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4 PEMBAHASAN 

 

Tingginya tingkat polusi dan gaya hidup masyarakat saat ini dapat menyebabkan 

tingginya pembentukan radikal bebas dalam tubuh, dimana radikal bebas ini akan 

menimbulkan kerusakan oksidatif yang memicu tingginya resiko penyakit 

neurodegeneratif, vaskular, hingga kanker. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan 

dalam mengatasi kerusakan oksidatif dalam tubuh adalah melalui pemanfaatan 

antioksidan. Antioksidan dapat banyak ditemukan  secara alami dalam tumbuhan, baik 

dalam bentuk buah, sayur maupun tumbuhan lain yang memiliki manfaat farmakologis 

(Galvez, 2017; Keo et al., 2018; Triswaningsih et al., 2017a; Einbond et al., 2004). Salah 

satu tumbuhan yang dipercaya memberikan manfaat kesehatan sebagai akibat dari 

kandungan antioksidannya yang tinggi adalah daun kersen (Muntingia calabura L.) (Lim, 

2012; Mahmood et al., 2014; Zakaria et al., 2010; Rizky et al., 2017; Zakaria et al., 2011). 

Meskipun daun kersen dapa memberikan manfaat kesehatan dan dengan mudah 

ditemukan di Indonesia, pemanfaatannya oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini 

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

 

4.1 Ekstraksi Ultasonik Daun Kersen 

Pemanfaatan daun kersen dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari saat ini hanya terbatas 

melalui proses penyeduhan yang menghasilkan produk serupa dengan teh (Mahmood et 

al., 2014; Zakaria et al., 2010; Kuo et al., 2014). Melalui perkembangan teknologi, 

pemanfaatan komponen dalam tumbuhan saat ini banyak dilakukan melalui ekstrak dari 

tumbuhan terkait. Ekstrak suatu sampel dapat diperoleh melalui proses ekstraksi, yakni 

proses pemisahan komponen aktif dari tumbuhan menggunakan pelarut (Azwanida, 

2015). Metode ekstraksi secara ultrasonik banyak diterapkan dalam memperoleh 

komponen fitokimia dan dianggap ramah lingkungan. Gelombang ultrasonik 

meningkatkan transfer massa yang disebabkan oleh fenomena mekanisme akustik 

(Gambar 4), dimana pecahnya gelembung udara (berukuran mikro) membentuk mikrojet 

yang akan merusak dinding sel tumbuhan sehingga meningkatkan penetrasi pelarut ke 

dalam matriks tumbuhan dan pelepasan komponen intraseluler ke dalam pelarut (Gambar 

5) (Arabani et al., 2015; Azwanida, 2015; Brahmi et al., 2016; Lou et al., 2010; Vinatoru, 

2001; Picό, 2013; Grumezescu & Holban, 2017). 
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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). Pengecilan ukuran 

dilakukan untuk meningkatkan luas permukaan sampel sehingga laju transfer massa dari 

sampel akan semakin maksimal ketika berkontak dengan pelarut (Abed et al., 2015; 

Medina-Torres et al., 2017). Pengunaan pelarut yang tepat dipilih berdasarkan kelarutan 

komponen target, dimana komponen fenolik suatu tanaman terdistribusi dalam sel 

berdasarkan polaritas komponen tersebut. Etanol memiliki polaritas yang lebih rendah 

dibandingkan dengan air dan mendukung kelarutan serta difusi dari komponen fenolik 

melalui penurunan konstanta elektrik dari pelarut (Medina-Torres et al., 2017). Menurut 

Azmir et al. (2013), etanol dapat mengekstrak sejumlah komponen bioaktif, antara lain 

tannin, polifenol, flavonoid, terpenoid, dan alkaloid. Meskipun memiliki sifat mudah 

terbakar, etanol banyak digunakan sebagai pelarut karena mudah didapatkan bahkan 

dalam kemurnian yang tinggi, murah, tidak beracun, dan bersifat biodegradable (Chemat 

et al., 2012). 

 

Proses akhir untuk mendapatkan ekstrak daun kersen adalah melalui tahap evaporasi.  

