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ABSTRAK 
 

 

Kandungan tanin dan flavonoid dalam ekstrak  biji  alpukat  dan  daun  salam berkhasiat  sebagai 

antioksidan alami yang dapat   mengontrol dan menurunkan kadar glukosa darah serta menstimulasi 

seksresi insulin sehingga menghambat absorbsi glukosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

formula granul efervesen campuran ekstrak biji alpukat dan daun salam dengan kombinasi asam dan 

basa terbaik sehingga dapat memberikan sensasi yang menyegarkan. Komposisi formula  menggunakan 

perbandingan jumlah asam  sitrat,  asam  tartrat  dan natrium bikarbonat. F1 (0,57g:1,68g:3,75g), F2 

(1,71g:1,68g:2,62g) dan F3 (2,28g:1,68g:2,1g). Parameter pengujian mutu sediaan meliputi laju alir, 

tinggi buih dan waktu terdispersi. Formula 3 merupakan formula yang paling baik dengan laju alir 

5,974 g/det, tinggi buih 73,07% dan waktu terdispersi 1 menit 4 detik. . Hasil pengujian stabilita 

menunjukkan penyimpanan sediaan pada suhu sejuk (5°C-15°C) selama 8 minggu lebih stabil 

dibandingkan suhu kamar (25°C-30°C) dan suhu stabilita dipercepat (40°C -45°C). Kadar 

tanin dan flavonoid selama penyimpanan pada suhu sejuk yaitu 1,3592 mg/g dan 0,1531 %. 
 

 

Kata kunci : Biji alpukat, daun salam, granul efervesen, tanin, flavonoid. 
 

 
 

DEVELOPMENT OF FORMULA  EFFERVESCENT GRANULE MIXTURE  OF 

AVOCADO SEEDS EXTRACT  AND BAY LEAVES EXTRACT 
 

 

ABSTRACT 
 

 
The content of tannins and flavonoids in extracts of avocado seeds and bay leaves have efficacious as 

a  natural antioxidant. It  could  control and lowering blood  glucose  levels  and stimulated insulin 

secretion thus inhibiting the absorption of glucose. This research aims to develop a formula effervescent 

granule mixture of avocado seeds extract and bay leaves extract with combination of acids and bases 

that can provide a refreshing sensation. The composition of the formula using the ratio of the amount of 

citric acid, tartaric acid and sodium bicarbonate. Formula 1 (0,57g: 1,68g: 3.75 G), Formula 2 (1,71g: 

1,68g: 2,62g) and Formula 3 (2,28g: 1,68g: 2,1g). Quality test parameters include flow rate, high froth 

and time dispersed. Formula 3 is the best formula with  flow rate of 5.974 g / sec, high froth 73.07% 

and dispersible time 1 minute 4 seconds.   The test results demonstrate stability storage of preparations 

at cool temperatures (5 ° C-15 ° C) for 8 weeks is more stable than room temperature (25 ° C-30 ° C) 

and accelerated stability temperature (40 ° C -45 ° C). Content of tannins and flavonoids during storage 

at cool temperatures was 1.3592 mg / g and 0.1531% respectively. 

 
Keywords: avocado seeds, bay leaves, effervescent granule, tannins, flavonoids. 
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PENDAHULUAN 

Biji alpukat (Persea  Americana Mill) yang 

hanya dianggap sebagai ampas, limbah atau 

bagian yang kurang berguna karena biji dari 

tanaman  alpukat  ini  memiliki  rasa  yang 

pahit. Biji alpukat memiliki kandungan tanin 

sebagai antioksidan alami.Antioksidan alami 

dapat   mengontrol   kadar   glukosa   darah 

melalui mekanisme perbaikan fungsi 

pankreas    dalam    memproduksi    insulin.
1
 

Kandungan tanin biji alpukat mempunyai 

kemampuan sebagai astringen
2   

yaitu dapat 
mempresipitasikan   protein   selaput   lendir 
usus dan membentuk suatu lapisan yang 
melindungi usus, sehingga menghambat 
penyerapan glukosa sehingga laju 
peningkatan glukosa darah tidak terlalu 

tinggi
3
.Pemberian infusa biji alpukat 0,315 

g/kg BB dapat menurunkan kadar glukosa 
darah tikus wistar yang diberi beban glukosa 

6,75   g/kg   BB
4
.   Pemberian   ekstrak   biji 

alpukat   dengan dosis optimal 1200 mg/kg 

BB dapat menurunkan hingga kadar glukosa 

rata - rata 134,8±27,2 mg/dL 
5
. 

