fenol 

Komponen fenolik merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dan 

memiliki peran penting pada fisiologi tumbuhan melalui berbagai fungsi seperti 

pigmentasi, struktur, polinasi, ketahanan terhadap patogen dan herbivora, maupun 

pertumbuhan dan perkembangannya. Secara struktural, komponen fenol memiliki cincin 

benzena yang berikatan dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan bervariasi dari 

molekul fenolik sederhana hingga polimer kompleks berberat molekul tinggi. Perbedaan 

struktur pada komponen fenolik yang ada menyebabkan terbaginya komponen fenolik ke 

dalam beberapa grup berbeda yakni asam fenolik, flavonoid, stilbena, dan lignin. Terlepas 

dari keragaman stukturalnya, kelompok komponen fenolik juga disebut sebagai polifenol. 

Polifenol sendiri disintesis melalui jalur fosfat pentosa, shikimat, dan fenilpropanoid 
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(Balasumdram et al., 2006; Lin et al., 2016; Ozcan et al., 2014; Vladimir-Knežević et al., 

2012). Komponen fenolik tumbuhan memiliki aktivitas antioksidan, dimana hal tersebut 

menjadikan buah dan sayur sebagai sumber dasar komponen fenolik dalam kebutuhan 

pangan manusia yang dapat mencegah terjadinya kerusakan oksidatif dalam tubuh 

(Gambar 2). Selain berperan sebagai antioksidan alami dalam tubuh, polifenol juga 

memberikan manfaat kesehatan seperti anti-inflamasi, antimikrobial, agen 

antiproliferatif, kardioprotektif, serta menurunkan resiko sindrom metabolisme dan 

komplikasi yang berkaitan dengan diabetes tipe 2, dan lain sebagainya (Balasundram et 

al., 2006; Lin et al., 2016). 

 

Pengukuran komponen fenolik dalam tumbuhan dapat dilakukan melalui metode 

spektrofotometri, dimana pengujian dapat dibedakan berdasarkan tujuan pengujian yakni 

mengukur total kandungan fenolik atau mengukur kelompok tertentu pada kelas 

komponen fenolik. Metode Folin-Ciocalteu merupakan salah satu metode yang banyak 

digunakan untuk mengukur kandungan total fenolik pada sampel. Pengujian ini 

didasarkan pada transfer elektron pada medium basa dari komponen fenolik ke reagen 

asam fosfomolibdat/fosfotungstat untuk membentuk kompleks berwarna biru yang 

selanjutnya diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang tertentu (Vladimir-

Knežević et al., 2012). 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Antioksidan Komponen Fenolik (Grumezescu & Holban, 2017). 
AOX : antioksidan; R : radikal bebas; RH : molekul rentan oksidasi 
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1.2.2.3 Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelas yang mendominasi pada polifenol tumbuhan 

dengan lebih dari 6.000 struktur yang telah teridentifikasi. Komponen flavonoid memiliki 

berat molekul rendah. Secara struktur, flavonoid terdiri dari 15 atom karbon dalam 

susunan konfigurasi C6-C3-C6, memiliki 2 cincin benzena (A dan B) yang dihubungkan 

dengan 3 rantai karbon linear, dimana pada bagian sentral rantai umumnya membentuk 

cincin piran tertutup (C) dengan salah satu cincin benzena (Gambar 3). Berdasarkan 

variasi cincin heterosiklik yang terlibat, flavonoid dapat terbagi ke dalam 6 subkelas 

meliputi flavon, flavonol, favanon, flavanol, antosianidin, dan isoflavonoid. Pembagian 

subdivisi utamanya didasarkan pada keberadaan ikatan rangkap pada posisi nomor 4 dari 

cincin tengah (C), kemudian ikatan rangkap antara atom karbon nomor 2 dan 3 pada 

cincin C, dan gugus hidroksil pada cincin B (Lampiran 1) (Balasundram et al., 2006; 

Ozcan et al., 2014; Vladimir-Knežević et al., 2012). Pengukuran kandungan total 

flavonoid pada suatu sampel dapat dilakukan melalui metode spektrofotometri yakni 

melalui prinsip kompleksasi komponen fenolik dengan penambahan alumunium atau 

Al(III) (Vladimir-Knežević et al., 2012). Seperti komponen fenolik secara umum, 

flavonoid memiliki aktivitas antioksidan dan memiliki manfaat medis antara lain anti-

inflamasi, antimikrobial, mencegah jantung koroner, aktivitas vascular, antitumor, dan 

sebagainya (Harborne & Williams, 2000). 