Evaporasi dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi padatan pada sampel cair. Tujuan 

proses ini antara lain untuk mengurangi kadar air serta volume dari komponen nutrien 

sehingga memungkinkan untuk mengefisiensi perpindahan dan penyimpanan produk. 

Proses evaporasi terhadap produk yang mengandung komponen bersifat termolabil 

umumnya dilakukan dalam kondisi vakum. Melalui penerapan kondisi vakum tinggi 

(tekanan rendah), kadar air dapat dihilangkan dalam jumlah tinggi tanpa adanya 

penurunan yang signifikan terhadap kualitas komponen termolabil (Phoungchandang et 

al., 2009). Hasil ekstrak yang diperoleh pada berbagai kombinasi suhu dan waktu, 

kemudian dilanjutkan dengan pengujian kandungan total fenol dan flavonoid. 

 

4.2 Kandungan Total Fenol dan Flavonoid pada Ekstrak Daun Kersen 

Berdasarkan data yang diperoleh, baik pada kandungan flavonoid (Tabel 3 dan Gambar 

9) maupun kandungan total fenol (Tabel 4 dan Gambar 10), secara keseluruhan dapat 

dilihat bahwa semakin tinggi suhu ekstraksi maka menunjukkan peningkatan kandungan 
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komponen target pada ekstrak. Namun semakin lama proses ekstraksi yang dilakukan 

pada suhu yang semakin tinggi, akan menghasilkan penurunan kandungan komponen 

setelah periode waktu ekstraksi tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 

Grumezescu & Holban (2017) serta  Vladimir-Knežević et al. (2012) bahwa efisiensi 

proses ekstraksi, selain dipengaruhi oleh metode ekstraksi, pelarut, ukuran partikel, dan 

rasio sampel-pelarut  juga dipengaruhi oleh faktor lain yang memiliki peran penting 

seperti suhu ekstraksi dan waktu ekstraksi. 

 

Peningkatan komponen bioaktif terekstrak pada proses ekstraksi dengan suhu yang 

semakin tinggi disebabkan karena peningkatan suhu akan meningkatkan difusi komponen 

bioaktif ke pelarut dan menurunkan viskositas dari pelarut. Selain itu, peningkatan suhu 

akan turut membantu matriks sel sampel untuk membuka dan melepaskan kandungannya 

ke medium pelarut. Sementara penurunan terhadap komponen bioaktif terekstrak yang 

ditunjukkan ketika proses ekstraksi dilakukan pada suhu tinggi merupakan akibat dari 

aplikasi suhu tinggi itu sendiri, dimana komponen bioaktif bersifat sensitif terhadap suhu 

tinggi sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan komponen. Suhu >600C dapat 

menyebabkan kerusakan pada komponen fenolik maupun flavonoid bergantung pada 

stuktur penyusunnya. Kerusakan komponen secara signifikan terlepas dari strukturnya 

terjadi pada suhu >1000C (Irina & Mohamed, 2012; Dent et al., 2013; Handayani et al., 

2016; Quoc & Muoi, 2018). Selain itu, penerapan suhu tinggi selama proses ekstraksi 

juga dapat menurunkan konstanta laju ekstraksi yang disebabkan oleh penurunan 

intensitas kavitasi sebagai akibat dari penurunan tegangan permukaan dan peningkatan 

tekanan uap dari gelembung kavitasi (Medina-Torres, 2017). 

 

Apabila dilihat dari variabel waktu, data yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin 

lama proses ekstraksi yang dilakukan maka akan menghasilkan komponen fenol (Tabel 4 

dan Gambar 10) dan flavonoid (Tabel 3 dan Gambar 9) dalam jumlah yang lebih besar 

pula namun akan menunjukkan penurunan pada periode waktu tertentu. Fenomena 

terjadinya peningkatan baik fenol maupun flavonoid menit ke-45 dan ke-60 pada suhu 

400C, serta penurunan kandungan flavonoid pada suhu 500C antara menit ke-45 dan ke-

60 yang tidak signifikan tersebut dapat dijelaskan sebagai bentuk aplikasi dari hukum 

difusi Fick, dimana kesetimbangan akhir antara konsentrasi zat terlarut pada material 
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padat (sel tumbuhan) akan tercapai setelah beberapa waktu tertentu sehingga baik 

peningkatan atau penurunan yang terjadi tidak bersifat signifikan (Quoc & Muoi, 2018). 