Selain  biji  alpukat,  yang memiliki  potensi 

untuk      dikembangkan      menjadi      obat 
antidiabetes  yaitu,  daun  salam  (Syzygium 

polyanthum(wight) Walp) yang biasanya 

hanya  digunakan  sebagai  bumbu  masak. 

Dosis 1,36 mg/kg BB ekstrak air daun salam 
mempunyai   efek   penurunan   kadar   gula 
darah pada tikus yang diinduksi dengan 

glukosa sebesar 5,582% 
6
. Ekstrak daun 

salam dengan dosis  2,62 mg/20 g BB dapat 
menurunkan   kadar   glukosa   darah   pada 

mencit yang diinduksi aloksan 
7
. Kandungan 

kimia   yang   terdapat   dalam  daun   salam 
adalah minyak atsiri (0,05%) yang 
mengandung sitral dan eugenol, tanin, dan 
flavonoid. Flavonoid inilah yang diduga 
sebagai agen antidiabetes, dengan cara 
menstimulasi  sekresi  insulin  dan 
menghambat absorbsi glukosa sehingga laju 

glukosa  darah  tidak  terlalu  tinggi  
8
. 

Tanaman yang mengandung flavonoid telah 
terbukti  memberi  efek  menguntungkan 
dalam melawan  penyakit  diabetes  melitus, 
baik melalui kemampuan mengurangi 
penyerapan glukosa maupun dengan cara 

meningkatkan toleransi glukosa 
9
. 

Kandungan kadar senyawa tanin dan 

flavonoid dalam kedua tanaman tersebut 
terbukti    bermanfaat untuk pengobatan 

diabetes,  sehingga  menjadi  pertimbangan 

untuk menggabungkan keduanya. Pemilihan 

bentuk   sediaan   granul   efervesen   karena 

dapat menutupi rasa pahit pada biji alpukat 

dan rasa sepat pada daun salam serta 

memberikan sensasi rasa yang 

menyegarkan.Menurut Ansel (1989), formul 

standar efervesen adalah asam sitrat 19%, 

asam tartrat 28%,  dan natrium bikarbonat 

53%.   Kombinasi   asam   sitrat   dan   asam 
tartrat dapat mempercepat waktu pele pasan 
CO2   dibandingkan  kombinasi  asam  sitrat 

dan asam malat serta asam malat dan asam 

tartrat 
10

. Berdasarkan hal tersebut, maka 
dilakukan  formulasi  granul  efervesen 
dengan  perbedaan  konsentrasi  asam  dan 
basa sehingga diperoleh perbandingan yang 
tepat dan baik serta melakukan uji stabilita 
granul  efervesen  pada  suhu  dan 
penyimpanan yang berbeda. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengembangkan  formula  granul  efervesen 

ekstrak biji alpukat dan daun salam yang 

memiliki kombinasi asam dan basa terbaik. 

Membandingkan stabilita formula sediaan 

granul efervesen yang disimpan pada suhu 

kamar (25-30ºC), suhu sejuk (5-15ºC) dan 

suhu stabilita dipercepat (40-45ºC). 

 
BAHAN DAN METODE 

Bahan 
Biji  alpukat diperoleh dari   penjual   jus   di 

daerah Bogor, daun salam segar dari pasar di 

Bogor, sukralosa, natrium bikarbonat, asam 

sitrat, asam tartrat, dan laktosa. 

Alat 

Alat-alat yang digunakan  dalam penelitian 

ini antara lain timbangan analitik (And
®
), 

oven,autoklaf (Memmert
®
), , Moisture 

Balance (AND MX 50
®)

,tanur (Ney
®
), 

spektrofotometer UV-Vis (Optizen
®
), 

Vaccum dryer  (Ogawa
®
),lemari  pendingin, 

dan alat gelas. 

