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III. MATERI DAN METODE  

3.1.  Tempat dan Waktu  

Penelitian untuk uji kualitatif alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, tanin, 

steroid dan triterpenoid telah dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Nutrisi 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif 

Kasim Riau. Uji kuantitatif kadar air, antioksidan dan IC50 telah dilaksanakan di 

Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian (PHP) Fakultas Pertanian dan bahan-

bahan uji diperoleh dari Laboratorium Teknologi Bahan Alam (TBAM) Fakultas 

Teknik Universitas Riau. Waktu pelaksanaan penelitian dari Bulan Agustus 

sampai dengan Oktober 2017. 

 

3.2.  Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam proses penelitian adalah daun kelor varietas 

Nusa Tenggara Barat yang diolah menjadi tepung daun kelor, berasal dari Jalan 

Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru. Bahan 

kimia yang digunakan yaitu Etanol 70%, Aquades, 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil 

(DPPH), FeCl3 10%, FeCl3 1%, HCl pekat, Bubuk Mg, HCl 2 N,  Kloroform, 

Asam asetat anhidrat, H2SO4, Pereaksi Mayer, Wagner serta Dragendorf.  

Alat yang digunakan terdiri atas aluminium foil, timbangan analitik 

(shimadzu), blender (miyako), ayakan 140 mesh (retsch test sreve), kantong 

plastik, termometer suhu ruang, jaring penirisan (besi), gelas ukur, gelas beker, 

tabung reaksi, lampu spirtus, alumunium foil, corong pisah, spektrofotometer UV-

Vis (Shimadzu), soklet lengkap dengan kondesor, desikator, buret, labu Kjeldahl, 

lemari asam dan rotary vacuum evaporator.  

 

3.3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

atas 5 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan suhu ekstraksi sebagai berikut: 

T0 = Ekstraksi suhu 24-25°C (suhu ruang) T3 = Ekstraksi suhu 50°C 

T1 = Ekstraksi suhu 30
°
C  T4 = Ekstraksi suhu 60°C 

T2 = Ekstraksi suhu 40
°
C 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Prosedur Pembuatan Tepung Daun Kelor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Gambar 3.1. Prosedur pembuatan tepung daun kelor 
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Penyaringan dengan ayakan (140 mesh ) 
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Penimbangan (100 g)  
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(5 hari) 

Daun Kelor Segar 
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3.4.2. Proses Ekstraksi Tepung Daun Kelor 

 

 

     Ekstraksi Sokletasi 
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                                   Penguapan pelarut Rotary Vacum evaporator  

                        Suhu 24-35 (suhu ruang), 30, 40, 50 dan 60°C tekanan 60 mmhg 

                                           selama 45 menit 

                         

 

 

 

 

Gambar 3.2. Proses ekstraksi tepung daun kelor. 

 

3.4.3. Pemanenan  

Pemanenan dilakukan pagi hari pukul 07.00-08.00 WIB, dipilih tanaman 

yang berumur 3 tahun, dipilih daun berwarna hijau tua dan memiliki tekstur yang 

keras dan kaku. Cara memetik daun kelor di petik pada helain 3-6 dari pucuk, 

karena komponen bioaktif yang tinggi, sedangkan pada helaian daun 1-2 tidak 

digunakan karena memiliki komponen bioaktif sedikit dan tekstur yang lembut. 

Helain daun 7-8 juga tidak digunakan karena tekstur terlalu keras dan warna daun 

kekuningan sering ditemukan. 
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3.4.4. Penyortiran  

  Daun kelor yang segar dan bersih dipisahkan dari ranting dan tangkainya, 

diseleksi daun yang kuning, berbintik putih, masih muda atau rusak dipisahkan 

dan dibuang. Proses ini akan menentukan kualitas tepung yang dihasilkan untuk 

proses ekstraksi. 

 

3.4.5. Pencucian dan Penjemuran  

Daun kelor di cuci dengan air mengalir, agar kotoran yang menempel pada 

daun dapat hilang, dan di tebar di atas jaring (rak penjemuran dan diatur 

ketebalannya). Daun kelor ditebar dan dikering anginkan pada suhu 24-35
°
C (suhu 

ruang) selama 5 hari. Suhu pengeringan dapat di lihat pada Lampiran 1. 