Sementara ekstraksi yang dilakukan pada suhu 600C menunjukkan penurunan seiring 

dengan lama durasi ekstraksi dilakukan. Hal ini disebabkan karena adanya degradasi 

komponen akibat paparan pada suhu tinggi dalam waktu yang semakin lama. 

 

Proses ekstraksi yang dilakukan pada suhu 400C menunjukkan bahwa baik kandungan 

flavonoid maupun total fenol menunjukkan peningkatan signifikan dari periode ekstraksi 

selama 30 menit (243,480±17,300 mg quercetin/g dan 249,723±23,462 mg GAE/g) dan 

60 menit (280,590±17,220 mg quercetin/g dan 349,784±17,339 mg GAE/g). Sementara 

peningkatan kandungan komponen bioaktif pada ekstrak dari menit ke-45 dan ke-60 tidak 

menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari pelarut 

yang sudah mulai memasuki fase jenuh oleh komponen target sehingga tidak lagi dapat 

mengikat komponen target lebih banyak lagi (Handayani et al., 2016).  

 

Efisiensi ekstraksi yang rendah selama 30 menit sonikasi, mengindikasikan bahwa 

perusakan dinding sel dan pelepasan komponen bioaktif ke pelarut belum maksimal dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga seiring dengan peningkatan periode 

waktu ekstraksi maka komponen bioaktif yang teranalisa akan semakin tinggi karena 

terjadinya transfer massa komponen terlarut dari matriks sel ke pelarut melalui proses 

difusi (Sun et al., 2013; Medina-Torres, 2017). Efisiensi ekstraksi pada 30 menit awal 

yang rendah juga dapat disebabkan karena penggunakan jenis bak ultrasonik 

menyebabkan intensitas ultrasonik yang didapatkan oleh sampel rendah sebagai akibat 

terjadinya pelemahan intensitas oleh air pada bak dan dinding kaca yang digunakan untuk 

sampel sehingga perpanjangan periode waktu ekstraksi dapat membantu memaksimalkan 

proses sonikasi yang dilakukan (Brahmi et al., 2016). 

 

Peningkatan kandungan komponen bioaktif terekstrak juga ditunjukkan pada ekstraksi 

bersuhu 500C hingga mencapai puncaknya pada menit ke-45 (400,892±32,347 mg GAE/g 

dan 551,050±37,373 mg quercetin/g) sebelum mengalami penurunan dimenit ke-60 

(329,864±28,879 mg GAE/g dan 501,208±31,421 mg quercetin/g). Penurunan 

kandungan fenol dan flavonoid ekstrak secara signifikan seiring dengan bertambahnya 
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periode waktu juga didapatkan dari proses ekstraksi pada suhu 600C. Penurunan 

komponen bioaktif terekstrak yang terjadi seiring dengan lamanya proses ekstraksi dapat 

terjadi karena degradasi dari komponen fenolik dan flavonoid serta oksidasi akibat 

paparan suhu tinggi yang terlalu lama ketika proses ekstraksi dilakukan dan juga dari 

sejumlah faktor lingkungan yang tidak sesuai, seperti cahaya dan oksigen. Selain waktu 

proses ekstraksi, komponen bioaktif yang terekstrak juga akan dipengaruhi oleh material 

awal, metode ekstraksi, jenis atau karakteristik komponen bioaktif tersebut, dan 

sebagainya (Quoc, 2017; Quoc & Muoi, 2018). 

 

Kombinasi perlakuan antara variabel suhu dan waktu terbaik dalam proses ekstraksi 

utrasonik daun kersen ditunjukkan oleh ekstrak yang diperoleh melalui proses ekstraksi 

selama 30 menit pada suhu 600C. Ekstrak daun kersen yang diperoleh mengandung 

komponen fenolik dan flavonoid tertinggi yakni 834,737±53,930 mg GAE/g dan 

648,848±35,253 mg quercetin/g. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Quoc & Muoi (2018), dimana suhu optimal yang digunakan untuk proses ekstraksi 

ultrasonik komponen bioaktif diperoleh pada suhu 600C, namun pada periode yang lebih 

singkat yakni 15 menit. Hal ini juga didukung oleh Sayyar et al. (2009) dan Abed et al. 

