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PENDAHULUAN 

Rasa manis merupakan kebutuhan sensori 
yang sangat penting bagi masyarakat. 
Sebagian besar masyarakat memenuhi 
kebutuhan tersebut dengan mengkonsumsi 
gula, padahal konsumsi gula dalam jumlah 
berlebih dan jangka waktu yang lama dapat 
memicu obesitas, diabetes, dan penyakit 
degeneratif yang lain. Oleh karena itu, 
masyarakat mencari alternatif pemanis yang 
rendah kalori.  

Pada umumnya, pemanis rendah kalori yang 
tersedia dipasaran adalah pemanis buatan. 
Beberapa pemanis buatan yang banyak 
digunakan diantaranya adalah siklamat, 
sakarin, dan aspartam (Mudjajanto, 2005). 
Pemanis buatan ini memang memiliki tingkat 
kemanisan yang tinggi dan rendah kalori 
namun memiliki sifat karsinogen (Wijaya. 
2010). Oleh karena itu, perlu adanya alternatif 
pemanis lain yang memiliki tingkat 
kemanisan tinggi, rendah kalori dan tidak 
bersifat karsinogen. Bahan alam yang dapat 
kita pergunakan untuk menjawab tantangan 
tersebut adalah Stevia rebaudiana (Bert.). 
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Di Indonesia, tanaman ini belum banyak 
dikembangkan dan hanya dimanfaatkan 
dalam bentuk mentahnya saja. Tanaman 
tersebut dapat kita temukan di daerah Bogor, 
Tawangmangu dan Bandungan. Menurut 
Philip (1987), senyawa steviosida dari 
tanaman tersebut mempunyai potensi, fungsi, 
dan karakteristik pemanis yang lebih besar 
dari jenis-jenis pemanis lainnya. Steviosida 
adalah senyawa alam yang termasuk dalam 
golongan terpen. Senyawa ini memiliki rasa 
yang sangat manis, 250 – 300 kali lebih 
manis dari sukrosa, serta rendah kalori 
(Anonim. 1999). Tidak hanya itu saja, 
disamping berkalori rendah steviosida juga 
mempunyai sifat hipoglikemik yang berarti 
(Djas, 2005), sehingga dapat dipergunakan 
sebagai alternative pencegahan dan terpi 
penyakit diabetes mellitus. 

Dalam beberapa penelitian di luar negeri yang 
sebelumnya diperlukan teknologi yang tinggi 
untuk dapat mengisolasi dan mengkristalkan 
steviosida.Oleh karena itu diperlukan 
penelitian yang lebih lanjut untuk dapat 
mengisolasi dan mengkristalkan steviosida 
berbasis air dengan metode yang praktis, 
efektif, dan efisien. Selain metode kristalisasi 
steviosida, diperlukan pulapenetapan 
kadarnya secara KCKT, membuat 
praformulasi pemanis alami hingga uji pra-
klinis in vivo untuk menentukan potensi 
hipoglikemiknya. 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengekstrak dan mengkristalkan steviosida 
dari Stevia rebaudiana Bert.berbasis air, juga 
melakukan pra-formulasi yang tepat antara 
kristal steviosida dengan bahan pembawa 
dalam hal ini adalah maltodextrin sebagai 
pemanis alami rendah kalori. Selain itu juga 
meneliti pengaruh kristal stevia pra-formulasi 
tersebut terhadap penurunan kadar gula darah 
tikus putih yang dibebani glukosa. 

METODE 

Preparasi Sampel 

Sampel daun stevia dibersihkan dari tanah 
kemudian dikeringkan dengan drying cabinet 
pada suhu 500C selama 24 jam. Setelah 
kering, sampel dihaluskan dengan grinder. 

Defatisasi Sampel 

Sebanyak 150g sampel diekstrak dengan 
heksan sebanyak 1L menggunakan sokhlet 
selama 17,5jam. 

Ekstraksi Sampel 

100g sampel dimaserasi dengan aquades 
sebanyak 1,5L. Pada langkah ini, dilakukan 
optimasi maserasi pada suhu berbeda, yaitu  
pada suhu 50 dan 1000C, selama 60 menit. 
Larutan disaring dan maserasi diulang 
sebanyak 2kali dengan 1L akuades, masing-
masing selama 30 menit.  