Pembuatan Ekstrak Biji Alpukat  dan 

Daun Salam 
Biji     alpukat     dan     daun     salam segar 
dibuat menjadi serbuk simplisia kering. 

Serbuk simplisia biji alpukat dimasukkan 

kedalam bejana yang   berisi   air   kemudian 

dipanaskan diatas kompor sampai mendidih 

selama kurang lebih 45 menit atau sampai 

volume air menjadi seperempatnya.   Lalu 

disaring  untuk  kemudian  filtratnya 

dipisahkan (perlakuan pertama), residu yang 

didapat  kemudian  ditambahkan lagi air dan 
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diperlakukan  sama  seperti  perlakuan 

pertama hingga total 4 kali       perlakuan 
11

. 
Filtrat   kemudian   dibuat   ekstrak   kering 
dengan Vaccum dryer hingga diperoleh 
ekstrak kering. Serbuk simplisia daun salam 

dibuat dengan cara dekok 
6
. Filtrat cair yang 

diperoleh dipekatkan dengan vaccum dryer 
sehingga didapatkan ekstrak kering. 

Pengujian Karakteristik Serbuk dan Ekstrak 

Kering Simplisia Biji Alpukat dan Daun 

Salam meliputi: 

Penentuan   kadar   air   menggunakan   alat 

moisture balance.  Kadar air simplisia pada 

umumnya  yaitu  tidak  lebih  dari  10  %. 

Penetapan       Kadar       Abu       dilakukan 
menggunakan tanur. Kadar abu dihitung 
terhadap bahan yang telah dikeringkan di 

udara 
12

. Uji Fitokimia meliputi Uji 
Flavonoid, Uji Alkaloid (Bouchardat, 

Dragendorff, Mayer),  Uji Saponin 
13

,  dan 

Uji Tanin 
14

. 

Analisis   Kadar   Tanin    Total    Ekstrak 

Kering Biji Alpukat 

Pengujian menggunakan asam galat sebagai 

standar,     meliputi:     penentuan     Panjang 
Gelombang Serapan Maksimum,   Optimasi 
Waktu Inkubasi, Penentuan Kurva Kalibrasi, 
Pembuatan     Larutan     Blanko     Sampel, 

Pembuatan Larutan Blanko Gelatin 
15

. 
Analisis  kadar    Sampel  dilakukan  dengan 

cara  sebanyak  3,25  gram  serbuk  ekstrak 
kering    biji    alpukat    ditambahkan    akua 
demineralisata  dan  ditepatkan  hingga  100 
mL kemudian dikocok. Dipipet sebanyak 5 
mL,    ditambahkan    akua    demineralisata 
hingga 10 mL. Kemudian diambil 0,1 mL 
dari labu ukur 10 mL dan di dalam labu ukur 

500 mL ditambahkan 6 mL besi (III) 
amonium disulfat dan diaduk selama 20 
menit. Kemudian ditambahkan 6 mL kalium 
besi  (III)  sianida  dan  diaduk  selama  20 
menit  serta  ditambahkan  akua 
demineralisata hingga 500 mL. Larutan 
diukur serapannya pada panjang gelombang 

maksimal yang didapatkan 
15

. 

Analisis  Kadar Flavonoid  Total  Ekstrak 

Daun Salam 
Pengujian  menggunakan  kuersetin  sebagai 
standar, meliputi: Penentuan Panjang 

Gelombang Maksimal,   Penentuan Waktu 

Inkubasi Optimum, Pembuatan Kurva 

Standar.   Penentuan Kadar Flavonoid Total 

dengan cara ditimbang 0,05 g ekstrak daun 

salam   lalu   dilarutkan   dengan   metanol 

sampai 50 mL. Dipipet sebanyak 10 mL dari 

ekstrak kedalam labu ukur 50 mL 

laluditambahkan 1 mL Alumunium klorida 

10%, 1 mL Na Asetat 1 M dan akuades 

sampaitanda  batas.  Dikocok homogen  lalu 
dibiarkan   selama   waktu   optimum,   lalu 
serapan diukur pada panjang gelombang 

maksimal. Absorban yang dihasilkan 

dimasukkan kedalam persamaan regresi dari 
kurva standar kuersetin, kemudian dihitung 

kadar flavonoid total. 