 

Gambar 3. Struktur Dasar Molekul Flavonoid (Balasundram et al., 2006) 

 

1.2.3 Ekstraksi Ultrasonik (Ultrasound-Assisted Extraction, UAE) 

Ekstraksi merupakan proses yang bertujuan untuk memisahkan metabolit tumbuhan 

terlarut dan meninggalkan residu sel yang tidak terlarut. Ekstraksi dengan bantuan 

gelombang ultrasonik (20 kHz – 2.000 kHz) merupakan salah satu metode ekstraksi baru 

yang dianggap ramah lingkungan. Dalam proses ekstraksi komponen bioaktif dari 

material tumbuhan, UAE memberikan sejumlah keuntungan seperti memberikan efisiensi 
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hasil, cepat, sederhana, mereduksi penggunaan pelarut dan suhu yang digunakan, serta 

penggunaan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan ekstraksi secara konvensional 

(Azwanida, 2015; Brahmi et al., 2016; Rassem et al., 2016; Sun et al., 2013). Gelombang 

ultrasonik menyebabkan terjadinya fenomena kavitasi akustik yang menyebabkan kontak 

antara padatan dan pelarut dari berbagai matriks menjadi lebih efisien sebagai akibat dari 

adanya peningkatan tekanan (mendukung proses penetrasi dan transport komponen) dan 

suhu (meningkatkan kelarutan dan difusivitas) (Arabani et al., 2015; Azwanida, 2015; 

Brahmi et al., 2016; Lou et al., 2010; Vinatoru, 2001; Picό, 2013; Grumezescu & Holban, 

2017). 

 

Selama proses sonikasi, gelombang longitudinal yang terbentuk pada medium cair 

menghasilkan kumpulan gelombang terkompresi dan terdilatasi yang saling berselingan 

pada molekul medium. Perubahan tekanan yang terjadi pada kumpulan gelombang 

tersebut akan menghasilkan gelembung gas dan terjadinya fenomena kavitasi. 

Gelembung gas memiliki luas permukaan area yang lebih besar ketika berada pada siklus 

dilatasi, dimana terjadi peningkatan difusi gas dan menyebabkan gelembung membesar. 

Titik kritis dari gelembung gas akan tercapai pada akhir fase dilatasi atau selama siklus 

kompresi yang mana energi ultrasonik yang tersedia tidak dapat menahan fase uap dalam 

gelembung. Sebagai akibatnya, terjadinya kondensasi secara cepat dan sejumlah besar 

energi dilepaskan (fenomena kavitasi) (Gambar 4) (Picό, 2013; Grumezescu & Holban, 

2017).  

 

Pecahnya gelembung kavitasi, dimana molekul terkondensasi akan saling bertumbukan 

secara tidak teratur, memberikan efek mekanis pada permukaan antara solid-liquid pada 

medium yang meliputi kerusakan akibat terbentuknya gelombang kejut dan tumbukan 

mikrojet. Selain itu kavitasi dapat menghasilkan penguapan mikro yang menguatkan 

transfer panas dan transfer massa sehingga mempercepat reaksi kimia pada medium. 

Energi yang dihasilkan dari proses kavitasi memiliki suhu dan tekanan yang sangat tinggi, 

mencapai 5.000 K (5.5000C) dan 50MPa. Pada proses ektraksi komponen tumbuhan, 

mikrojet yang dihasilkan dari fenomena kavitasi pada permukaan material padat akan 

merusak dinding sel tumbuhan tersebut sehingga meningkatkan penetrasi pelarut ke 
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matriks tumbuhan dan melepaskan kandungan matriks ke medium (Gambar 5) (Picό, 

2013; Grumezescu & Holban, 2017). 