Optimasi Kristalisasi Sampel 

Larutan disaring dan filtrate ditambahkan 
asam sitrat 50% hingga pH 4. Disaring dan 
filtrate ditambahkan CaCO3 hingga pH 10. 
Larutan disaring dan ditambahkan asam sitrat 
50% hingga pH 6,4. Larutan diuapkan dengan 
rotary evaporator hingga pekat. Larutan 
pekat ditambahkan etanol sebanyak 30 mL. 
Larutan ditambahkan 10g bentonite/arang 
aktif lalu disaring, langkah ini diulang 
sebanyak 3kali. Filtrat diuapkan dengan 
rotary evaporator hingga jenuh dan 
direkristalisasi dengan etanol. 

Analisa Ekstrak Steviosida dengan 
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 
(KCKT) 

Identifikasi steviosida menggunakan KCKT 
dilakukan dengan fase diam RP C18 dan fase 
gerak astonitril dan air denga flow rate 1,5 
ml/menit. Elusi fase gerak dilakukan secara 
isokratik menggunakan pelarut (A) air : 
methanol (70:20 v/v). 76% dan (B) asetonitril 
24%. Volume sampel yang diinjeksikan 
sebesar 20 µl. Deteksi pemisahan 
menggunakan detektor UV Smart Line 
Knauer pada panjang gelombang 217 nm. 

Analisis Spektra Steviosida dari Ekstrak 
secara Spektroskopi 

Ekstrak steviosida dilarutkan dalam pelarut 
H3PO4 : asetonitril (1:1 v/v). Larutan dilihat 
pola serapan cahayanya pada panjang 
gelombang 200 – 400 nm. 

Pra-formulasi 

Kristal steviosida diberi penutup (sealing) 
menggunakan Pharmacoat 606, selanjutnya 
adalah tahap sub coating dan grossing. Pada 
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tahap tersebut digunakan larutan penyalut 
dengan maltodextrin DE 35-40, kemudian 
dibuat berbagai perbandingan campuran 
kristal steviosida dengan maltodextrin seperti 
ditunjukan pada Tabel 1. 

Organoleptik 

Dilakukan uji hedonik (tingkat kemanisan) 
pada berbagai perbandingan kristal steviosida 
dan maltodekstrin terhadap 25 panelis. Uji 
hedonik dilakukan dengan 6 parameter 
penilaian yaitu 5 = sangat tidak manis, 4 = 
tidak manis, 3 = agak manis, 2 = manis, 1 = 
sangat manis sekali. Masing-masing 
campuran praformulasi dilarutkan dalam 100 
ml air dan dilakukan perbandingan dengan 
larutan gula sukrosa 5% (w/v). 

 

Uji Toleransi Glukosa (Sujono, 2005) 

Hewan uji tikus putih dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok perlakuan. Setiap 
perlakuan terdiri dari 5 ekor. Subyek uji 
dipuasakan (12-18 jam) dengan tetap diberi 
minum ad libitum, terlebih dahulu sebelum 
perlakuan.  

Pembagian kelompok sebagai berikut : 
kelompok negatif hewan uji diberi aquades, 
kelompok positif diberi larutan gula rendah 
kalori merk “X”. Perlakuan 1, 2, dan 3 
berturut – turut diberi larutan steviosida pra-
formulasi dengan dosis 0,35, 2,50, dan 4,90 
mg/kgbb. Semua kelompok mendapat 
pembebanan glukosa dengan pemberian 
glukosa 50%, 5 ml/kgbb pada menit 45 
setelah pemberian perlakuan. Setelah 
pemberian beban glukosa, cuplikan darah 
diambil dari vena lateralis ekor tikus 
sebanyak 0,1 – 0,2 ml pada menit ke -45; 0; 
45; 90; dan 135. Darah yang diperoleh 
kemudian ditambahkan larutan anti 
penggumpal (NaEDTA 5%) kemudian 

dipusingkan dengan menggunakan centrifuge 
selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. 
Larutan bening (plasma) diambil untuk 
pengukuran kadar glukosa darah. 

