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ABSTRAK 

  Minuman herbal siap saji merupakan produk bahan minuman berbentuk serbuk atau 

granula yang biasa dibuat dari gula dan rempah-rempah yang dicampur menjadi satu dengan 

atau tanpa penambahan bahan makanan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

perbandingan kadar Flavonoid dari berbagai serbuk instan kunyit putih yang beredar di 

pasaran dengan merek (I), (II), (III), (IV) dan (V) dengan 2 Batch yang berbeda pada setiap 

merek dilakukan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Hasil kadar flavonoid dari 

serbuk instan kunyit putih berbagai merek yang beredar di pasaran yaitu kadar flavonoid 

yang paling tinggi terdapat pada sampel merek (I)pada (batch A) dengan kadar sebanyak 

5,366% dan (II) pada (batch B) dengan kadar sebanyak 5,423%. Sedangkan kadar flavonoid 

terendah terdapat pada merek (IV) 2,851% (batch B) dan 3,024% (batch A). 

 

Kata Kunci : Serbuk Instan Kunyit Putih, Flavonoid, Spektrofotometri UV-Vis 

 

ABSTRACT 

The drink of nonperishable herbs is a product of a powdered or granula beverage usually 

made from sugar or spices mixed into one with or without any additional supplies. The 

purpose of this study is to determines the comparison of the flavonoid levels of various instan 

white tumeric powder that is circulating on the market by brand (I), (II), (III), (IV), and (V) 

with 2 different batch of each brand is carried out using  Spectrophotometer UV-Vis. The 

result were obtained levels of flavonoid of the instan white tumeric powder that is circulating 

on the market that is the highest levels of flavonoids is in batch (A) in (V) brand at a rate of 

5.366% and a brand (II) on batch (B) a grade of 5.423%. While the lowest levels flavonoid 

are in brand (IV) 2.851% (batch B) dan 3.024% (batch A), respectively. 
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PENDAHULUAN 

         Rempah yang dikenal luas di Indonesia 

adalah tanaman kunyit-kunyitan yang merupakan 

tanaman daerah tropis yang sangat berguna. 

Rimpang dari berbagai jenis tanaman digunakan 

sebagai rempah-rempah, obat-obatan, bahan 

kosmetik dan pewarna makanan. Salah satu jenis 

suku kunyit-kunyitan adalah Kunyit putih yang 

rimpangnya berbentuk spesifik dan dapat 

dibedakan dari rimpang lainnya. Berdasarkan 

penelitian pengalaman (empiris) kunyit putih 

memiliki manfaat menyembuhkan berbagai 

macam penyakit yaitu sebagai antioksidan, 

antikanker, asma, hepatitis, menurunkan kadar,  

 

kolesterol dan trigliserida darah, TBC, 

sinusitis (Cheppy, 2004). Komponen 

utama dalam rimpang kunyit putih adalah 

kurkuminoid, flavonoid, polifenol dan 

minyak atsiri. Kunyit putih berkhasiat 

menetralkan racun, menghilangkan rasa 

nyeri sendi, menurunkan kadar 

kolesterol, antibakteri dan sebagai 

antioksidan alami penangkal senyawa 

radikal bebas yang berbahaya (Darwis et 

al, 1991).  

        Konsumsi minuman herbal 

khususnya herbal siap saji akan  



mempermudah dalam mengkonsumsi minuman 

herbal yang mudah dibawa. Minuman herbal siap 

saji merupakan produk bahan minuman 

berbentuk serbuk atau granula yang biasa dibuat 

dari gula dan rempah-rempah yang dicampur 

menjadi satu dengan atau tanpa penambahan 

bahan makanan lain (Earle, R.L, 2000). Serbuk 

granul yang beredar di pasaran berasal dari 

daerah yang berbeda sehingga dimungkinkan 

bahan baku juga berasal dari daerah berbeda. 

