
23 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan 

Januari 2017 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan, Laboratoriun Kimia Fakutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Kesehatan Daerah 

Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan dan analisa pigmen bubuk pewarna 

dan permen jelly sirsak antara lain timbangan analitik merk Ohaus Pioneer tipe 

PA214, blender merk Maspion, mixer merk Miyako, timbangan digital merk Camry 

tipe EK3650, kompor gas merk Rinnai, pengering kabinet merk Schneider Electric 

Domae, kain saring, oven merk WTB Binder tipe E53, tanur merk Barnstead 

Thermolyne 4800 tipe F48018, color reader merk Konica Minolta tipe CR-10, 

spektrofotometer UV-Vis merk Shimadzu tipe 1601, spektrofotometer UV-Vis 

merk Genesys tipe Spectronic 20, sentrifugasi tipe PLC,vortex merk Barnstead 

Thermolyne tipe Maxi Mix II, pendingin balik, hot plate merk Maspion tipe S-301 

dan pH meter merk WTW tipe SenTix®41. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan pigmen bubuk buah senggani dan 

permen jelly sirsak adalah buah senggani tua yaitu memiliki warna ungu kemerahan 

dan tutup buah telah terbuka. Buah senggani didapatkan di pekarangan perkebunan 

Jl. Hasan Surin Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten 
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Kotawaringin Barat Pangkalan Bun Kalimantan Tengah,  aquades, pelarut berupa 

asam sitrat, maltodekstrin dan agar yang didapatkan dari Toko Kimia Makmur 

Sejati, gula merk Gulaku, buah sirsak varietas biasa serta pewarna umum jenis 

Carmoisine Cl.14720 merk Cendrawasih.  

Bahan yang digunakan dalam pengujian produk adalah Aquades, Alkohol 

80%, Kalsium Karbonat (CaCO3), Asam Sulfat (H2SO4), Pb Asetat jenuh, Natrium 

Oksalat, pereaksi Anthrone, Asam Sitrat, Natrium Sitrat, Kalium Klorida (KCl), 

Asam Klorida  (HCl), Etanol 96%, dan DPPH (2,2-diphenil 1-pichylhydazyl). 

Bahan-bahan tersebut didapatkan dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang dan Toko Kimia 

Makmur Sejati di Perum. Griyashanta Blok L-238 Kota Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas dua tahapan. Tahap pertama adalah tahapan 

pembuatan pigmen bubuk buah senggani yang meliputi proses ekstraksi pigmen 

dan pembuatan bubuk metode pengeringan dengan penambahan bahan pengisi. 

Sedangkan pada tahap kedua dilakukan aplikasi pewarna yang dihasilkan pada 

produk permen jelly sirsak untuk mengetahui stabilitas bubuk yang dihasilkan 

terhadap proses pengolahan, dengan kontrol berupa permen jelly tanpa pewarna dan 

permen jelly dengan pewarna umum di pasaran. 

3.3.1 Penelitian Tahap I 

Penelitian tahap satu meliputi proses pembuatan bubuk pewarna dengan 

menggunakan rancangan acak kelompok yang disusun secara faktorial, terdiri atas 

dua faktor. Faktor pertama berupa konsentrasi asam sitrat sedangkan faktor dua 

https://prezi.com/kyf9ytsubqrt/22-diphenil-1-pichylhydazyl-dpph/
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berupa proporsi maltodekstrin yang digunakan untuk pembubukan. Masing-masing 

faktor memiliki  level sebagai berikut: 

Faktor 1 : Konsentrasi asam Sitrat (S) (b/v) 

  S1 : 1% 

  S2 : 2% 

  S3 : 3% 

Faktor 2 : Proporsi Maltodekstrin (M) (b/b) dari buah senggani 

  M1 : 20% 

  M2 : 25% 

  M3 : 30% 

Kombinasi Perlakuan: 

S/M M1 M2 M3 

S1 S1M1 S1M2 S1M3 

S2 S2M1 S2M2 S2M3 

S3 S3M1 S3M2 S3M3 

Keterangan: 