Pengukuran Kadar Glukosa Darah 
(Srikanth. 2004, yang dimodifikasi) 

Pengukuran kadar glukosa darah ditetapkan 
dengan metode enzimatis menggunakan 
pereaksi glucose oxidase. 10 µl 
sampel/standar glukosa ditambahkan 1,0 ml 
pereaksi glucose oxidase kemudian 
diinkubasi selama 10 menit pada suhu 37 0C. 
Pengukuran absorbansi dilakukan setiap 10 
menit dalam selang waktu 60 menit pada 
panjang gelombang 546 nm. Perhitungan 
kadar glukosa darah dengan rumus: 

 

   (1) 

Analisa Data 

Data uji organoleptik hasil pra-formulasi 
secara statistik dengan ANOVA 
menggunakan SPSS 18. Data kadar glukosa 
darah yang diperoleh dianalisa secara 
deskriftif. 

Data kuantitatif kadar glukosa darah dibuat 
kurva hubungan antara glukosa darah (mg/dl) 
per satuan waktu pengamatan (menit). Dari 
kurva tersebut, kemudian dihitung “Area 
Under Curve -45-135” atau AUC -45-135 dari 
masing-masing hewan uji tiap kelompok. 
Prosentase penurunan kadar glukosa darah 
(%PKGD) setiap perlakuan dihitung dengan 
mengurangi nilai AUC -45-135 kontrol negatif 
dengan perlakuan, kemudian hasilnya dibagi 
AUC -45-135 kontrol negatif dikalikan 100%.  

Optimasi Kristalisasi Steviosida Berbasis 
Air 

Optimasi penelitian difokuskan pada 
kristalisasi berbasis air. Dasar metode ini 
adalah menghasilkan kristal yang larut air, 
meningkatkan % yield, menghilangkan 
penggunaan pelarut organik yang bersifat 
non-polar. Metode yang dioptimalkan 
diharapkan lebih efisien dan efektif dalam 
pembentukan kristal.  

Beberapa dasar ekstraksi-kristalisasi yang 
dikembangkan adalah penyesuaian pH larutan 
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dengan bahan-bahan yang lebih efisien dan 
mudah didapatkan, penjernihan larutan 
dengan klarifikasi menggunakan arang aktif 
dan bentonit, serta pencapaian keadaan 
larutan lewat jenuh yang dapat membentuk 
kristal steviosida.  

Penggunaan air pada suhu 50 ⁰C ternyata 
dapat mengestrak steviosidalebih banyak 
(Adduci dkk. 1987). Kristalisasi dapat dicapai 
dengan perubahan pH larutan secara 
ekstrim(DuBois, 2005). Oleh karena itu, pada 
optimasi ini, perubahan pH larutan dari 3 
menjadi 10 dipertahankan dengan 
menggunakan bahan yang ekonomis yaitu 
kalsium karbonat dan asam sitrat.  

Pembentukan kristal sangat dipengaruhi oleh 
pencapaian larutan super jenuh, dimana 
setelah larutan super jenuh tercapai maka bila 

ditambahkan pelarut yang tidak melarutkan 
kristal maka akan mempercepat pembentukan 
kristal, tetapi apabila penambahan ini 
berlebihan maka kristal akan kembali 
larut(Jones, 2002). Oleh karena itu, 
penambahan etanol pada larutan super jenuh 
dapat menyebabkan pembentukan kristal. 
Berdasarkan optimasi ini, persen yield 
maksimal yang diperoleh adalah 6,25%.  

Identifikasi dan Penentuan Kadar 
Steviosida dalam Kristal Secara KCKT 
dan Spektroskopi 

Kristal yang diperoleh kemudian 
diidentifikasi dan dianalisis kadar 
steviosidanya menggunakan KCKT. Hasil 
identifikasi dapat dilihat pada Gambar 1.Pada 
Gambar 1 terlihat bahwa sampel mengandung 
steviosida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil ini diperkuat dengan identifikasi 

menggunakan spektroskopi. Spektra dapat 

dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan hasil 

identifikasi ini terlihat pola spektra sampel 

mirip dengan standar. Hal ini menunjukkan 

bahwa sampel mengandung steviosida. 