Daerah penghasil bahan baku dapat 

mempengaruhi kadar metabolit dalam suatu 

tanaman. Berdasarkan hal diatas maka penelitian 

ini dilakukan untuk Penelitian ini akan 

menentukan kadar flavonoid dari beberapa 

serbuk instan kunyit putih yang beredar di 

pasaran. Kadar flavonoid ditentukan dengan 

spektrofotometri UV-Vis menggunakan pereaksi 

alumunium klorida. Metode ini digunakan 

karena alumunium klorida (AlCl3) sebagai 

pereaksi pengompleks dengan gugus orto-

dihidroksi dan menimbulkan pergeseran khas 

menuju pita panjang gelombang tinggi yang 

berguna pada analisis beberapa golongan 

flavonoid (Robinson, 1995). 

 

METODE 

Pelaksanaan penelitian 

         Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 

Mei – Juli 2019 bertempat di Laboratorium 

Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Pakuan. 

Alat 

         Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu alat-alat gelas, timbangan analitik digital, 

spektrofotomet. 

Bahan 

         Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah serbuk instan kunyit putih yang beredar 

dipasaran, Alumunium Klorida 10%, air suling, 

Bouchardat LP, Etanol, Metanol, serbuk 

Kuersetin, Natrium Asetat 1 M, Asam Klorida 

2N, Natrium Klorida 10%, perekasi Mayer LP, 

serbuk Magnesium, serbuk Asam Borat, serbuk 

Asam Oksalat. 

 

PROSEDUR KERJA 

Pengumpulan sampel  

                     Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 5 merek serbuk instan kunyit putih 

yang beredar di pasaran dengan 2 batch 

yang berbeda untuk setiap merek. 

 

Uji Karakteristik Serbuk Simplisia 

a. Penetapan Kadar Air 

Penetapan kadar air dilakukan 

dengan metode gravimetri. Cawan uap 

kosong dioven terlebih dahulu selama 10 

menit untuk menghilangkan lemak dan 

zat asing yang menempel di cawan, lalu 

didinginkan dan ditimbang bobot cawan 

kosong. Timbang sampel serbuk instan 

kunyit putih sebanyak 2 g dengan cawan 

yang sudah diketahui beratnya kemudian 

dikeringkan pada suhu 105oC selama 5 

jam dan ditimbang. Pengeringan 

dilanjutkan dan ditimbang pada jarak 1 

jam sampai perbedaan antara 2 

penimbangan berturut – turut tidak lebih 

besar dari 0,025 g (Depkes, 1995). 

 

b. Penetapan Kadar Abu  

         Lebih kurang 1 g sampai 2 g 

sampel yang telah ditimbang dengan 

seksama, dimasukkan ke dalam krus 

platina atau krus silikat yang telah 

dipijarkan, ditara dan diratakan. Sampel 

yang ada di dalam krus platina atau 

silikat kembali dipijarkan pada suhu 

600˚C perlahan-lahan hingga arang habis, 

setelah itu krus platina yang berisi 

sampel didinginkan, lalu ditimbang. Jika 

dengan cara ini arang tidak dapat 

dihilangkan, ke dalam krus ditambahkan 

air panas dan disaring menggunakan 

kertas saring bebas abu. Sisa dan kertas 

saring dipijarkan dalam krus yang sama. 

Filtrat dimasukkan ke dalam krus, setelah 

itu diuapkan dan dipijarkan hingga bobot 

tetap, lalu ditimbang. Kadar abu dihitung 

terhadap bahan yang telah dikeringkan di 

udara. Selisih 0,25%, pekerjaan ini 

dilakukan sebanyak dua kali (DepKes RI, 

2014).  

 

Uji Fitokimia 

Uji Flavonoid 

Sebanyak ±100 mg serbuk instan kunyit 

putih dilarutkan dengan 3 ml etanol 

(larutan uji) kemudian diuapkan hingga  



kering, ditambahkan 3-2 tetes etanol, 

ditambahkan dengan serbuk Magnesium dan 

beberapa tetes asam klorida 5M. Warna merah 

hingga merah lembayung yang timbul 

menandakan senyawa flavonoid (Hanani, 2015). 