S1M1 : perlakuan dengan asam Sitrat 1% dan maltodekstrin 20% 

S1M2 : perlakuan dengan asam Sitrat 1% dan maltodekstrin 25% 

S1M3 : perlakuan dengan asam Sitrat 1% dan maltodekstrin 30%  

S2M1 : perlakuan dengan asam Sitrat 2% dan maltodekstrin 20% 

S2M2 : perlakuan dengan asam Sitrat 2% dan maltodekstrin 25% 

S2M3 : perlakuan dengan asam Sitrat 2% dan maltodekstrin 30% 

S3M1 : perlakuan dengan asam Sitrat 3% dan maltodekstrin 20% 

S3M2 : perlakuan dengan asam Sitrat 3% dan maltodekstrin 25% 

S3M3 : perlakuan dengan asam Sitrat 3% dan maltodekstrin 30% 

Masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga total 

perlakuan yang akan dilakukan adalah sebanyak 27. Parameter yang akan diamati 

pada bubuk pewarna alami buah senggani yang dihasilkan adalah rendemen bubuk 

pewarna, kadar air, kadar abu, daya larut, kadar gula total derajat keasaman (pH), 

intensitas warna, total antosianin, dan aktivitas antioksidan.  
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3.3.2 Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap dua merupakan proses aplikasi pewarna pada permen jelly 

sirsak. Pigmen bubuk yang diaplikasikan yaitu tiga perlakuan terbaik dari tahap 

awal yang diperoleh melalui uji Degarmo. Tahapan ini dilakukan menggunakan 

rancangan acak kelompok sederhana. 

Perlakuan pada tahap dua adalah sebagai berikut: 

Kontrol 1 : Permen jelly tanpa penambahan pewarna 

Kontrol 2 : Permen jelly dengan pewarna umum di pasaran 

S3M1  : perlakuan dengan asam Sitrat 3% dan maltodekstrin 20% 

S3M2  : perlakuan dengan asam Sitrat 3% dan maltodekstrin 25% 

S3M3  : perlakuan dengan asam Sitrat 3% dan maltodekstrin 30% 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak lima kali sehingga akan 

diperoleh total perlakuan 25 kali. Selanjutnya pada permen jelly akan dilakukan 

pengamatan terhadap intensitas warna, pH, kadar air, kadar abu, aktivitas 

antioksidan dan organoleptik warna, rasa, aroma dan tekstur.  

3.3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian terdiri dari dua tahapan yakni pembuatan bubuk pewarna alami 

menggunakan variasi konsentrasi asam sitrat dan proporsi maltodekstrin sebagai 

tahap satu. Pada tahap satu, akan dicari perlakuan yang menghasilkan pigmen 

bubuk dengan kualitas terbaik menggunakan metode degarmo. Sedangkan pada 

tahap dua akan dilakukan aplikasi tiga perlakuan terbaik bubuk pewarna hasil 

penelitian tahap satu pada permen jelly sirsak untuk. Aplikasi pigmen bubuk buah 

senggani akan dibandingkan dengan dua kontrol perlakuan yakni dengan permen 

jelly tanpa pewarna dan permen jelly yang menggunakan pewarna komersial. 
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3.3.4 Pembuatan Pigmen Bubuk Buah Senggani (Yuliana dkk., 2014 

Domodifikasi) 

1. Memilih buah senggani yang sudah tua (warna ungu kemerahan) dengan kulit 

terbuka, mensortasi, membuang kulitnya, kemudian memblender sampai halus. 

2. Menimbang slury sebanyak 50 gram dan menambahkan larutan asam sitrat 

sebanyak 100 ml (konsentrasi 1, 2, dan 3%). Kemudian melakukan ektraksi 

pada suhu ruang selama 12 jam, kemudian menyaring dengan kain saring.  

3. Menambahkan filler (20, 25 dan 30 %), selanjutnya melakukan pembusaan 

menggunakan mixer ± 5 menit.  

4. Memasukkan ekstrak ke dalam loyang yang dialasi dengan plastik tahan panas 

dan mengeringkan dengan pengering kabinet menggunakan suhu 50ºC selama 

48 jam. Menghaluskan pewarna yang telah dan melakukan pengayakan. 

