
3. HASIL PENGAMATAN 
 

Penelitian ini diawali dengan observasi terhadap lima rumah makan yaitu RM Agathis, 

Plamongan Indah; RM Steamboat House, DP mall; RM Kelapa Gading, Gajah Mada; 

RM Ratna Berkah, Gombel; dan RM Mitra Keluarga, Bukit Sari. Berdasarkan hasil 

observasi tersebut (Lampiran 3), diperoleh bahwa metode pemasakan yang paling umum 

dilakukan terhadap sayur-sayuran Brassica adalah perebusan dan penumisan, dengan 

lama pemasakan kurang lebih 2 menit untuk perebusan dan 1,5 menit untuk penumisan. 

Namun, metode pengukusan tidak dilakukan oleh kelima rumah makan tersebut. 

 

Oleh karena waktu pemasakan untuk metode pengukusan tidak diperoleh melalui 

observasi, maka penentuan waktu pengukusan untuk mengolah sayuran Brassica 

dilakukan dengan membandingkan tekstur lima jenis sayuran Brassica (sawi sendok, 

brokoli, sawi hijau, sawi putih, dan kol) yang direbus 2 menit dan dikukus (2/3/4 menit). 

Dan berdasarkan hardness sampel yang dihasilkan (Lampiran 4), terlihat bahwa pada 

sebagian besar sayur Brassica yang digunakan selama pengujian tekstur, yaitu sawi 

sendok, brokoli, sawi hijau, sawi putih, dan kol, perlakuan kukus 3 menit merupakan 

perlakuan yang paling sering menghasilkan tidak beda nyata dengan perlakuan rebus 2 

menit sebagai kontrol. Oleh karena itu waktu pengukusan 3 menit dianggap dapat 

mewakili dan sesuai untuk diaplikasikan pada saat pengujian utama. 

 

Setelah diperoleh metode dan waktu pemasakan yang sesuai, penelitian dilanjutkan pada 

analisa senyawa-senyawa yang terkandung dalam sawi sendok dan sawi putih. Analisa 

yang dilakukan meliputi analisa aktivitas antioksidan, asam askorbat, total fenol, dan 

kadar air. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

3.1. Kadar Air pada Sawi Sendok dan Sawi Putih 

Pada hasil pengukuran kadar air pada sawi sendok dan sawi putih yang dapat dilihat 

pada Tabel 3, nampak bahwa kadar air sawi sendok dan sawi putih menunjukkan 

perbedaan yang signifikan satu sama lain, dimana kadar air sawi putih lebih tinggi 

daripada sawi sendok. 
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Tabel 3. Kadar Air (% berat basah) pada Sawi Sendok dan Sawi Putih 
Jenis Sayur Perlakuan Sawi Sendok Sawi Putih 

Segar 94,20 ± 0,83 b, 1 96,41 ± 0,32 b, 2 
Rebus 94,85 ± 0,51 c, 1 96,90 ± 0,23 c, 2 
Kukus 94,35 ± 0,30 b, 1 96,38 ± 0,28 b, 2 
Tumis 83,94 ± 1,09 a, 1 86,05 ± 0,80 a, 2 
● Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi 
● Superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan beda nyata antar perlakuan (p ≤ 
0,05) dengan menggunakan uji wilayah Duncan 
● Superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukkan beda nyata antar subspesies 
Brassica rapa (p ≤ 0,05) dengan menggunakan uji independent-sample T 
 

Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada sawi sendok maupun sawi putih, kadar air 

sampel segar tidak berbeda nyata dengan kukus, tetapi kadar air kedua perlakuan 

tersebut berbeda nyata dengan rebus maupun tumis. Pada sawi sendok diketahui bahwa 

dibandingkan sampel segar, kadar air sawi sendok rebus dan kukus 0,65 % dan 0,15 % 

lebih tinggi, tetapi kadar air sampel tumis 10,26 % lebih rendah. Pada sawi putih, 

peningkatan kadar air hanya terjadi pada sampel rebus (0,49 %), sedangkan sawi putih 

kukus dan sawi putih tumis mengalami penurunan kadar air sebesar 0,03 % dan 10,36 % 

dari sampel segar. Baik pada sawi sendok maupun sawi putih, kadar air tertinggi 

diperoleh pada sampel rebus, yakni sebesar 94,85±0,51 % bb (sawi sendok) dan 

96,90±0,23 % bb (sawi putih). Sedangkan kadar air terendah diperoleh pada sampel 

tumis, yakni sebesar 83,94±1,09 % bb (sawi sendok) dan 86,05±0,80 % bb (sawi putih). 