(2015) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan suhu ekstraksi yang semakin 

mendekati titik didih dari pelarut yang digunakan maka baik koefisien difusi dan 

kelarutan komponen target dalam pelarut akan semakin tinggi pula sehingga 

meningkatkan laju ekstraksi. Perbedaan waktu optimum dalam proses ektraksi dapat 

disebabkan oleh perbedaan penggunaan pelarut, spesifikasi peralatan, bahan utama, 

maupun karakteristik komponen bioaktif dalam bahan. 

 

4.3 Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kersen 

Aktivitas antioksidan pada penelitian ini dianalisa menggunakan metode DPPH. DPPH 

sendiri merupakan radikal bebas stabil yang akan bertindak sebagai penerima elektron 

atau hidrogen dari agen antioksidan sehingga membentuk molekul diamagnetik yang 

stabil (Aboshora et al., 2014). Interaksi dari reagen radikal (DPPH) berwarna ungu 

dengan agen antioksidan akan menetralkan karakter radikal bebas reagen dan 

menghasilkan perubahan warna sebagai akibat terbentuknya diphenylpicrylhydrazine 

(berwarna kuning). Perubahan warna inilah yang kemudian diukur secara 
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spektrofotometri dan dinyatakan sebagai aktivitas antioksidan sampel uji (Vladimir-

Knežević et al., 2012). 

 

Aktivitas antioksidan pada ekstrak dipengaruhi oleh kandungan komponen bioaktif 

seperti total fenol maupun flavonoid (Handayani et al., 2016; Zakaria et al., 2011; 

Grumezescu & Holban, 2017; Aboshora et al., 2014). Hal ini sejalan dengan data 

penelitian yang didapatkan antara kandungan flavonoid (Gambar 9), total fenol (Gambar 

10), dan aktivitas antioksidan (Gambar 11) memiliki pola peningkatan nilai seiring 

dengan naiknya suhu ekstraksi dan lama ekstraksi, namun setelah melewati periode waktu 

tertentu, proses ekstraksi bersuhu tinggi akan menunjukkan penurunan nilai. Aktivitas 

antioksidan tertinggi dihasilkan dari ekstrak daun kersen yang diperoleh melalui ekstraksi 

pada suhu 600C selama 30 menit (83,094±3,784%). Menurut Andrade et al. (2015), 

aktivitas antioksidan suatu produk dapat digolongkan sebagai kuat, menengah, dan lemah 

yang secara berurutan ditunjukan melalui persentase kapasitas pengikatan reagen radikal 

DPPH dengan nilai diatas 70%, 60-70%, dan dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa 

ekstrak daun kersen dapat dikategorikan sebagai produk dengan antioksidan tinggi. 

 

Baik komponen fenolik maupun flavonoid bertindak sebagai antioksidan terhadap 

senyawa radikal dengan cara mendonorkan atom hidrogen atau elektron (Gambar 2). 

Selain melalui donor hidrogen, komponen fenolik memiliki sejumlah mekanisme dalam 

melawan reaksi oksidatif, yaitu dengan mengurangi konsentrasi oksigen dan menghindari 

reaksi inisiasi berantai oleh radikal bebas (HO, O2) sehingga mencegah pembentukan 

radikal dan memecah lipid peroksida menjadi molekul alkoksi dan peroksil, sebagai 

antioksidan, komponen fenolik juga dapat bekerja dengan mendekomposisi peroksida 

menjadi molekul non-radikal dan mencegah hilangnya hidrogen dari material yang 

mudah teroksidasi oleh senyawa radikal, maupun melalui kemampuannya untuk 

mengkelat kation metal (Grumezescu & Holban, 2017; Aboshora et al., 2014). 

 

Berdasarkan data yang diperoleh (Tabel 5 dan Gambar 11), terjadi penurunan nilai 

aktivitas antioksidan setelah proses ekstraksi dilakukan dalam durasi yang lebih panjang. 

