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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Diteliti                                                             Tidak diteliti 

Gambar 2. Kerangka Konsep  
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Keterangan gambar: 

 Berdasarkan kerangka konsep yang dibuat diatas dapat dijelaskan bahwa 

pada akar alang-alang terkandung senyawa polifenol.  Kadar senyawa polifenol 

pada akar alang-alang dapat dipengaruhi oleh pelarut, cahaya, oksigen pH, 

pemanasan, dan penyimpanan. Akar alang-alang direbus dalam air mendidih 

(suhu 95- 1000C) dengan berbagai lama waktu perebusan (5 menit, 15 menit dan 

30 menit).Pada penelitian ini peneliti akan meneliti perbedaan kadar total fenol 

pada air rebusan akar alang-alang yang direbus pada berbagai waktu perebusan.  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

a.  Variabel bebas 

 Variabel bebas adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014). 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah berbagai lama waktu perebusan yaitu 5 

menit, 15 menit dan 30 menit. 

b.  Variabel terikat 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel terikat pada penelitian 

ini adalah kadar total fenol air rebusan akar alang-alang. 

c.  Variabel kontrol 

 Variabel kontrol adalah variabel yang dikenadalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh 
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faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2014). Variabel kontrol dalam penelitian 

ini yaitu: 

1) Massa akar alang-alang dan volume air 

 Massa akar alang-alang untuk setiap perebusan diseragamkan yaitu 10 gram 

dalam 200 mL aquades. 

2) Pelarut  

 Pelarut untuk setiap perebusan diseragamkan yaitu menggunakan aquades 

3) Suhu pelarut 

 Suhu pelarut akuades mendidih yang digunakan untuk merebus yaitu (suhu 

95-1000C)  

4) Alat perebusan 

Alat perebusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hot plate. 

 Adapun hubungan dari variabel terikat, bebas, dan kontrol adalah seperti 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hubungan antar Variabel Bebas, Terikat, dan Kontrol 
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2. Definisi Operasional Penelitian 

Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Cara 

Pengukuran 

Skala Data 

1 2 3 4 

Kadar total fenol Kadar total fenol atau 

senyawa polifenol yang 

terukur dalam air 

rebusan akar alang-

alang yang direbus 

dengan air mendidih 

(suhu 95-1000C) pada 

berbagai waktu 

perebusan (5 menit,15 

menit dan 30 menit) 

Diukur dengan 

spektrofotometer 

Ratio  

Air rebusan akar 

alang-alang  

Air hasil rebusan akar 

alang-alang yang 

direbus sebanyak 10 

gram dalam 200 ml  

pada air mendidih 

(suhu 95-1000C) 

dengan berbagai waktu 

perebusan (5 menit, 15 

menit dan 30 menit) 

Observasi Ordinal 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada perbedaan kadar total fenol dalam air 

rebusan akar alang-alang pada berbagai lama waktu perebusan”. 

 

 

 