 

 

 

 

(A)                            (B) 

Gambar 2 Spektra kristal steviosida. Spektra  [A]Standar Steviosida [B] Sampel  

Setelah dilakukan identifikasi, penentuan 
kadar steviosida ditetapkan secara KCKT. 
Kadar steviosida kristal yang diperoleh 
sebesar 92,97%. Kristal ini kemudian 

digunakan untuk pra-formulasi dengan 
maltodekstrin.  

 

                              

(A)                                                                            (B) 

Gambar 1 Kromatogram Hasil Kristalisasi Steviosida. Kromatogram 
[A].Standar Steviosida (tR=15,233), [B]. Sampel (tR=15,050) 
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Pra-formulasi Kristal Steviosida dengan 
Maltodekstrin 

Untuk menentukan tingkat kemanisan kristal 
steviosida maka dilakukan uji organoleptik. 
Pada uji ini digunakan pembanding larutan 
sukrosa 5%. Hasil uji organoleptik dapat 
diliha pada Tabel 2.  

Pada Tabel 2 terlihat bahwa kristal steviosida 
0,05 g yang diformulasikan dengan 0,075 g 
maltodekstrin ternyata memberikan tingkat 
kemanisan yang lebih tinggi dari larutan 
sukrosa 5%. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kristal steviosida memiliki tingkat 
kemanisan lebih dari 100 kali sukrosa.  

 

 

 

Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik Pra-formulasi Pemanis Alami Kristal Steviosida. 

 Purata Tingkat Kemanisan ± SE 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 

Tingkat 
kemanisan 

2,08±0,251 

(b) 

2,64±0,162 

(c) 

1,72±0,227 

(a) 

3,32±0,236 

(d) 

3,64±0,19 

(d) 

5,00±0 

(e) 

 

 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan antar 
perlakuan berbeda secara nyata 

 Sampel : 1(maldeks:steviosida=0,5:0,3), 2(0,75:0,05), 3(0,3:0,5), 4(0,7:0,1), 
5(sukrosa 5%), 6(0,8:0) 

 Tingkat kemanisan : (1=sangat manis, 2=manis, 3= agak manis, 4=kurang 
manis, 5=tidak manis) 

 

 

Pengaruh Kristal Steviosida Pra-

Formulasi Terhadap Penurunan Kadar 

Gula Darah Tikus Wistar yang Dibebani 

Glukosa. 

Pada penentuan pengaruh kristal steviosida 

pra-formulasi terhadap penurunan kadar gula 

darah dipergunakan kristal steviosida pra-

formulasi dengan dosis 0,35 , 2,50 , dan 4,90 

mg/kg bb. Dosis yang dipergunakan 

disesuaikan dengan ADI (Acceptable Daily 

Intake), dimana kebutuhan maksimum 

steviosida perhari sebesar 5 mg/kg bb. 

 
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kadar Glukosa Darah 

Waktu 
(menit) 

Kadar Glukosa Darah (mg/ml) 
C (-) C (+) (Aspartam 

1,8 mg/kg bb) 
P1 (Steviosida 
0,3 mg/kgbb) 

P2 (Steviosida 
2,50 mg/kgbb) 

P3 (Steviosida 
4,90 mg/kgbb) 

-45 137,0787 35,9551 39,3258 62,9213 111,2360 
0 166,2921 25,8427 5,6180 79,7753 55,0562 
45 20,2247 53,9326 12,3596 71,9101 48,3146 
90 21,3483 50,5618 33,7079 76,4045 24,7191 

135 23,5955 74,1573 21,3483 137,0787 31,4607 
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Gambar 3 Grafik Kadar Glukosa Darah terhadap Waktu 

 

 

Steviosida dalam dosis yang rendah telah 

dapat menurunkan kadar glukosa darah. Hasil 

ini dapat kita lihat dari Tabel 3 dan Gambar 3. 