 

Analisis Kadar Flavonoid Serbuk Instan 

Kunyit Putih 

a. Penentuan  Panjang Gelombang 

Maksimum Kuersetin 

Pipet 3 mL larutan standar kuersetin  

dalam metanol p.a konsentrasi 100 ppm 

masukkan kedalam labu ukur 10 mL, tambahkan  

0,2 mL alumunium klorida 10%, 0,2 mL natrium 

asetat 1 M dan air suling sampai batas. Dikocok 

homogen lalu biarkan selama 30 menit, ukur 

absorbannya pada panjang gelombang 420-440 

nm dengan menggunakan spektrofotometer UV-

Vis (Ahmad dkk, 2015). 

 

b. Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan 

Standar Kuersetin 

Deret standar kuersetin 2, 4, 6, 8, 10 dan 

12 ppm dibuat dari larutan 100 ppm. Sebanyak 

0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 dan 1,2 mL larutan standar 

100 ppm dipipet ke dalam labu ukur 10 mL. 

Selanjutnya ditambahkan 0,2 mL aluminium 

klorida 10%, 0,2 mL natrium asetat 1 M dan 

diencerkan dengan air suling sampai batas. 

Kocok homogen lalu dibiarkan selama waktu 

optimum, diukur absorbannya pada panjang 

gelombang maksimal. Kurva dibuat antara 

konsentrasi larutan standar kuersetin dengan nilai 

absorban yang diperoleh dan akan dihasilkan 

persamaan regresi linier (y = bx + a). Persamaan 

regresi ini untuk menghitung kadar serbuk instan 

kunyit putih dengan memasukkan absorban 

kunyit putih sebagai nilai y ke dalam persamaan. 

 

c. Penetapan Kadar Flavonoid Serbuk 

Instan Kunyit Putih 

Sebanyak 100 mg serbuk instan kunyit putih 

dilarutkan dengan metanol p.a sampai 10 mL. 

Larutan dipipet 1 mL dari masing-masing larutan 

instan kunyit putih kedalam labu ukur 10 mL 

lalu ditambahkan 0,2 mL AlCl3 10%, 0,2 mL 

natrium asetat 1 M dan akuades sampai batas. 

Kocok homogen lalu dibiarkan selama waktu 

optimum, lalu serapan diukur pada panjang 

gelombang maksimal. Absorban yang dihasilkan 

dimasukkan kedalam persamaan regresi 

dari kurva standar kuersetin (Ahmad dkk, 

2015).  

Nilai absorban dan konsentrasi dari 

kuersetin dimasukkan ke dalam grafik 

untuk mendapatkan persamaan regresi 

linier, absorban larutan uji yang 

dihasilkan dimasukkan ke dalam 

persamaan regresi standar kuersetin 

sehingga didapatkan konsetrasi larutan 

uji. 

 

Perhitungan Kadar Flavonoid 

Kurva standar yang diperoleh :  

   Y = bx + a  

Y = Absorban 

 x  = Konsentrasi (ppm) 

a  = Intersept  

b  = Slope  

% kadar Flavonoid =
𝐶×𝑉×𝑓𝑝×10−6

𝑚
×

100% 
Keterangan  

c  : kesetaraan Quersetin (μm/ml) 

V : volume total ekstrak 

f   : faktor pengenceran 

m : berat sampel (g) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan Bahan Serbuk Instan 

Kunyit Putih 

Serbuk instan kunyit putih yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari beberapa pedagang seperti di pasar 

dan toko online. Terdapat 5 merek serbuk 

instan kunyit putih yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu merek (I), 

merek (II), merek (III), merek (IV), dan 

merek (V). Dari setiap merek dilakukan 

pengambilan 2 sampel yang berbeda 

kode produksi (batch) untuk dilihat 

perbandingan kadar flavonoid dalam 

serbuk instan kunyit putih. Karakter dari 

serbuk instan kunyit putih yaitu memiliki 

warna serbuk yang putih, berbau khas 

dan rasa pahit. Alasan menggunakan 

sampel dengan merek di atas adalah dari 

segi harga murah dan dari daerah yang 

masih dapat dijangkau dengan mudah. 

 



Hasil Analsis Karakteristik Serbuk Instan 

Kunyit Putih 

a. Penetapan Kadar Air Serbuk Instan 

Kuyit Putih 

        Suatu bahan perlu diketahui kadar air untuk 

melihat seberapa banyak air yang  terkandung di 

dalam bahan dan ketahanannya dalam 

penyimpanan. Semakin kecil kadar air yang 

terdapat dalam suatu bahan maka akan semakin 

kecil resiko kerusakan oleh mikroorganisme. 