Pembuatan Sediaan  Granul Efervesen 

Ekstrak Kering Biji  Alpukat  Dan  Daun 

Salam 
Granul efervesen dibuat sebanyak 10 gram 

persachet. Kandungan zat aktif ekstrak biji 

alpukat  tiap  sachet  adalah  3,25  gram  dan 

kandungan  zat  aktif  ekstrak    daun  salam 
0,01 gram. 

 

Tabel 1. Formulasi Granul Efervesen Biji Alpukat  dan Daun Salam 
 

Bahan Kontrol + 
(Gram) 

F 1 
Gram 

F 2 
Gram 

F 3 
Gram 

Ekstrak Biji alpukat 3,25 3,25 3,25 3,25 
Ekstrak daun salam 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sukralosa 0,05 0,05 0,05 0,05 
Laktosa 0,69 0,69 0,69 0,69 

Natrium bikarbonat 3,18(53%) 3,75(62,5%) 2,61(43,5%) 2(34%) 
Asam sitrat 1 ,14(19%) 0,57(9,5%) 1,71(28,5%) 2,3(38%) 
Asam tartrat 1,68(28%) 1,68(28%) 1,68(28%) 1,7(28%) 

 

Pembuatan Granul Efervesen 

Pembuatan granul efervesen dilakukan 

dengan metode granulasi basah. Metode ini 

menggunakan    granulasi    terpisah    antara 

komponen  asam dan komponen  basa. 
Ekstrak biji alpukat dan daun salam 

dihomogenkan, masing - masing bahan yang 

berbentuk  kristal  seperti  asam  sitrat  dan 
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asam tartrat diserbukkan terlebih dahulu 
dengan cara digerus. Selanjutnya diayak 
dengan  ayakan  no.30,  kemudian 

ditambahkan  dengan  sebagian  ekstrak 

kering biji alpukat dan daun salam yang 
sebelumnya tadi sudah dihomogenkandan 

digerus sampai homogen, keringkan dioven 
lalu diayak        ( bagian asam ). Setelah itu 

natrium karbonat, sukralosa danpengisi 
laktosa dicampur  dan ditambahkan sebagian 

sisa ekstrak yang sudah dihomogenkan dan 
sesekali disemprot dengan alkohol 70%, 

keringkan dalam ovenpada suhu 50 
o
C, 

setelah kering diayak kembali dengan 
menggunakan ayakan mesh.12 ( bagian basa 

). Campuran 1 ditambahkan ke dalam 

campuran 2, lalu diaduk hingga campuran 

homogen      kemudian      diayak      dengan 
pengayak mesh 20 untuk membuat granul, 

setelah menjadi granul dilakukan evaluasi 

granulefervesen.Evaluasi granul efervesen 

ekstrak kering biji alpukat dan daun salam 

meliputi : Uji aliran granul dengan alat 

granule flow tester,     uji kadar air 

menggunakan Moisture Balance, uji 

kemampuan terdispersi dan ketinggian buih 

yang terbentuk. 

Uji Stabilita 

Sediaan granul efervesen dimasukan ke 

dalam sachet dan  disimpan pada suhu sejuk 

(5-15ºC),   suhu   ruang   (25-30ºC),   suhu 

stabilita  dipercepat  (40-45ºC).  Setiap  suhu 

pengujian  memerlukan  23  sachet.  Seluruh 

sachet disimpan selama 2 bulan dan setiap 2 

minggu sekali dilakukan pengamatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tumbuhan yang digunakan pada penelitian 

ini telah dideterminasi di Pusat Konservasi 
Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil 

identifikasi menyebutkan bahwa biji alpukat 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Persea   americana   Mill,  suku  Lauraceae 

dan  daun  salam  adalah  Syzygium 

polyanthum (Wight) Walp. suku Myrtaceae. 