 

3.2. Kandungan Asam Askorbat pada Sawi Sendok dan Sawi Putih 

Hasil pengukuran asam askorbat pada sawi sendok dan sawi putih dapat dilihat pada 

Tabel 4. serta Gambar 5. 

 

Tabel 4. Asam Askorbat (mg/100 gram bahan) Pada Sawi Sendok dan Sawi Putih 
Jenis Sayur Perlakuan Sawi Sendok Sawi Putih 

Segar 26,16 ± 2,55 a, 1 16,22 ± 0,76 a, 2 
Rebus 29,93 ± 0,20 b, 1 18,62 ± 1,66 ab, 2 
Kukus 30,02 ± 0,23 b, 1 23,99 ± 3,42 c, 2 
Tumis 29,47 ± 0,19 b, 1 21,47 ± 3,10 bc, 2 
● Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi 
● Superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan beda nyata antar perlakuan (p ≤ 
0,05) dengan menggunakan uji wilayah Duncan 
● Superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukkan beda nyata antar subspesies 
Brassica rapa (p ≤ 0,05) dengan menggunakan uji independent-sample T  
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Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan asam askorbat sawi sendok dan sawi 

putih berbeda nyata satu sama lain, dimana kandungan asam askorbat sawi sendok lebih 

tinggi dibandingkan sawi putih. Berdasarkan hasil uji beda antar perlakuan, nampak 

bahwa kandungan asam askorbat pada sawi sendok perlakuan rebus, kukus, dan tumis 

tidak berbeda nyata satu sama lain. Namun, kandungan asam askorbat pada ketiga 

perlakuan tersebut berbeda nyata dengan sampel perlakuan segar. Pada sawi putih, 

kandungan asam askorbat perlakuan segar hanya mengalami perbedaan yang signifikan 

dengan perlakuan kukus dan tumis. Meski kandungan asam askorbat sawi putih rebus 

berbeda nyata dengan kukus, tetapi hasil perlakuan rebus dan kukus tidak berbeda nyata 

dengan tumis. Pada kedua sayur, kandungan asam askorbat tertinggi diperoleh pada 

sampel kukus, yakni 30,02 ± 0,23 mg/100 g (sawi sendok) dan 23,99 ± 3,42 mg/100 g 

(sawi putih). Sedangkan yang terendah adalah sampel segar 26,16 ± 2,55 mg/100 g 

bahan (sawi sendok) dan 16,22 ± 0,76 mg/100 g bahan (sawi putih).  
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Keterangan: persentase asam askorbat sampel segar distandarkan pada nilai 100 %  
 
Gambar 5. Persentase Perubahan Asam Askorbat  
 

Berdasarkan grafik pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa sawi sendok maupun sawi putih 

yang dimasak menghasilkan persentase asam askorbat yang lebih tinggi dibandingkan 

keadaan segarnya. Sawi sendok kukus, rebus, dan kukus memiliki kandungan asam 

askorbat 14,76 %; 14,41 %; dan 12,65 % lebih tinggi dibandingkan segar. Pada sawi 

putih, sampel kukus menunjukkan persentase asam askorbat yang paling tinggi yakni 

menjadi 147,90 %, diikuti perlakuan tumis sebesar 132,37 %, dan rebus yaitu 114,80 %. 
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3.3. Aktivitas Antioksidan pada Sawi Sendok dan Sawi Putih 

Hasil pengukuran aktivitas antioksidan pada sawi sendok dan sawi putih dapat dilihat 

pada Tabel 5. serta Gambar 6. 

