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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.4. Analisa aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid pada daun seledri 

Aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid pada daun seledri dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid daun seledri 

Karakteristik Hasil 

Aktivitas Antioksidan (%) 60,141 ± 0,212 

Kadar Flavonoid (mg GAE/100 gram) 34,048 ± 0,363 

 

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui hasil aktivitas antioksidan sebesar 60,141 ± 0,212 

dan kadar flavonoid sebesar 34,048 ± 0,363 pada 100 gram ekstrak daun seledri. 

 

3.5. Aktivitas Antioksidan 

Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada infused water daun seledri dengan berbagai 

perlakuan perendaman dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Aktivitas Antioksidan pada infused water daun seledri yang direndam dalam 

kemasan kaca dan kemasan plastik 

Waktu perendaman Aktivitas Antioksidan Infused Water (%/200mL) 

Jam ke- Kemasan Kaca Kemasan Plastik 

0 0,007 ± 0.017 Td 

1 0,117 ± 0.004a 0,119 ± 0,013a 

2 0,129 ± 0.003a 0,13 ± 0,003a 

4 0,146 ± 0.007a 0,146 ± 0,005a 

6 0,148 ± 0.008a 0,154 ± 0,003a 

8 0,135 ± 0.008a 0,13 ± 0,011a 

12 0,125 ± 0.057b 0,201 ± 0,079a 

18 0,14 ± 0.036a 0,181 ± 0,073a 

24 0,017 ± 0.01a 0,001 ± 0,001a 

Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan rata-rata ± standar deviasi (n=9). 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang nyata 

antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p≤0.05) dengan menggunakan uji Friedman. 
3. Td merupakan data yang tidak terdeteksi. 
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Gambar 4. Aktivitas Antioksidan pada infused water daun seledri dengan berbagai 

perlakuan perendaman 

 

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 4 diatas, dapat diketahui hasil analisa aktivitas 

antioksidan dengan beberapa waktu perendaman yang menggunakan dua jenis kemasan. 

Dari hasil aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh pada perendaman jam ke-6 

menggunakan kemasan kaca sebesar 0,148% dan perendaman jam ke-12 sebesar 0,201% 

menggunakan kemasan plastik. Hasil aktivitas antioksidan terendah pada waktu awal 

perendaman pada kemasan kaca sebesar 0,007% dan kemasan plastik sebesar 0% (belum 

terdeteksi adanya aktivitas antioksidan). Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa seiring 

bertambahnya waktu perendaman dari jam ke-0 hingga jam ke-6 didapatkan hasil 

aktivitas antioksidan yang semakin meningkat lalu menurun pada perendaman jam ke-8 

hingga jam ke-24 kecuali pada perendaman jam ke-12 ditemukan mengalami peningkatan 

menggunakan kemasan plastik. Namun secara keseluruhan tidak ditemukan perbedaan 

yang signifikan antara kedua jenis kemasan. 

 

3.6. Kadar Flavonoid/Total Phenolic Content (TPC) 

Hasil pengujian kadar flavonoid pada infused water daun seledri dengan berbagai 

perlakuan perendaman dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Kadar Flavonoid pada infused water daun seledri yang direndam dalam kemasan 

kaca dan kemasan plastik 

Waktu perendaman Total Phenolic Content Infused Water (ppm/200mL) 

Jam ke- Kemasan Kaca Kemasan Plastik 

0 Td Td 

1 Td Td 

2 Td Td 

4 0,816 ± 0.183a 0,903 ± 0.99a 

6 0,767 ± 0.2a 3,25 ± 0.539b 

8 2,902 ± 0.262a 2,962 ± 0.828a 

12 3,186 ± 0.507a 6,048 ± 0.22b 

18 Td 4,535 ± 0.367 

24 Td 4,26 ± 0.551 

Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan rata-rata ± standar deviasi (n=9). 

2. Nilai tanpa superscript merupakan data yang belum ditemukan adanya kadar flavonoid pada 

sampel. 

3. Nilai dengan superscript yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang nyata 

antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p≤0.05) dengan menggunakan uji Friedman. 