 

Peralatan dalam UAE terbagi menjadi 2 jenis yaitu bak ultrasonik (UB) dan sistem probe 

(UP). UAE pada metode UB mudah digunakan dan lebih ekonomis, namun intensitas 

ultrasonik yang didapatkan oleh sampel lebih rendah dibandingkan dengan sistem UP 

sebagai akibat pelemahan oleh air pada bak dan dinding kaca peralatan yang digunakan 

(Brahmi et al., 2016). Sejumlah faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi secara 

ultrasonik antara lain kekuatan (power) ultrasonik dan frekuensi yang digunakan, suhu 

ektraksi, lama ektraksi, ukuran partikel, pengunaan pelarut, rasio antara sampel-pelarut, 

dan lain sebagainya (Grumezescu & Holban, 2017; Vladimir-Knežević et al., 2012). 

 

1.2.4 Permen Jeli 

Permen jeli mewakili sekitar 50% nilai pasar permen (Charoen et al., 2015). Sebagai salah 

satu jenis produk permen, permen jeli dibuat berbasis gula, glukosa, air, perisa dan 

pewarna, serta gelling agent (gelatin, karagenan, pektin, dsb.) yang menjadi bahan 

penyusun utama. Gelatin yang menjadi komposisi paling penting dalam permen jeli 

merupakan protein yang terekstrak dari kolagen, dimana kolagen sendiri dapat diperoleh 

dari berbagai jenis hewan seperti kulit atau tulang sapi, babi, maupun ikan (GMIA, 2012). 

Gelatin yang berperan sebagai agen pembentuk gel akan mengikat air dan membentuk 

jaringan untuk memberikan struktur pada permen. Hal ini menyebakan permen jeli 

memiliki tekstur yang rubbery dan memberikan mouthfeel elastis (Sufferling, 2007). 

Selain itu, gelatin yang bersifat termoreversibel dapat menyebabkan produk permen jeli 

selain memiliki tekstur yang chewy, juga akan terlarut atau meleleh secara perlahan ketika 

dikonsumsi (GMIA, 2012). 

 

Gula dan glukosa dalam produk permen jeli, selain berperan sebagai pemanis, juga 

berperan sebagai pemberi isian pada permen sehingga permen memiliki nilai atribut 

sensori yang baik. Namun, sifat fisikokimiawi dari pemanis juga akan mempengaruhi 

karakteristik fisik dari permen seperti tekstur dari matriks hidrokolid (gelatin), viskositas 

dari fase cair, aktivitas air (aw), pelepasan aroma dari produk, dan mencegah terjadinya 

rekristalisasi gula pada produk akhir (Hartel et al., 2018; Piccone et al., 2011). Sementara 



10 

 

 

asam sitrat yang ditambahkan pada produk bertujuan untuk mengatur pH larutan menjadi 

asam sehingga ideal untuk pembentukan gel oleh gelatin, memperpanjang umur simpan, 

menyeimbangkan rasa produk, dan menghindari terkristalnya gula (Gaman & 

Sherrington, 1994). 

 

 

Gambar 4. Fenomena Kavitasi Ultrasonik (Picό, 2013) 

 

 

Gambar 5. Pecahnya Gelembung Kavitasi pada Permukaan Solid Tumbuhan  
a) Gelembung kavitasi terbentuk dekat dengan permukaan material tumbuhan, b) pecahnya 

gelembung selama fase kompresi, b-c) terbentuk mikrojet terarah ke matriks tumbuhan, d) 

pecahnya dinding sel (akibat peran tekanan dan suhu tinggi) dan kandungan sel terlepas ke 

medium (Picό, 2013). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama waktu 

proses ekstraksi secara ultrasonik pada kandungan total fenol, flavonoid, dan aktivitas 

antioksidan daun kersen (Muntingia calabura L.). Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui kandungan total fenol, flavonoid dan aktivitas antioksidan pada produk 

permen jeli dengan ekstrak daun kersen yang optimum.