Serbuk  simplisia  biji  alpukat  yang 

dihasilkan dari 6 kg biji alpukat basah yaitu 

2,1 kg dengan karakteristik serbuk memiliki 

aroma  yang  khas,  warna  coklat  dan  rasa 
yang   pahit.   Sedangkan   serbuk   simplisia 

daun  salam    dihasilkan  sebanyak  0,64  kg 

dari  4,5  kg  daun  salam  basah,  memiliki 

karakteristik     serbuk     berwarna     hijau, 
aromanya yang khas serta rasa yang agak 
kelat dan getir. Karakteristik yang dimiliki 
oleh serbuk simplisia daun salam ini sesuai 

dengan  
17

.     Hasil   serbuk  simplisia   biji 
alpukat dan daun salam ada pada Gambar 1. 

 

 
a                                                                       b 

Gambar 1. Serbuk simplisia biji alpukat (a) dan daun salam (b) 
 

Hasil kadar air yang didapat dari serbuk biji 
alpukat dan daun salam pada alat berturut 
turut sebesar 3,86% dan 4,28%. Kadar air 
simplisia  daun salam kurang dari  5% dan 
kadar  air  serbuk  dari  biji  secara  umum 

kurang dari 5 %  
17

. Kadar abu biji alpukat 

dan daun salam berturut turut sebesar 1,49% 
dan 2,62%. Kadar abu simplisia daun salam 

kurang dari 5,5% 
17 

hasil tersebut 
menunjukkan bahwa kadar abu masih 
memenuhi persyaratan. 

 
 

a                                                                            b 

Gambar 2. Ekstrak biji alpukat (a) dan ekstrak daun salam (b) 
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Pengujian Kualitatif Ekstrak Kering Biji 

Alpukat  dan Daun Salam 

Ekstrak kering biji alpukat yang dihasilkan 

dari metode dekok serbuk biji alpukat 

memiliki     rendemen     sebesar     16,94%, 

sedangkan ekstrak kering yang dihasilkan 

dari   metode   infusa   daun   salam  sebesar 

11,184%.  Hasil  ekstrak  biji  alpukat  dan 

daun salam ada pada Gambar 2.Kadar  air 

dari  ekstrak  biji  alpukat  dan  daun  salam 

berturut turut sebesar 1,83% dan 2,28%. 

Kadar abu pada ekstrak kering biji alpukat 

dan daun salam sebesar   1,3% dan 2,46%. 

Hasil pengujian kualitatif fitokimia dari 

ekstrak    biji    alpukat    dan    daun    salam 

menunjukkan kedua senyawa mengandung 

senyawa  flavonoid,  alkaloid,  saponin,  dan 

tanin. Hasil ini sesuai dengan skrining 

fitokimia simplisia dan ekstrak biji alpukat
18 

dan daun salam
19 

mengandung adanya 
senyawa tersebut. 

Hasil Analisis Kadar Tanin Total Ekstrak 

Kering Biji Alpukat  dan Daun Salam 

Serapan  maksimum  yang  dihasilkan  dari 

larutan asam galat menunjukan absorbansi 

tertinggi dengan 0,577  panjang gelombang 

735 nm.Waktu inkubasi ekstrak memberikan 

serapan yang stabil dan maksimum adalah 

50 menit dengan absorbansi 0,469 . Hasil 
kadar yang didapat dari ekstrak kering biji 

alpukat, daun salam dan campuran ekstrak 

kering biji alpukat dan daun salam ada pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil pengujian kuantitatif kadar tanin total ekstrak 

Sampel 

Campuran biji Alpukat  dan 

Kadar Biji Alpukat         Daun Salam Daun Salam 

Tanin Total         1,3148 mg/g             0 mg/g                            1,3658 mg/g 
 

Hasil kadar tanin total terhadap biji alpukat 

biasa kering sebesar 0,117mg/g 
21

. Kadar 
yang didapat lebih kecil dibandingkang 
dengan yang diteliti, karena metode 

penentuan pada tanin total yang digunakan 
peneliti  lain  menggunakan  metode  Chan 

yang telah dimodifikasi dan penambahan 
reagen  Folin  Ciocalteu,  perbedaan  kadar 

juga kemungkinan karena daerah tempat 
tumbuh dari tumbuhan mempengaruhi zat 

hara yang terkandung didalamnya sehingga 
kadar metabolitnya berbeda serta kemurnian 

pereaksi  berpengaruh terhadap kadar tanin 
total yang dihasilkan. Kadar tanin total pada 

daun  salam  tidak  terdeteksi,  kemungkinan 

karena metode yang digunakan tidak sesuai 

dan  berat  sampel  yang  digunakan  terlalu 

kecil untuk mendeteki adanya tanin. 