Penurunan ini selain disebabkan oleh paparan suhu tinggi saat proses ekstraksi, juga dapat 

disebabkan oleh paparan cahaya dan oksigen (Quoc, 2017). Selain itu, proses sonikasi 
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yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebakan terbentuknya radikal 

bebas ketika proses kavitasi yang mana dapat menyebabkan penurunan aktivitas 

antioksidan dari ekstrak yang didapatkan (Grumezescu & Holban, 2017). 

 

4.4 Aplikasi Ekstrak Daun Kersen Optimum pada Permen Jeli 

Hasil penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan ekstrak optimum pada berbagai 

kombinasi suhu dan waktu ekstraksi, menunjukkan bahwa ekstrak yang diperoleh dari 

perlakuan kombinasi ekstraksi selama 30 menit pada suhu 600C memiliki kandungan 

komponen bioaktif serta aktivitas antioksidan tertinggi. Salah satu produk yang dapat 

dihasilkan melalui pengaplikasian ekstrak daun kersen adalah prduk permen jeli. Permen 

jeli sendiri merupakan salah satu jenis produk permen yang penyusun utamanya adalah 

gelatin dengan beberapa bahan tambahan seperti gula, glukosa, air, dan pengatur 

keasaman.   

 

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai aplikasi ekstrak daun kersen ke dalam 

permen (Tabel 6) menunjukkan bahwa produk memiliki kandungan flavonoid, total fenol, 

dan aktivitas antioksidan secara berurutan sebesar 77,533±5,551 mg quercetin/g ekstrak; 

61,005±3,881 mg GAE/g ekstrak; dan 21,801±1,948%. Aktivitas antioksidan dari permen 

jeli daun kersen yang dihasilkan (21,8%) lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yenrina et al. (2015) terhadap aplikasi ekstrak daun sirsak 

(10%) kedalam permen jeli yang menunjukkan aktivitas antioksidan sebesar 18,3%. 

Apabila dibandingkan dengan hasil aplikasi sari buah quince (Cydonia oblonga L.) ke 

dalam permen jeli yang dilakukan oleh Lele et al. (2018a), permen jeli ekstrak daun 

kersen memiliki aktivitas antioksidan yang lebih rendah (37,3% berbanding 21,8%) 

namun mengandung total komponen fenolik yang lebih tinggi (98,7 mg rutin/100 g 

berbanding 61,005±3,881 mg GAE/g ekstrak). Sementara permen jeli dengan 

penambahan ampas jus buah apel memiliki aktivitas antioksidan yang serupa dengan 

permen jeli daun kersen (21,9% berbanding 21,8%) dan kandungan total fenolik yang 

lebih rendah (655,5 mg/100 g berbanding 61,005±3,881 mg GAE/g ekstrak) (Lele et al., 

2018b).  
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Nilai aktivitas antioksidan permen jeli daun kersen baik yang lebih rendah maupun lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan hasil penelitian serupa, dipengaruhi beberapa faktor 

seperti perbedaan pengunaan bahan baku atau ekstrak yang diaplikasikan serta formulasi 

produk. Selain itu, meskipun produk permen hasil penelitian serupa memiliki kandungan 

total fenolik yang lebih rendah namun aktivitas antioksidan yang dihasilkan kurang lebih 

sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan permen jeli ekstrak daun kersen. Hal 

ini dapat dapat disebabkan karena selama pembuatan produk permen jeli dilakukan 

pemanasan, dimana hal ini dapat menyebabkan komponen yang terkandung dalam 

ekstrak mengalami degradasi sehingga memungkinkan terjadinya penurunan nilai 

komponen bioaktif (Handayani et al., 2016; Zakaria et al., 2011; Grumezescu & Holban, 

2017; Aboshora et al., 2014). Degradasi komponen aktif yang mungkin terjadi seama 

proses pemanasan dapat membentuk komponen yang bersifat kurang aktif (Khatun et al., 

2006).  