Pada dosis 0,35 mg/kg bb, steviosida 

memberikan efek penurunan kadar glukosa 

darah yang berarti (71,54%) dibandingkan 

dengan aspartam 1,8 mg/kg bb (36,15%) 

(Tabel 4). Dosis ini (0,35 mg/kg bb) bila 

dikonversikan untuk konsumsi manusia 

adalah sebesar 0,28 mg/kg bb. Hal ini berarti 

selain dapat dipergunakan sebagai pemanis 

alami rendah kalori, kristal steviosida aman 

dikonsumsi bahkan oleh penderita diabetes 

karena tidak menyebabkan naiknya kadar 

glukosa darah namun menurunkan kadar 

glukosa darah.  

Dosis 0,35 mg/kg bb bila dikonversikan 

untuk konsumsi manusia adalah sebesar 0,28 

mg/kg bb. Dosis ini tidak melebihi ADI yang 

telah ditetapkan sehingga aman bagi 

kesehatan. 

 

 

KESIMPULAN  

 % yield kristal steviosida diperoleh 
adalah 6,25% dan kadar steviosida 
yang terkandung dalam kristal 
sebesar 92,97% 

 Berdasarkan hasil organoleptik, 
kristal steviosida 0,05 g yang 
diformulasikan dengan 0,075 g 
maltodekstrin memberikan tingkat 
kemanisan yang lebih tinggi (100 
kali) dari larutan sukrosa 5% 

 Kristal setviosida pada dosis rendah 
(0,35 mg/kg bb) memberikan efek 
penurunan kadar glukosa darah yang 
berarti (71,54%) dibandingkan 
dengan aspartam 1,8 mg/kg bb 
(36,15%)  

DAFTAR PUSTAKA  

Adduci, J., Buddhasukh, D., and Ternai, B. 
1987. Improved Isolation and 
Purification of Stevioside. J. Sci. Soc. 
Thailand 13: 179-183.  

Anonim. 1999. Scientific Commite on Food 

Eorupean Commision: Opinion on 

Stevioside as a Sweetener. Brussels. 

Jerman. 

Djas, Harmaini Morse Jazid. 2005. Efek 

Hipoglikemia Zat Pemanis Dari 

Stevia, Rebaudiana Bertonii Pada 

Kelinci . 

http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=br



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS VII UKSW 

149 

 

owse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-s2-

1986-harmainimo-1734&q=Obat 

DuBois, G.E. 2005.Steviolmonoside 

Analogs.  

http://www.freepatentsonline.com/440

2990.html 

Jones, A.G. 2002. Crystallization Process 

System. India: Butterworth-

Heinneman.  

Lutony. 1993. Tanaman Sumber Pemanis. 

Penebar Swadaya. Jakarta. 

Mudjajanto, E.S. 2005. Keamanan Jajanan 

Tradisional. 

http://www.kompas.com/kompas-

cetak/0502/17/ilpeng/1563189.htm. 

Phillips, K.C.  1987. Stevia: Steps in 

Developing a New Sweetener. In: T. 

H. Grenby (Ed.), Developments in 

Sweeteners 3, Elsevier, New York, p. 

1. 

Sharma, Veena. 2007. Stevia: Prospect as an 

Emerging Natural Sweetener. India 

Srikanth, M; G.Venkateswara Rao and 

K.R.S.Sambasiva Rao. 2004. Modified 

Assay Procedure for The Estimation of 

Serum Glucose Using Microwell 

Reader. Indian Journal of Clinical 

Biochemistry, 2004, 19 (1) 34-35 

Sujono, Tantri Azizah. 2005. Pengaruh 

Decocta Daun Lidah Buaya (Aloe 

Vera L) terhadap Kadar Glukosa 

Darah Kelinci yang Dibebani 

Glukosa.Jurnal Penelitian Sains dan 

Teknologi Volume 6 No 1. 

Wijaya, C. Hanny dan Noryawati Mulyono. 

2010. Bahan Tambaham Pangan; 

Pemanis: Spesifikasi, Regulasi, dan 

Aplikasi Praktis. IPB Press. Bogor. 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS VII UKSW 

150 

 

 

 




