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Abstrak 

Penerimaan konsumen adalah penerimaan terhadap suatu bahan makanan atau minuman dilakukan dengan alat 

indera manusia. Pengujian yang biasa dilakukan untuk mengetahui penerimaan konsumen yang umum dilakukan adalah 

uji organoleptik. Uji ini menggunakan panelis yang mempunyai tingkat kesukaan dan kepekaan yang bervariasi. Pada 

uji ini, panelis diminta mengungkapkan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan, disamping itu 

panelis juga diminta untuk mengemukakan tingkat kesukaan atau ketidaksukaan dengan skala hedonik. Tujuan 

penelitian ini melakukan verifikasi terhadap penerimaan konsumen pada formula dan treatment proses yang dilakukan. 

Penelitian ini dimulai dengan pembuatan formulasi 2,5 gr : 0,5 gr dan dianalisis hedonik serta analisis antioksidan. 

Minuman fungsional daun beluntas dengan daun jeruk purut pada pengeringan 2 jam oven 50˚C lebih disukai 

dibandingkan dengan 1 jam oven 50˚C dengan penerimaan konsumen lebih baik dan aktivitas antioksidan pada 

minuman fungsional daun beluntas dengan daun jeruk purut dengan nilai IC50  nya sebesar 523 μg/mL. Pada minuman 

fungsional daun beluntas dengan daun jeruk purut adalah pahit sehingga perlu penambahan gula pada saat diminum. 

Kata kunci : Beluntas, Jeruk purut, DPPH  

 

Abstract 

Consumer acceptance is the acceptance of a food or beverage is done by means of the human senses. Testing is usually 

done to determine consumer acceptance common is organoleptic test. This test uses the panelists who have this level of 

preferences and sensitivity varies. On this test, the panelists asked to reveal personal feedback about the likes and 

dislikes, in addition to the panelists were also asked to raise the level of likes and dislikes with hedonic scale. The 

research objective is to verify the consumer acceptance in the formula and treatment processes. This study began with 

the manufacture of the formulation 2,5 g, 0,5 g and analyzed hedonic as well as the analysis of antioxidants. Functional 

drinks beluntas leaf with lime leaves 2 hour drying oven at 50
o
C preferably compared with 1 hour oven 50

o
C with 

better consumer acceptance and antioxidant activity in functional drinks beluntas leaf with lime leaves with the value of 

its IC50 for 523 ug / mL. On the functional beverage beluntas leaf with lime leaves are bitter that it needs the addition of 

sugar when drinking. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 Daun  beluntas  berbau  khas  aromatis  dan  rasanya  

getir.  Menurut  Ref. [1]  daun beluntas  berkhasiat  untuk  

meningkatkan  nafsu  makan  (stomatik),  membantu  

pencernaan,  peluruh  keringat  (difoterik),  pereda  

demam  (antipiretik),  dan  penyegar.  Daun  beluntas  

mengandung  alkaloid,  flavanoida,  tannin,  minyak  

atsiri, asam chlorogenik, natrium, kalium, kalsium, 

magnesium, dan fosfor. Adapun  menurut  data  pada  

Ref. [2]  daun  dan  bunga  beluntas mengandung saponin, 

flavanoida dan polifenol. Daun beluntas berkhasiat 

sebagai obat penurun panas, obat batuk dan penghilang 

bau keringat. Kandungan  yang  terdapat  pada  daun  

beluntas  menurut  penelitian  mampu menghambat kerja 

radikal  bebas dalam tubuh  yang dapat menimbulkan  

berbagai penyakit.  Kemampuan  untuk menghambat  dan  

melawan  kerja  radikal  bebas  ini disebut antioksidan. 

Menurut Ref. [3] antioksidan dapat didefinisikan sebagai 

suatu  inhibitor  yang  bekerja  menghambat  oksidasi  

dengan  cara  bereaksi  dengan radikal bebas tak reaktif 

yang relatif stabil, sehingga mampu melindungi sel dari 

kerusakan. 

Adapun  jeruk  purut  (Citrus  hystrix)  menurut  Ref. 