4. Td merupakan data yang tidak terdeteksi. 

 

 
 

Gambar 5. Kadar flavonoid pada infused water daun seledri dengan berbagai perlakuan 

perendaman 

 

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 5 diatas, dapat diketahui hasil kadar flavonoid dengan 

beberapa waktu perendaman yang menggunakan dua jenis kemasan. Dari hasil analisa 

kadar flavonoid diperoleh data yang meningkat lalu menurun, nilai tertinggi terjadi pada
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perendaman jam ke-12 menggunakan kemasan kaca sebesar 3,186 ppm dan 

menggunakan kemasan plastik sebesar 6,048 ppm sedangkan nilai terendah terjadi pada 

perendaman jam ke-6 menggunakan kemasan kaca sebesar 0,767 ppm dan perendaman 

jam ke-4 menggunakan kemasan plastik sebesar 0,903 ppm. Pada Gambar 6 dapat dilihat 

trend yang meningkat lalu menurun, pada perendaman jam ke-4 dan 8 tidak ditemukan 

perbedaan antara penggunaan kemasan kaca dan kemasan plastik. Namun pada waktu 

perendaman lainnya justru mengalami perbedaan yang signifikan. Pada waktu awal 

perendaman hingga jam ke-2 serta perendaman jam ke-18 dan 24 juga tidak ditemukan 

adanya kadar flavonoid pada kedua jenis kemasan. Secara keseluruhan kadar flavonoid 

kemasan plastik lebih tinggi dibandingkan kemasan kaca. 

 

3.7. Uji Kekeruhan (Turbiditas) 

Hasil pengujian kekeruhan pada infused water daun seledri dengan berbagai perlakuan 

perendaman dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kekeruhan pada infused water daun seledri yang direndam dalam kemasan kaca 

dan kemasan plastik 

Waktu perendaman Kekeruhan Infused Water (NTU/200mL) 

Jam ke- Kemasan Kaca Kemasan Plastik 

0 Td Td 

1 1,567 ± 0,663a 1,118 ± 0,263a 

2 4,608 ± 0,512a 3,663 ± 0,669a 

4 4,883 ± 0,445a 4,378 ± 0,227a 

6 8,73 ± 0,548b 5,972 ± 0,229a 

8 3,003 ± 1,34a  6,98 ± 2,045b 

12 2,548 ± 0,668a 14,697 ± 3,97b 

18 12,808 ± 1,625b 9,383 ± 0,504a 

24 1,93 ± 0,031a 20,26 ± 5,298a 

Keterangan: 
1. Semua nilai merupakan rata-rata ± standar deviasi (n=9). 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda antar kolom menunjukan adanya perbedaan yang nyata 

antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p≤0.05) dengan menggunakan uji Friedman. 

3. Td merupakan data yang tidak terdeteksi. 

 

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 6, dapat diketahui hasil analisa kekeruhan dengan 

beberapa waktu perendaman yang menggunakan dua jenis kemasan. Dari hasil kekeruhan 

yang diperoleh secara keseluruhan mengalami kenaikan dan penurunan. Kekeruhan 

maksimal pada perendaman menggunakan kemasan kaca terjadi pada jam ke-18 sebesar 

12,808 NTU dan perendaman menggunakan kemasan plastik terjadi pada jam ke-24 yaitu
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sebesar 20,26 NTU sedangkan nilai kekeruhan terendah pada waktu peredaman awal pada 

kedua jenis kemasan sebesar 0 NTU (belum terdeteksi adanya kekeruhan). Pada 

perendaman jam ke 6, 8, 12, 18, dan 24 ditemukan perbedaan yang signifikan antara 

kemasan kaca dan plastik, dimana bila dilihat pada Gambar 7 angka kekeruhan pada 

kemasan plastik lebih tinggi dari kemasan kaca. Namun pada waktu perendaman lainnya 

tidak mengalami perbedaan secara signifikan. 

 

 

 

Gambar 6. Kekeruhan pada infused water daun seledri dengan berbagai perlakuan 

perendaman 

 

3.8. Korelasi 

3.8.8. Kemasan Kaca 

Hasil korelasi antara aktivitas antioksidan, TPC, dan kekeruhan pada infused water daun 

seledri menggunakan kemasan kaca dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Korelasi infused water daun seledri menggunakan kemasan kaca 

 Aktivitas Antioksidan TPC Kekeruhan 

Aktivitas Antioksidan 1 .381** .651** 

TPC .381** 1 -.045 

Kekeruhan .651** -.045 1 
Keterangan: 

1. Pengujian korelasi menggunakan uji korelasi Pearson. 

2. ** menunjukan hubungan korelasi yang kuat pada tingkat kepercayaan 99% (signifikansi <0.01). 