Hasil Analisis Kadar Flavonoid Total 

Ekstrak  Kering Biji  Alpukat   dan  Daun 

Salam 
Penentuan            panjang            gelombang 

menggunakan larutan standar kuersetin yang 

memberikan    serapan    maksimum    pada 

panjang    gelombang    430    nm    dengan 

absorbansi 0,159 .Waktu inkubasi optimum 

stabil  pada  menit  ke  -  20  dengan  nilai 
absorbansi  0,359.  Hasil  pengujian  kadar 
ekstrak flavonoid total ada pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil pengujian kuantitatif kadar flavonoid total ekstrak 

Sampel 

 
Kadar 

 
Biji Alpukat 

Daun 

Salam 

Campuran biji Alpukat  dan 

Daun Salam 

Flavonoid Total           0,0974 %         1,5048 %                        0,1543 % 
 

Hasil pengujian ekstrak biji alpukat belum ada 
data kadar flavonoid total yang dilakukan oleh 
peneliti  lain.  Kadar  flavonoid  total  ekstrak 

daun salam
22  

diperoleh 1.3847 % dan 2,228% 
23 

. 

Hasil  Mutu  Sediaan  Granul Efervesen 

Sediaan  granul  efervesen  menggunakan 
metode granulasi basah, komponen asam dan 
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basa dipisah untuk menghindari terjadinya 

reaksi antara asam dan basa. Masing – masing 

komponen ditambahkan ekstrak agar granul 

yang terbentuk memiliki warna yang hampir 

seragam  kemudian  dilakukan  peleburan 

dengan oven pada suhu 40ºC. 
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Hasil   pengujian   evaluasi   formula   granul 

efervesen  ada  pada  Tabel 4.  Sediaan granul 

efervesen terdapat pada Gambar 3. 

 

 
Tabel 4. Hasil evaluasi formula granul efervesen 

Evaluasi Organoleptik 
 

Warna       Aroma             Rasa 

 

 
 

Laju Alir 

 

 

Buih 

Terbentuk 

(%) 

 
 

Waktu 

Terdispersi 

 

 

F 1 
 

Coklat 
 

Khas Pahit                    
6, 

(Mudah 
098                  

96,15 
mengalir) 

 

1 menit 9 detik 
 

F 2 
 

Coklat 
 

Khas 
Agak manis               5, 
sedikit asam      (Mudah 

741 

mengalir)          
82,85 

 

1 menit 6 detik 

 

F 3 
 

Coklat 
 

Khas Manis asam               
5, 

(Mudah 
974                  

73,07 
mengalir) 

 

1 menit 4 detik 

 

 

a                                                   b 

Gambar 3.  Sediaan granul efervesen (a) dan granul efervesen yang sudah dilarutkan (b) 
 

Hasil Uji Stabilita  Granul Efervesen 

Pengujian stabilita dilakukan untuk formula 
3,   karena   hasil   orientasi   formula   yang 
dilakukan      menunjukkan      formula      3 
menghasilkan  granul  efervesen  yang  baik 
bila  dibandingkan  formula  lainnya,  dilihat 
dari  pengujian  evaluasi  organoleptik,  laju 
alir, buih terbentuk serta waktu terdispersi. 
Hasil  uji  kadar  air  yang  dilakukan  pada 
masing    -    masing    suhu    penyimpanan 
menghasilkan   kadar   air   yang   berbeda, 
dengan rentang antara 2,19% sampai 4,96%. 
Serbuk  minuman  trasisional  mengandung 

kadar    air    maksimal    4%
25

.        Kriteria 
penerimaan  kadar  air  granul  berada  pada 

kisaran   2   –   5  %
26

.  Penyimpanan   suhu 
dipercepat,  suhu  kamar   dan  suhu  sejuk 
masih memenuhi persyaratan. 