Hasil penetapan kadar air dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel  Kadar Air Serbuk Instan Kunyit Putih 

 

b. Hasil Penetapan Kadar Abu Serbuk Instan 

Kunyit Putih 

         Pemeriksaan ini bertujuan untuk 

mengetahui pencemaran bahan anorganik dan 

mineral pada serbuk instan kunyit putih. Prinsip 

penetapan kadar abu yaitu bahan dipanaskan 

pada temepratur tertentu dimana senyawa 

organik dan turunannya terdestruksi kemudian 

menguap, sehingga yang tertinggal hanya 

senyawa anorganik dan mineral (Depkes RI, 

2000). 

Tabel Kadar Abu serbuk instan kunyit putih 

 
bahwa semua merek serbuk instan kunyit putih 

(Curcuma zedoaria Rosc.) telah memenuhi 

persyaratan kadar abu. Pesyaratan kadar abu 

kunyit tidak boleh lebih dari 9% (DepKes, 1977). 

 

Hasil Uji Fitokimia Serbuk Instan Kunyit 

Putih 

         serbuk instan kunyit putih dari berbagai 

merek (I, II, III, IV dan V) mengandung senyawa 

metabolit sekunder yaitu alkaloid, flavonoid, 

saponin dan tanin Hasil ini telah sesuai dengan 

penelitian sebelumnya oleh Saridewi, dkk (2018) 

yang menyatakan bahwa pada kunyit 

putih  mengandung senyawa alkaloid, 

flavonoid, tanin dan saponin. 

 

Hasil Analisis Kadar Flavonoid 

Serbuk Instan Kunyit Putih 

a. Penentuan  Panjang 

Gelombang Maksimum 

Kuersetin 

Pada penelitian ini penentuan panjang 

gelombang maksimum dilakukan dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

pada daerah panjnag gelombang 420-440 

nm dan konsentrasi yang digunakan 

adalah 100 ppm sehingga diperoleh  

panjang gelombang maksimum 433 nm, 

hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, dimana 

sebelumnya menunjukkan bahwa 

panjang gelombang yang didapat yaitu 

431 nm (Ahmad dkk, 2015). Tujuan 

penentuan panjang gelombang 

maksimum yaitu agar mengetahui daerah 

serapan yang dapat dihasilkan berupa 

nilai absorbansi dari larutan baku 

kuersetin yang diukur serapannya 

menggunakan alat spektrofotometer UV-

Vis pada rentang panjang gelombang 

420-440 nm. 

 

b. Hasil Penentuan Waktu 

Inkubasi Optimum 

Penentuanwaktu inkubasi 

optimum dilakukan untuk mengetahui 

waktu penyimpanan yang memberikan 

serapan stabil yang dibutuhkan oleh suatu 

zat agar bereaksi secara maksimal. Pada 

penelitian ini, waktu inkubasi dilakukan 

pada beberapa waktu yaitu 5, 10, 15, 20 

dan 30 menit. Hasil uji menunjukkan 

waktu absorbansi optimum yang didapat 

adalah pada menit ke 20, hasil tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian 

sebelumnya, dimana hasil penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa waktu 

inkubasi optimum yang didapat selama 

20 menit (Sukmawati dll, 2018). Data 

hasil waktu inkubasi optimum dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

 



 
 

c. Hasil Kurva Kalibrasi Larutan Standar 

Kuersetin 

Penentuan kadar flavonoid pada berbagai serbuk 

instan kunyit putih dapat didasarkan pada nilai 

absorbansinya. Data larutan standar digunakan 

untuk membuat persamaan regresi. 