 

Dekomposisi komponen fenolik oleh suhu tinggi dapat membentuk fenol lain atau 

komponen turunan lain yang dapat bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteu, dimana hasil 

dekomposisi komponen tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kecil atau 

tidak memiliki aktivitas antioksidan sama sekali. Hal serupa juga terjadi pada komponen 

flavonoid, dimana proses pemanasan dapat menyebabkan terjadinya pemecahan glikosida 

atau ester yang lebih kompleks sehingga menghasilkan komponen dalam bentuk aglikon 

(Murakami et al., 2004; Laib & Barkat, 2018; Irina & Mohamed, 2012). Namun, daun 

kersen juga mengandung flavonoid yang memiliki aktivitas antinosiseptif, dimana 

menurut Sani et al. (2012) dan Lim (2012), komponen flavonoid dengan aktivitas 

antinosiseptif memiliki ketahanan akan degradasi terhadap suhu. 

 

Aktivitas antioksidan dalam suatu komponen bioaktif seperti fenol maupun flavonoid 

juga sangat dipengaruhi oleh struktur komponen yang bersangkutan atau sering disebut 

juga hubungan aktivitas-struktur. Sebagai contoh, aktivitas antioksidan pada asam fenolik 

bergantung pada jumlah dan posisi dari kelompok hidroksil yang berikatan pada 

kelompok fungsional karboksil. Asam benzoat monohidroksi dengan sebagian gugus –

OH pada posisi orto- atau para- terhadap gugus –COOH tidak menunjukkan adanya 

aktivitas antioksidan, sementara hal sebaliknya didapatkan dari asam m-hidrobenzoat. 



32 

 

 

Aktivitas antioksidan dari asam fenol akan meningkat seiring dengan peningkatan derajat 

hidroksilasi (Balasundram et al., 2006). 

 

Sementara hubungan aktivitas-struktur pada flavonoid lebih rumit dibandingkan dengan 

komponen asam fenol yang disebabkan karena kompleksifitas relatif dari molekul 

flavonoid. Menurut Balasundram et al. (2006), sejumlah struktur yang terdapat pada 

cincin B dan C akan menentukan aktivitas antioksidan dari flavonoid antara lain derajat 

hidroksilasi dan posisi dari gugus –OH pada cincin B, seperti misalnya struktur orto-

dihidroksil dari cincin B (kelompok katekol) menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi 

sebagai akibat dari kemampuannya untuk memberikan kestabilan yang lebih tinggi pada 

radikal aroksil melalui delokalisasi elektron. Selain itu, keberadaan gugus hidroksil pada 

posisi 3’-, 4’-, dan 5’- dari cincin B (grup pirogalol) menunjukkan aktivitas antioksidan 

flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan dengan cincin yang hanya memiliki 1 gugus 

hidroksil. Namun pada kondisi tertentu, komponen dengan stuktur tersebut dapat 

bertindak sebagai pro-oksidan sehingga memberikan efek yang berkebalikan dari 

antioksidan.  

 

Selain dari komponen fenol maupun flavonoid, daun kersen juga mengandung sejumlah 

komponen lain seperti gula pereduksi, tanin, terpenoid, glikosida, alkaloid, dan steroid 

(Singh et al., 2017; Sibi et al.,2012). Berdasarkan pengujian komposisi komponen 

bioaktif dalam ekstrak daun kersen yang dilakukan oleh Triswaningsih et al. (2017b) 

(Tabel 1), sifat antioksidatif yang dimiliki oleh daun kersen dapat dihasilkan dari 

keberadaan sejumlah komponen antara lain asam galat, fruktosa, katekin, quercetin, 

glukosa, kaemferol, asam askorbat, asam sinamat, vitamin B, geraniol, eugenol, 

sitronelol, α-terpineol, α-tokoferol, dan sebagainya. Proses pemanasan selama 

pemasakan/pembuatan permen dapat merusak komponen antioksidatif lain pada daun 

kersen, seperti vitamin B, asam askorbat, geraniol, α-tokoferol, dan sebagainya yang 

bersifat termolabil (Cheng et al., 2016; Farbstein et al., 2010; Prasad & Muralidhara, 

2017). Selain itu, menurut Einbond et al. (2004), keberadaan gula pada sampel dapat 

menutup aktivitas antioksidan dari polifenol yang terkandung dalam sampel. Hal ini dapat 

menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki aktivitas antioksidan yang lemah atau 

dibawah 50% (Andrade et al., 2015), yakni sebesar 21,801±1,948%. 