Pengujian daya alir   pada suhu sejuk dan suhu 

kamar memenuhi syarat dengan daya 
alir  mudah mengalir dan tidak lebih dari 10 

gram/detik 
27

. Daya alir berkaitan dengan 
kadar   air   yang   telah   dilakukan,   karena 
apabila kadar airnya rendah maka akan 
mempengaruhi   sifat   daya   alir   sehingga 
granul melekat dan daya alir rendah. Sifat 

aliran granul sangat penting untuk 

memastikan pencampuran granul yang 

efisien. 

Uji buih yang dihasilkan oleh suhu kamar 

menghasilkan   tinggi   buih   yang   paling 

rendah dibandingkan suhu dipercepat dan 

suhu kamar, karena pada penyimpanan suhu 

kamar terjadi peningkatan kelembaban atau 

meningkatnya kadar air sehingga apabila 

granul lembab daya alir yang dihasilkan 

kurang baik yang menyebabkan rendahnya 

tinggi  buih.  Karbondioksida  yang  keluar 

akan mempengaruhi dari kesegaran dari 

minuman berkhasiat yang dibuat. Hasil uji 

buih mengatakan bahwa penambahan 

konsentrasi asam dan basa akan 

mempengaruhi dari jumlah buih atau 

karbondioksida yang dihasilkan. Natrium 

bikarbonat apabila direaksikan dengan air 

akan menimbulkan buih, semakin tinggi 

konsentrasi natrium bikarbonat yang 

dihasilkan maka akan semakin tinggi pula 

buih. 

Waktu   terdispersi   yang   dihasilkan   dari 

ketiga suhu berkisar antara 1 menit 10 detik 

sampai 94 detik. Hasil ini memenuhi syarat 

dengan waktu yang diperlukan oleh granul 

terdispersi  kurang  dari  120  detik,  waktu 

larut granul efervesen merupakan salah satu 

karakteristik  yang  sangat  penting  karena 

menghasilkan waktu larut yang cepat, yaitu 

kurang dari 120 detik 
28

. Waktu terdispersi 
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dipengaruhi oleh daya alir, apabila laju alir 

yang dihasilkan rendah maka waktu 

terdispersi   lama   sehingga   larutan   lebih 

lambat untuk membentuk buih. Batasan 

waktu terdispersi kaitannya dengan 

kenyamanan apabila dikonsumsi dengan 

waktu terdispersi yang singkat, sediaan 

granul   efervesen   yang   sudah   dilarutkan 

dapat segera dikonsumsi. Dengan demikian 

granul efervesen ekstrak biji alpukat dan daun 

salam memenuhi syarat waktu larut granul 

efervesen. 

Hasil    Stabilita     Kadar   Tanin         dan 

Flavonoid Total 

Kadar tanin total yang dilakukan pada  uji 

stablita sediaan selama 8 minggu terjadi 

perubahan  secara  kimia  dengan  turun  nya 

kadar yang ada didalam sediaan.Kadar tanin 

total  pada  granul  efervesen  minggu  ke-0 

yaitu 1,3613 mg/g ekstrak simplisia kering. 

Hasil kadar yang diperoleh pada minggu ke- 

8  pada  suhu  satbilita  dipercepat  1,3376 

mg/g, suhu kamar 1,3460 mg/g, dan suhu 

sejuk 1,3592 mg/g. Kadar tanin granul 

efervesen seluruh suhu cukup stabil. 

Hasil kadar flavonoid total pada granul 

efervesen minggu ke-0 yaitu 0,1540%. Hasil 

kadar granul yang didapat minggu ke-8 pada 

suhu   dipercepat   0,1519%,   suhu   kamar 

0,1523 %, dan suhu sejuk 0,1531 %.  Kadar 

yang   turun   kemungkinan   terjadi   karena 

degrarasi  dari  bahan  aktif  secara  perlahan 

akibat perubahan suhu, udara,dan cahaya. 

 
SIMPULAN 

1. F o r m u l a  granul efervesen ekstrak biji 

alpukat dan daun salam dengan kombinasi 

natrium bikarbonat 2 gram, asam sitrat 2,3 

gram dan asam tartrat 1,7 gram memiliki 

mutu yang paling baik. 
2. Formula granul efervesen yang disimpan 

pada suhu  sejuk  (5-15°C) stabil selama 8 

minggu. 
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