 

3.4.6. Penggilingan dan Pengayakan  

Daun kelor kering dilakukan penggilingan, dengan menggunakan blender. 

Kemudian dilakukan pengayakan, untuk menghasilkan tepung daun kelor dengan 

ayakan  140 mesh. Jika tepung daun kelor masih kasar, dilakukan penggilingan 

sampai diperoleh hasil ayakan 140 mesh.  

 

3.4.7. Proses Ekstraksi Sokletasi  

Sebanyak 50 g serbuk daun kelor yang telah dibungkus dengan kertas 

saring diikat dengan menggunakan benang. Sampel dimasukkan ke dalam alat 

soklet. Pelarut etanol 96% sebanyak 500 ml dimasukkan ke dalam labu soklet 

(labu alas bulat) dan 250 ml etanol 95% untuk membasahi sampel. Panaskan 

penagas air pada suhu 120
°
C lalu pasang alat soklet dan pendingin balik. Ekstrak 

kemudian dikumpulkan ke dalam labu ukur. Proses selanjutnya, ekstrak 

dipekatkan dengan alat rotary vacum evaporator dengan menggunakan suhu 24-

35 (suhu ruang), 30, 40, 50 dan 60
°
C selama 45 menit, dengan tekanan 60 mmHg . 

Prinsip kerja dari alat ini menggunakan prinsip vakum destilasi, adanya 

tekanan mengakibatkan pelarut etanol menguap pada suhu dibawah titik didihnya, 

sehingga kandungan senyawa di dalam pelarut tidak mengalami kerusakan oleh 

suhu yang tinggi (Hermansah dkk, 2015). Selanjutnya, hasil ekstraksi dipindahkan 
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ke dalam botol. Sampel yang telah di timbang di simpan pada suhu 20
°
C sampai 

siap untuk di analisis lebih lanjut.  

 

3.5. Peubah Pengamatan  

3.5.1. Kadar Air 

Penentuan kadar air merujuk pada AOAC (2015). Cawan crusibel 

dikeringkan dalam oven pada suhu 110ºC selama 1 jam. Selanjutnya, cawan 

crusibel didinginkan di dalam desikator selama 1 jam, timbang beratnya. Sampel 

ditimbang bersama cawan dengan berat 3 g. Sampel dan cawan crusibel 

dikeringkan dalam oven pada suhu 110ºC selama 8 jam, dinginkan di dalam 

desikator selama 15 menit, timbang beratnya, dilakukan pengulangan sebanyak 3 

kali sampai beratnya konstan. Kadar air dihitung dengan rumus:  

100% x 
sampelberat 

ovensetelah berat  -cawan berat sampelberat 
 (%)air Kadar 




 

 

3.5.2. Uji Kualitatif Ekstrak Daun Kelor  

3.5.2.1. Uji Alkaloid (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995) 

Pemeriksaan alkaloid dilakukan dengan cara  1 ml ekstrak ditambahkan  

beberapa tetes pereaksi, dalam penelitian ini pereaksi yang digunakan adalah  

pereaksi wagner  (reaksi positif jika terbentuk endapan coklat), pereaksi mayer 

(reaksi positif jika terbentuk endapan putih) dan pereaksi dragendorf (reaksi 

positif jika terbentuk kuning-merah (oranye).  

 

3.5.2.2. Uji Flavonoid (Arifin dkk, 2006) 

Ekstrak sebayak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 

dipanaskan selama 5 menit diatas lampu bunsen, ditambahkan 1 ml HCl pekat  

dan bubuk Mg sebanyak 0,05 mg. Hasil ditunjukkan dengan munculnya warna 

kuning, merah tua atau jingga.  
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3.5.2.3. Uji Polifenol (Harborne, 1987) 

  Uji polifenol dilakukan dengan mereaksikan ekstrak daun kelor dengan 

larutan FeCl3 1%. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau, merah, 

ungu, biru tua, biru kehitaman atau hijau kehitaman.  

 

3.5.2.4. Uji Saponin (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995) 

Ekstrak kental sebanyak 10 ml dikocok vertikal di dalam tabung reaksi 

selama 10 detik. Saponin ditunjukkan dengan terbentuknya warna busa setinggi 1-

10 cm yang stabil selama kurang dari 10 menit. Pada penambahan 1 tetes HCl 2N 

busa tidak hilang.  