3. Nilai (+) menunjukan hubungan bersifat searah.
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4. Nilai (-) menunjukan hubungan bersifat terbalik. 

 

Tabel 6 diatas menunjukan hasil korelasi pada perendaman infused water daun seledri 

menggunakan kemasan kaca dengan masing-masing parameternya. Pada tingkat 

kepercayaan 99%, hasil data korelasi menunjukkan aktivitas antioksidan memiliki 

korelasi dengan TPC dan kekeruhan namun TPC tidak memiliki korelasi dengan 

kekeruhan.  

 

3.8.9. Kemasan Plastik 

Hasil korelasi antara aktivitas antioksidan, TPC, dan kekeruhan pada infused water daun 

seledri menggunakan kemasan plastik dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Korelasi infused water daun seledri menggunakan kemasan plastik 

 Aktivitas Antioksidan TPC Kekeruhan 

Aktivitas Antioksidan 1 .245 -.082 

TPC .245 1 .736** 

Kekeruhan -.082 .736** 1 
Keterangan: 

1. Pengujian korelasi menggunakan uji korelasi Pearson. 

2. ** menunjukan hubungan korelasi yang kuat pada tingkat kepercayaan 99% (signifikansi <0.01). 

3. Nilai (+) menunjukan hubungan bersifat searah. 

4. Nilai (-) menunjukan hubungan bersifat terbalik. 

 

Tabel 7 diatas menunjukan hasil korelasi pada perendaman infused water daun seledri 

menggunakan kemasan plastik dengan masing-masing parameternya. Pada tingkat 

kepercayaan 99%, hasil data korelasi menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tidak 

memiliki korelasi dengan TPC dan kekeruhan namun TPC memiliki korelasi dengan 

kekeruhan. 

 

3.9. Uji Organoleptik (Sensori Rating Hedonik) 

Dilakukan hasil pengujian sensori terhadap 4 atribut meliputi aroma, warna, rasa, dan 

overall pada infused water daun seledri dimana waktu perendaman awal pada jam ke-2, 

waktu optimal aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid pada perendaman jam ke-6 dan 

waktu maksimal optimal perendaman pada jam ke-12 menggunakan kemasan kaca yang 

dilakukan kepada 30 panelis tidak terlatih dan berusia dewasa >21 tahun dapat dilihat 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Uji Rating Hedonik Infused Water Daun Seledri 

Sampel Aroma Warna Rasa Overall 

A (jam ke-2) 1,767 ± 0,774a 2.5 ± 0,73a 1,8 ± 0,834a 2,1 ± 0,845a 

B (jam ke-6) 2,067 ± 0,85a 2,233 ± 0,858a 1,93 ± 0,759a 2,033 ± 0,809a 

C (jam ke-12) 1,867 ± 0,819a 2,267 ± 0,691a 1,867 ± 0,9a 1,8 ± 0,761a 

Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan rata-rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript yang berbeda dalam 1 kolom antar perlakuan (waktu perendaman jam ke-2, 

6, dan 12) menunjukan adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% 

(p≤0.05) dengan menggunakan uji Kruskall-Wallis. 

 

Pada Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian sensori terhadap perendaman daun seledri 

pada jam ke-2, jam ke-6, dan jam ke-12. Dari hasil sensori diperoleh nilai tertinggi pada 

atribut aroma sampel B perendaman jam ke-6 sedangkan nilai terendah pada sampel A 

perendaman jam ke-2. Sensori pada atribut warna nilai tertinggi diperoleh sampel A 

perendaman jam ke-2 sedangkan nilai terendah pada sampel B perendaman jam ke-6. 

Sensori pada atribut rasa nilai tertinggi diperoleh sampel B perendaman jam ke-6 

sedangkan nilai terendah diperoleh sampel A perendaman jam ke-2 Secara keseluruhan, 

nilai rata-rata yang diberikan oleh panelis berkisar antara 1 dan 2 dimana nilai 1 berarti 

tidak suka dan nilai 2 berarti netral sehingga belum ditemukan sampel yang disukai 

panelis, namun antara keempat atribut yang diuji tidak ditemukan perbedaan yang 

signifikan. 