[4]  selain dimanfaatkan buahnya juga dapat 

dimanfaatkan daunnya yang berkhasiat sebagai stimulan 

dan penyegar. Selain itu daun jeruk purut mempunyai 

kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai aroma terapi. 

Teh merupakan minuman yang paling sering 

dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk  dunia  dengan  

rata-rata  konsumsi  120  ml/hari.  Teh  hitam  umumnya 

dikonsumsi  di  Eropa,  bagian  utara  Amerika  dan  

bagian  utara  Afrika  (kecuali Morocco)  sedangkan  teh  

hijau  dikonsumsi  di  wilayah  Asia,   teh  oolong  banyak 

dikonsumsi di China dan Taiwan. Teh menjadi salah satu 

jenis minuman fungsional yang  sangat populer di dunia. 

Disebut sebagai minuman fungsional karena di dalamteh 

terkandung antioksidan alami, yaitu  flavanoid, yang 

dapat menjaga tubuh dariancaman serangan radikal bebas.  

Minuman teh selain menyegarkan juga memiliki manfaat  

bagi  kesehatan  tubuh.  Saat  ini,  berbagai  jenis  produk  
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olahan  teh  telah banyak  beredar  di  pasaran,  di 

antaranya  minuman  siap  saji  dalam  kemasan,  teh 

instan serta teh dengan berbagai rasa dan aroma. 

 
II. METODOLOGI 

 

A.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain, daun beluntas segar, daun jeruk purut segar, air, 

etanol, HCl  pekat, Pb asetat, FeCl3,  DPPH, dragendorff, 

meyer, dan wagner.  

Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

botol  kaca,  oven  listrik, blender,  timbangan  analitik,  

gelas  ukur,  labu  tera,  mikro  pipet,  spektrofotometer 

dan tabung reaksi. 

B. Persiapan sampel 

Pertama-tama  daun  segar  beluntas  disortasi  pada  

bagian  ruas  daun  kesatu, kedua  dan  ketiga.  Setelah  itu  

daun  beluntas  segar  tersebut  dicuci  dengan  air 

mengalir  dan  dikeringkan  dengan  2  hari  kering  angin.  

Adapun  daun  jeruk  purut segar  disortasi  berdasarkan  

urutan  ruas  daun  yang  ketiga,  keempat  dan  kelima.  

Kemudian daun jeruk purut dicuci dengan air mengalir. 

Daun  beluntas  dan  daun  jeruk  purut  setelah  

dikering  anginkan  dan  dicuci bersih selanjutnya 

dikeringkan 1 jam oven 50
O
C dan 2 jam oven 50

 O
C 

untuk daun beluntas,  dan untuk daun jeruk purut  

dikeringkan 4 jam oven 50
 O

C . Selanjutnya daun  

beluntas  dan  daun  jeruk  purut  dihaluskan  

menggunakan  blender  dengan ukuran  kasar,  maka  

didapatkanlah  serbuk  kasar  daun  beluntas  dan  serbuk  

kasar daun jeruk purut. 

Minuman fungsional formulasi  daun beluntas 

dengan daun jeruk purut dibuat sebanyak 3 gram dalam 

200 ml air panas, diaduk 1 menit dan didiamkan 4 menit  

untuk mendapatkan seduhan. 

C. Analisis Hedonik  

Tahapan  uji  hedonik  dimulai  dengan  cara  

menyiapkan  sampel  dengan menyeduh sebanyak 3 gram 

formulasi  beluntas dengan daun jeruk purut dalam 200 

ml air panas, diaduk 1 menit dan didiamkan 4 menit untuk 

mendapatkan seduhan maksimal.  Kemudian  seduhan  

disaring  dan  filtrat  dimasukkan  kedalam  gelas. 

Selanjutnya  dilihat  tingkat  kesukaan  dari  20  orang  

Panelis  mahasiswa  dengan mengisi  untuk  memberikan 

tanggapan  pada  sampel  berdasarkan  parameter  uji  

sampel.  Parameter  yang  diuji pada uji hedonik adalah  

warna, rasa,  aroma dan  after  taste  dengan skala 1–7 (1 

= sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak tidak suka, 4 

= netral, 5 = agak suka, 6 = suka, 7 = sangat suka) [5]. 

D. Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil) 

1) Pembuatan Larutan Stok DPPH : 2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil  dibuat sebanyak 3,9  mg  dan  dilarutkan  

dalam  etanol 90% sampai 25 mL sehingga didapat 

larutan 0,4 mM dan disimpan dalam lemari es.  

2) Pembuatan Larutan Stok Sampel : Serbuk kasar 

daun beluntas dan serbuk kasar daun jeruk purut 

dicampur berdasarkan komposisi yaitu 1:5 sebanyak 3 g 

dan ditambahkan air panas 90 °C 200 ml maka didapatkan 

stok sampel 15000 ppm.   

3)  Uji Aktivitas Penangkal Radikal : Uji  aktivitas  

penangkapan  radikal  minuman  fungsional  formulasi  

daun beluntas dengan daun jeruk purut dilakukan 

terhadap radikal DPPH dengan cara menyiapkan  larutan  

yang  akan  diukur  adalah  1  mL  larutan  pereaksi  

DPPH dimasukkan dalam labu tera  5 mL, kemudian 

ditambahkan larutan stok sampel uji pada konsentrasi 

yang berbeda-beda (200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, 500 

ppm dan 600 ppm ) hingga menjadi 5 mL.  

Formulasi  kemudian  di  vorteks  selama  30  detik, 

didiamkan  selama  30 menit di ruang gelap dan bersuhu 

dingin. Selanjutnya diukur absorbansinya  pada panjang 

gelombang 517 nm. 

Hasil aktivitas antioksidan seduhan beluntas  di  tambah 

daun jeruk purut  

besarnya aktivitas antioksidan dihitung dengan rumus : 

 

 
 

Disini  yang  dipakai  untuk  Absorbansi  kontrol  adalah  

serapan  larutan DPPH, sedangkan absorbansi sampel 

adalah serapan seduhan beluntas ditambah daun jeruk 

purut. 

4) Pengukuran IC50 : Konsentrasi  sampel  dan  

persen  inhibisinya  diplot  masing-masing  pada sumbu  x  

dan  y  pada  persamaan  regresi  linear.  Persamaan  

tersebut  digunakan untuk menentukan nilai IC (Inhibitor 

concentration) dari masing-masing sampel dinyatakan 

dengan nilai y sebesar 50. Nilai x yang akan diperoleh 

sebagai_IC50. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Hedonik  

Uji  organoleptik  yang  dilakukan  adalah  uji  

hedonik  (kesukaan)  pada minuman fungsional  C1A1  

dan  C1B1.  Adapun uji hedonik dinilai meliputi warna, 

rasa, aroma, dan  after  taste.  Pemilihan atribut ini 

didasarkan pada atribut penting yang  biasa  dinilai  

konsumen  terhadap  produk  minuman.  Uji  kesukaan  

atau penerimaan  (Preference  or  hedonik  test)  bertujuan  

mengidentifikasi  tingkat kesukaan  dan  penerimaan  

suatu  produk  [6].  Tingkat  kesukaan terhadap atribut  

minuman fungsional formulasi  daun beluntas dengan 

daun jeruk purut dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel  1.  Hasil  Uji  Hedonik  Terhadap  Minuman  Fungsional  

Formulasi  Daun Beluntas dengan Daun Jeruk Purut 

 
 

Warna minuman fungsional formulasi  daun beluntas 

dengan  daun jeruk purut adalah kuning tua, berdasarkan 

lama pengeringan  daun beluntas pada suhu  oven  50°C 

selama 1 dan 2 jam tidak berbeda  nyata pada tingkat 

kesukaan warna.  

Rasa  minuman fungsional formulasi  daun beluntas 

dengan  daun jeruk purut adalah pahit  kearah daun 

beluntas. Berdasarkan lama pengeringan daun beluntas 

pada suhu  oven  50°C selama 1 dan 2 jam  berbeda  nyata 

pada tingkat kesukaan rasa. Rasa pahit tersebut dapat 

dikurangi dengan sedikit penambahan gula. 

Aroma minuman fungsional formulasi  daun beluntas 

dengan  daun jeruk purut adalah beraroma tajam khas 

daun beluntas dan khas jeruk. Berdasarkan lama 

pengeringan daun beluntas pada suhu oven 50°C selama 1 

dan 2 jam tidak berbeda nyata pada tingkat kesukaan 

aroma. 