 
Tabel 5. Aktivitas Antioksidan (%) Pada Sawi Sendok dan Sawi Putih 

Jenis Sayur Perlakuan Sawi Sendok Sawi Putih 

Segar 31,62 ± 4,20 a, 1 18,15 ± 3,39 a, 2 
Rebus 38,98 ± 2,57 b, 1 17,69 ± 1,13 a, 2 
Kukus 56,52 ± 3,25 c, 1 21,51 ± 2,43 b, 2 
Tumis 52,43 ± 4,89 c, 1 22,26 ± 1,43 b, 2 
● Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi 
● Superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan beda nyata antar perlakuan (p ≤ 
0,05) dengan menggunakan uji wilayah Duncan 
● Superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukkan beda nyata antar subspesies 
Brassica rapa (p ≤ 0,05) dengan menggunakan uji independent-sample T 
 

Hasil uji aktivitas antioksidan pada sawi sendok dan sawi putih pada Tabel 5 

memperlihatkan bahwa sawi sendok dan sawi putih memiliki aktivitas antioksidan yang 

beda nyata. Pada sawi sendok, aktivitas antioksidan sampel segar dan rebus berbeda 

nyata dengan sampel perlakuan-perlakuan lain, tetapi sampel kukus dan tumis tidak 

saling berbeda nyata. Berdasarkan hasil tersebut juga dapat dilihat bahwa pada sawi 

sendok, aktivitas antioksidan tertinggi adalah 56,52 ± 3,25 % (kukus) dan terendah 

31,62 ± 4,20 % (segar). Pada sawi putih, aktivitas antioksidan antara sampel segar dan 

rebus serta antara kukus dan tumis tidak berbeda nyata. Namun, sampel segar dan rebus 

berbeda nyata dengan sampel kukus dan tumis. Aktivitas antioksidan tertinggi pada sawi 

putih adalah 22,26 ± 1,43 % (tumis) dan yang terendah 17,69 ± 1,13 % (rebus). 

 

Pada Gambar 6, nampak bahwa aktivitas antioksidan sawi sendok pada ketiga perlakuan 

(rebus, kukus, tumis) lebih tinggi dibandingkan perlakuan segar. Aktivitas antioksidan 

sawi sendok rebus meningkat sebesar 23,28 %, kukus 78,75 %, dan tumis 65,81 % 

dibandingkan sawi sendok segar. Pada sawi putih, peningkatan aktivitas antioksidan 

hanya terjadi pada perlakuan kukus dan tumis yakni sebesar 18,51 % dan 22,64 %. 

Sedangkan, perebusan menurunkan aktivitas antioksidan sebesar 2,53 %. 
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Keterangan: persentase aktivitas antioksidan sampel segar distandarkan pada nilai 100 % 
  
Gambar 6. Persentase Perubahan Aktivitas Antioksidan 
 

3.4. Kandungan Total Fenol Pada Sawi Sendok dan Sawi Putih 

Hasil pengukuran total fenol pada sawi sendok dan sawi putih dapat dilihat pada Tabel 

6. serta Gambar 7. 

 

Tabel 6. Total Fenol (mg QE/100 gram bahan) Pada Sawi Sendok dan Sawi Putih 
Jenis Sayur Perlakuan Sawi Sendok Sawi Putih 

Segar 1528,54 ± 170,02 c, 1 372,95 ± 104,84 ab, 2 
Rebus 881,60 ± 44,95 a, 1 262,36 ± 67,68 a, 2 
Kukus 1312,50 ± 74,67 b, 1 401,89 ± 119,86 b, 2 
Tumis 1252,72 ± 23,36 b, 1 330,13 ± 98,53 ab, 2 
● Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi 
● Superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan beda nyata antar perlakuan (p ≤ 
0,05) dengan menggunakan uji wilayah Duncan 
● Superscript angka yang berbeda antar kolom menunjukkan beda nyata antar subspesies 
Brassica rapa (p ≤ 0,05) dengan menggunakan uji independent-sample T 
 