 

3.5.2.5. Uji Tanin (Robinson, 1991) 

Ekstrak kental sebanyak 1 ml direaksikan dengan 2-3 tetes FeCl3 10%, 

jika terjadi perubahan warna biru tua atau hitam kehijauan menunjukkan adanya 

tanin.  

 

3.5.2.6. Uji Steroid dan Triterpenoid (Fransworth, 1996) 

Uji steroid dan triterpenoid dilakukan dengan mereaksikan 1 ml ekstrak 

daun kelor dengan 2 ml klorofom dan ditambah 10 ml asam asetat anhidrat serta 3 

tetes asam sulfat. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau atau biru 

untuk steroid dan warna merah atau ungu untuk triterpenoid. 

  

3.5.3. Uji Antioksidan  

Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH mengacu pada (Cahyana, 

2005). DPPH dilarutkan sebanyak 0,0001 g DPPH dalam 100 ml etanol, lalu 

dikocok hingga homogen, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 0,001%. 

Larutan blanko dibuat dengan cara menambahkan 5 ml etanol dengan 2 ml larutan 

DPPH 0,001% kedalam tabung reaksi, lalu di vortex hingga homogen dan 

diinkubasi selama 30 menit dalam ruang gelap. Selanjutnya, serapan larutan di 

ukur menggunakan spektrofotometer UV-VIS (Shimadzu) dengan panjang 

gelombang 517 nm.  
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Sebanyak 1,5 ml sampel dipipet masing-masing, dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 ml DPPH 0,001%. Campuran tersebut 

kemudian di vortex sampai homogen. Selanjutnya, diinkubasi pada ruang gelap 

selama 30 menit dan serapan dihitung pada panjang gelombang 517 nm dengan 

spektrofotometer UV-VIS. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, dan digunakan 

vitamin C sebagai standar. 

Kemudian dihitung % inhibisinya dan dimasukkan ke dalam persamaan 

regresi linier, hingga didapat nilai IC50. Nilai serapan larutan DPPH sebelum dan 

sesudah penambahan sampel tersebut dihitung sebagai persen inhibisi. Aktivitas 

antioksidan dinyatakan sebagai % inhibitor yang dirumuskan sebagai berikut:  

            
                                    

                 
       

    Keterangan:    Absrobansi blanko = absorbansi pelarut + DPPH  

                        Absorbansi pelarut = absorbansi + DPPH + sampel 

 Selanjutnya, hasil perhitungan dimasukkan ke dalam persamaan regresi 

dengan konsentrasi ekstrak (ppm) sebagai absis (sumbu X) dan nilai % inhibisi 

(antioksidan) sebagai koordinatnya (Sumbu Y). Nilai IC50 dari perhitungan pada 

saat % inhibisi sebesar 50% y = ax + b.  

 

3.6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk uji kualitatif dilakukan secara 

Deskirptif. Sedangkan untuk uji kuantitatif dengan Analisis sidik ragam dengan 

model matematis menurut Steel and Torrie (1991), yaitu: 

Yij  = µ + ti + εij 

Keterangan: 

i = T0, T1, T2, T3, T4 (perlakuan)  

j = 1, 2, 3 (ulangan)  

Yij = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  

µ = Rataan umum  

αi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  
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Tabel keragaman hasil sidik ragam Rancangan Acak Lengkap disajikan 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Analisis sidik ragam rancangan acak lengkap. 

SK DB JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG - - 

Galat t(r-1) JKG KTG - - - 

Total tr-1 JKT - - - - 

Keterangan: 

 

Faktor Koreksi (FK)      =  Y…²/tr 

Jumlah Kuadrat Total  (JKT)   =  ∑ Yij
2
 – FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =  (∑ Yi.
2
/ r) – FK 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)    =  JKT – JKP 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) =  JKP / dbP 

Kuadrat Tengah Galat (KTG)  =  JKG / dbG 

F Hitung     =  KTP / KTG 

Hasil sidik ragam terdapat perbedaan yang sangat nyata dilakukan uji 

lanjut  dengan menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) taraf 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