After  taste  minuman  fungsional  formulasi daun 

beluntas dengan  daun jeruk purut adalah pedas  

astringent.  Berdasarkan lama pengeringan daun beluntas 

pada suhu  oven  50°C selama 1 dan 2 jam  tidak  berbeda  

nyata  pada  tingkat  kesukaan  after  taste.  After  taste  

pedas astringent  dari  munuman  fungsional  daun  

beluntas  dan  daun  jeruk  purut  dapat dikurangi dengan 

sedikit penambahan bahan pemanis seperti gula. 

B. Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas  antioksidan  yaitu  kemampuan  suatu  

bahan  yang  mengandung antioksidan  untuk  dapat  

meredam  senyawa  radik al  bebas  yang  ada  

disekitarnya [7]. Pada  penelitian  ini,  aktivitas  

antioksidan  diukur  dengan  

menggunakan  metode  DPPH  (1,1-diphenyl-2-

pycrilhydrazil).  2,2-difenil-1-pikrilhidrazil    merupakan  

senyawa radikal bebas yang stabil. Menurut Ref. [8]  

radikal bebas DPPH telah diketahui manfaatnya sebagai 

penentuan aktivitas antioksidan untuk menguji aktivitas 

antioksidan radikal dari vitamin yang bersifat  

antioksidatif  dan  komponen  aromatik  polihidroksi.  

Nilai  IC50  lama pengeringan 1 jam oven 50 °C dan 2 jam 

oven 50 °C dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai IC 50 Pengeringan 1 jam oven 50 °C dan 2 jam 

oven 50 °C 

 
Hal  ini menunjukkan  bahwa  minuman  fungsional  

C1B1  memiliki  aktivitas  antioksidan yang  lebih  tinggi  

karena  daya  larut  komponen  aktif  dimungkinkan  

meningkat karena dinding sel yang rusak akibat terjadinya 

pemanasan. Hal tersebut  diperkuat oleh  Ref. [9] yang 

menyatakan bahwa perlakuan pemanasan memungkinkan 

untuk merusak dinding sel dan subseluler dari tanaman 

herbal  untuk  membebaskan  komponen  aktif  dalam  

jumlah  yang  besar  sehinggamenghasilkan komponen 

penangkap radikal bebas yang kuat. 

Nilai  IC50  umum  digunakan  untuk  menyatakan  

aktivitas  antioksidan  suatu bahan uji dengan metode 

peredaman radikal bebas DPPH. Harga IC50 berbanding 

terbalik dengan kemampuan senyawa yang bersifat 

sebagai antioksidan. Semakin kecil nilai IC50 berarti 

semakin kuat daya antioksidannya [10]. Hal  ini  sejalan  

dengan  hasil  penelitian  Ref. [11],  bahwa  hasil  analisis 

antioksidan  teh  daun  sirsak  dengan  nilai  Effective   

Concentration  50  (EC50) diketahui bahwa  semakin lama 

pengeringan semakin rendah nilai  EC50  sehingga nilai  

terendah  pada  pengeringan  150  menit  sebesar  82,16  

μg/mL  dan  tertinggi 117,86 μg/mL pada pengeringan 30 

menit. Lama pengeringan berpengaruh sangat nyata pada 

nilai EC50. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  

dilaksanakan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa perlakuan  

terbaik  adalah  C1B1 (Formulasi  daun  beluntas  dengan  

daun  jeruk purut  :  2  hari  kering  angin  2  jam  oven  

50  °C)  penerimaan  konsumen  lebih  baik  dan 

antioksidan dengan nilai IC50  nya sebesar 523 μg/mL. 

Aktivitas antioksidan pada  minuman fungsional 

C1B1 (Formulasi daun beluntas dengan daun jeruk purut : 

2 hari kering angin 2 jam oven 50°C)  l ebih tinggi 

dibandingkan  C1A1  (Formulasi daun beluntas dengan 

daun jeruk purut : 2 hari kering angin 1 jam oven 50°C) 

yaitu dengan nilai IC 50  nya sebesar 523 μg/mL. 
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