Seperti beberapa hasil analisa sebelumnya, analisa total fenol juga menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kandungan total fenol sawi sendok dan sawi 

putih. Hal tersebut nampak dari data yang menunjukkan bahwa kandungan total fenol 

sawi sendok kurang lebih tiga hingga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan sawi 

putih. Berdasarkan data pada Tabel 6, diketahui bahwa kandungan total fenol pada sawi 

sendok perlakuan kukus dan tumis tidak saling berbeda nyata, tetapi keduanya 

menunjukkan beda nyata dengan sampel segar maupun rebus. Pada sawi putih, 

perbedaan yang signifikan hanya ditemui pada kandungan total fenol sampel kukus dan 
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rebus. Sedangkan kandungan total fenol antara sampel segar dan tumis tidak berbeda 

nyata satu sama lain maupun dengan perlakuan rebus dan kukus. Berdasarkan 

pengukuran total fenol, nampak bahwa kandungan fenol tertinggi pada sawi sendok 

diperoleh pada sampel segar (1528,54 ± 170,02 mg QE/100 gram bahan) dan yang 

terendah pada sampel rebus (881,60 ± 44,95 mg QE/100 gram bahan). Sedangkan pada 

sawi putih, kandungan total fenol tertinggi diperoleh pada sampel kukus (401,89 ± 

119,86 mg QE/100 gram bahan), sedangkan yang terendah pada sampel rebus (262,36 ± 

67,68 mg QE/100 gram bahan). 
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Keterangan: persentase total fenol sampel segar distandarkan pada nilai 100 % 
 
Gambar 7. Persentase Perubahan Total Fenol 
 

Pada grafik analisa total fenol (Gambar 7), dapat dilihat bahwa secara umum proses 

pemasakan menyebabkan terjadinya penurunan kandungan fenol dalam sampel. Pada 

sawi sendok, perlakuan pemasakan (rebus, kukus, dan tumis) menghasilkan nilai total 

fenol yang lebih rendah dibandingkan perlakuan segar. Kandungan total fenol pada 

perlakuan rebus 42,32 % lebih rendah dari perlakuan segar, sedangkan pada perlakuan 

kukus dan tumis kandungan total fenol 14,13 % dan 18,04 % lebih rendah dari 

perlakuan segar. Hasil yang berbeda dijumpai pada analisa total fenol sawi putih. Pada 

sawi putih, proses pengukusan meningkatkan kandungan total fenol sebesar 7,76 % dari 

total fenol sampel segar. Sedangkan proses perebusan dan penumisan menurunkan 

kandungan total fenol sebesar 29,65 % dan 11,48 % dari total fenol sampel segar. 
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3.5. Korelasi Aktivitas Antioksidan, Asam Askorbat, dan Total Fenol pada Sawi 
Sendok dan Sawi Putih 

Uji korelasi antara aktivitas antioksidan, asam askorbat, dan total fenol dilakukan pada 

keempat perlakuan (segar, rebus, kukus dan tumis) terhadap kedua jenis sayur yang 

digunakan selama penelitian, yaitu sawi putih dan sawi sendok. Sehingga dapat 

diketahui hubungan antar ketiga senyawa tersebut pada masing-masing perlakuan. Hasil 

uji korelasi antara aktivitas antioksidan, asam askorbat dan total fenol pada sawi sendok 

dapat dilihat pada Tabel 7 dan hasil uji korelasi pada sawi putih dapat dilihat pada Tabel 

8. 

 

Tabel 7. Korelasi Aktivitas Antioksidan, Asam Askorbat, dan Total Fenol pada Sawi 
Sendok 

Perlakuan Korelasi  
Segar Rebus Kukus Tumis 

AO – AA Pearson Correlation 0,532 -0,204 0,113 -0,132 
AO – TF Pearson Correlation -0,636 -0,345 0,175 -0,046 
AA – TF Pearson Correlation -0,919** 0,844* -0,814* -0,443 
Keterangan: 
● AO = aktivitas antioksidan; AA = asam askorbat; TF = total fenol 
● * = nyata pada tingkat kepercayaan 95 % ; ** = nyata pada tingkat kepercayaan 99 % 
● nilai positif (+) atau negatif (-) menunjukkan korelasi yang terjadi antar variabel 
 