Kurva kalibrasi dibuat untuk menentukan kadar 

senyawa yang belum diketahui konsentrasinya. 

 
dapat dilihat kurva menghasilkan 

persamaan          y = 0,126x + 0,008 dimana nilai 

x menunjukkan kadar serbuk instan kunyit putih, 

jika absorban serbuk instan kunyit putih 

dimasukkan sebagai nilai y maka dapat dihitung 

nilai x sebagai kadar (ppm). Kurva menghasilkan 

nilai  R2 = 0,9984, nilai ini menunjukkan hampir 

mendekati linearitas 1, maka dapat dikatakan 

bahwa absorban merupakan fungsi yang nilainya 

berbanding lurus dengan konsentrasi dan 

mengikuti persamaan regresi linear. 

 

Hasil Penetapan Kadar Flavonoid Serbuk 

Instan Kunyit Putih  

Penetepan kadar flavonoid menggunakan metode 

spektrofometri UV-Vis. Metode analisis  

flavonoid yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode alumunium klorida dengan 

standar yang digunakan adalah kuersetin. 

Pereaksi AlCl3 yang digunakan bertujuan untuk 

mendeteksi gugus hidroksil dan keton yang 

berdekatan dengan gugus orto-hidroksi, karena 

antara AlCl3 dengan kedua gugus tersebut akan 

terjadi reaksi pembentukan senyawa kompleks. 

Persamaan regresi didapatkan dari grafik antara 

konsentrasi dan absorbansi larutan standar. 

Persamaan regresi yang didapatkan y = 0,126x +  

sama tinggi. 

0,008 dengan nilai R2 = 0,9984 pada 

kuersetin. Penetapan kadar flavonoid 

total diujikan pada beberapa merek 

serbuk instan kunyit putih yang beredar 

di pasaran untuk mengetahui perbedaan 

kadar kandungannya pada masing-

masing sampel. 

Kadar flavonoid paling tinggi terdapat 

pada sampel (V) serbuk instan kunyit 

putih batch A. Sedangkan kadar 

flavonoid yang paling tinggi terdapat 

pada sampel (II) serbuk instan kunyit 

putih batch B. Kadar flavonoid yang 

paling rendah terdapat pada sampel (IV) 

baik pada batch A maupun batch B. Hal 

tersebut dapat disebabkan dari proses 

pembuatan sediaan yang berbeda dan 

tempat sumber/tumbuh dapat 

berpengaruh seperti kondisi lingkungan, 

suhu, sinar ultraviolet, hara dan 

ketersediaan air dan kadar CO2 pada 

atmosfer (Rohaeti, et al. 2011). 

 

Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil uji ANOVA 

diperoleh nilai 0.000 0.05Sig    , 

dengan demikian dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa ada perbedaan sampel 

serbuk instan kunyit putih yang beredar 

di pasaran pada batch A dan batch B 

terhadap kadar flavanoid yang 

dihasilkan. Untuk mengetahui pasangan 

sampel apa saja yang memberikan kadar 

flavanoid yang sama maupun  yang 

berbeda maka dilakukan uji lanjut 

dengan metode Duncan. Berdasarkan 

hasil uji lanjut dengan metode Duncan 

pada batch A dan batch B diperoleh 

bahwa  sampel serbuk instan kunyit putih 

merek (II) dengan merek (V) 

memberikan kadar flavanoid tidak jauh 

berbeda. Sementara itu, merek (IV) , (I), 

dan (III) memberikan kadar flavanoid 

yang berbeda dengan merek-merek 

serbuk instan kunyit putih yang lainnya. 

Berdasarkan hasil uji lanjut Duncan pada 

Batch A dan Batch B dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa merek (II) dan merek 

(V) memberikan kadar flavanoid yang  



 
Grafik Kadar Flavonoid Serbuk Instan Kunyit 

Putih 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa serbuk 

instan kunyit putih yang mengandung kadar 

flavonoid paling tinggi adalah merek (V) dengan 

kadar sebesar 5,366 % (batch A) dan merek (II) 

dengan kadar sebesar 5,423% (Batch B). 

Sedangkan serbuk instan kunyit putih yang 

mengandung kadar flavonoid paling rendah 

adalah dari merek (IV) dengan perolehan % 

kadar sebesar 3,024% (Batch A) dan 2,851% 

(Batch B). 

 

Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai perbandingan kadar flavonoid dengan 

menggunakan  berbagai merek serbuk instan 

kunyit putih yang berbeda dengan penambahan 

pemanis (gula). 
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