Berdasarkan Tabel 7 nampak bahwa, hubungan yang nyata pada sawi sendok hanya 

ditemukan pada perlakuan segar, rebus, dan kukus yakni antara asam askorbat dan total 

fenol. Pada perlakuan segar dan kukus, asam askorbat dan total fenol memiliki korelasi 

negatif yang nyata pada tingkat kepercayaan 99 % (segar) dan 95 % (kukus). Adanya 

korelasi negatif menunjukkan bahwa peningkatan kandungan asam askorbat cenderung 

diikuti penurunan total fenol dan sebaliknya. Sedangkan korelasi positif yang ditemukan 

pada perlakuan rebus menunjukkan bahwa pada sampel rebus, peningkatan asam 

askorbat akan cenderung diikuti peningkatan kandungan total fenol. Meskipun 

keberadaan asam askorbat mempengaruhi kandungan total fenol, tetapi hubungan 

tersebut bukanlah merupakan hubungan sebab akibat. 
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Tabel 8. Korelasi Aktivitas Antioksidan, Asam Askorbat, dan Total Fenol pada Sawi 
Putih 

Perlakuan Korelasi  
Segar Rebus Kukus Tumis 

AO - AA Pearson Correlation -0,335 -0,653 -0,853* -0,956** 
AO - TF Pearson Correlation 0,101 0,590 0,883* 0,959** 
AA - TF Pearson Correlation -0,494 -0,987** -0,986** -0,872* 
Keterangan: 
● AO = aktivitas antioksidan; AA = asam askorbat; TF = total fenol 
● * = nyata pada tingkat kepercayaan 95 %; ** = nyata pada tingkat kepercayaan 99 % 
● nilai positif (+) atau negatif (-) menunjukkan korelasi yang terjadi antar variabel 
 

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa antara aktivitas antioksidan dan asam askorbat 

serta  aktivitas antioksidan dan total fenol hubungan nyata ditemukan pada perlakuan 

kukus dan tumis. Bahkan pada kedua perlakuan tersebut (kukus dan tumis) diperoleh 

kesamaan, yakni antara aktivitas antioksidan dan asam askorbat keduanya memiliki 

korelasi yang positif, sedangkan antara aktivitas antioksidan dan total fenol keduanya 

memiliki korelasi yang negatif. Yang membedakan korelasi kedua perlakuan tersebut 

adalah korelasi perlakuan kukus nyata pada tingkat kepercayaan 95 %, sedangkan 

korelasi perlakuan tumis nyata pada tingkat kepercayaan 99 %. Pada hubungan antara 

asam askorbat dan total fenol, perlakuan rebus, kukus, dan tumis  menunjukkan korelasi 

negatif yang nyata pada tingkat kepercayaan 99 % (rebus, kukus) dan 95 % (tumis). 

Berdasarkan uji korelasi, dapat dikatakan bahwa aktivitas antioksidan dan total fenol 

cenderung mengalami penurunan dengan keberadaan asam askorbat, tetapi aktivitas 

antioksidan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan total fenol.  

 

Pada data yang diperoleh selama penelitian, terjadi perubahan kadar air, kandungan 

asam askorbat, total fenol, dan aktivitas antioksidan pada sampel yang telah dimasak. 

Beberapa perubahan yang terjadi pada sampel setelah proses pemasakan adalah 

peningkatan aktivitas antioksidan dan kandungan asam askorbat, serta penurunan 

kandungan total fenol. Selain itu, ditemukan pula bahwa perbedaan subspesies Brassica 

rapa berpengaruh terhadap senyawa-senyawa yang terkandung pada masing-masing 

sayur. Berdasarkan uji korelasi, hubungan yang signifikan antara asam askorbat dan 

total fenol ditemukan pada sawi sendok maupun sawi putih memiliki. Sedangkan 

hubungan yang signifikan antara aktivitas antioksidan dan asam askorbat serta aktivitas 

antioksidan dan total fenol hanya ditemukan pada sawi putih. 


	BPS. (2009). Produksi Sayuran di Indonesia. http://www.bps.go.id/tab_sub/view. php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=55&notab=15 3 Mei 2010.
	USDA. (2009 d). Chinese Cabbage (Pe-tsai), Raw. National Nutrient Database. http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/cgi-bin/list_nut_edit.pl 3 Mei 2010.

	logo: 