3.3.5 Pembuatan Permen Jelly Sirsak (Nurhasanah, 2011 dimodifikasi) 

1. Membersihkan buah sirsak yang telah matang (jika perlu dilakukan pencucian), 

kemudian memisahkan kulit dan biji dari daging buahnya. 

2. Melakukan proses blansing dengan suhu 100°C selama 5. 

3. Menimbang daging buah sebanyak 100 gram. Setelah itu menghancurkan buah 

dengan blender, dengan perbandingan daging buah dan air yaitu sebesar 1:5. 

4. Selanjutnya melakukan pemasakan agar 7% b/v (7 gram), gula 60% b/v (60 

gram) dan sari buah sirsak yang dihasilkan menggunakan api kecil suhu 80°C 

hingga larutan cukup mengental (± 5 menit).  

5. Menghentikan proses pemasakan, kemudian menambahkan pewarna sebanyak 

5% b/v (5 gram) dan mengaduknya hingga tercampur rata. Kemudian mencetak 

dan membiarkan permen jelly sirsak dalam suhu ruang selama kurang 12 jam. 
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3.3.6 Parameter Pengamatan 

3.3.6.1 Penentuan Rendemen (AOAC, 1970 dalam Munawaroh, 2006) 

Rendemen merupakan hasil akhir bubuk pewarna yang dihitung 

berdasarkan  persentase berat bubuk pewarna dibagi dengan berat awal sampel 

senggani segar yang dijadikan bubuk pewarna, kemudian dikalikan dengan 100%. 

Rendemen =  berat akhir (Bubuk antosianin yang dihasilkan) (g)

berat awal (Buah senggani + filler + asam sitrat) (g)
 x 100% 

3.3.6.2 Penentuan Kadar Air Metode Pengeringan (Sudarmadji, 2010) 

1. Menimbang 1-2 gram sampel dalam cawan  yang telah diketahui beratnya, 

kemudian mengeringkan dalam oven pada suhu 100-105°C selama 3-5 jam. 

2. Mengeluarkan sampel dan mendinginkannya dalam desikator 15 menit 

kemudian menimbang. memanaskan sampel kembali selama 30 menit, 

dinginkan dengan desikator dan menimbang.  

3. Melakukan perlakuan tersebut hingga tercapai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg).  

4. Menghitung kadar air bahan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kadar air (%) = berat air [(berat cawan + berat bahan) – (berat akhir)]

berat bahan
 x 100% 

3.3.6.3 Penentuan Kadar Abu (Sudarmadji, 1989 dalam Nurhasanah, 2011) 

1. Menimbang 1 gram bahan dalam cawan yang telah diketahui beratnya. 

Melakukan pengabuan menggunakan tanur selama 5 jam dengan suhu 550°C.  

2. Mendinginkan cawan dan bahan hasil dalam desikator selama 15 menit lalu 

menimbang dan mencatat beratnya dan menghitung kadar abu dengan rumus: 

Kadar Abu (%) = Berat Abu (Berat akhir – Berat cawan) (g)

Berat Sampel (g)
 x 100% 
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3.3.6.4 Penentuan Kelarutan (Soewedo, 1982 dalam Munawaroh, 2006) 

1. Menimbang sampel sebanyak 2 gram, kemudian memasukkan dalam tabung 

reaksi dan menambahkan air sebanyak 5 ml. Menggojok selama 1 menit 

dengan menggunakan fortex kemudian menyaring dengan kertas saring. 

2. Membilas sisa sampel yang menempel pada tabung reaksi dengan aquades 

sebanyak 2 kali, masing-masing 4 ml aquades.  

3. Setelah bahan yang di kertas saring mengendap, memasukkan kertas saring 

dalam oven pada suhu 95ºC sampai berat konstan sekitar 5 jam.  

4. Mendinginkan kertas saring dalam desikator selama 15 menit dan menimbang. 

5. Menghitung daya larut menggunakan rumus sebagai berikut: 

% kelarutan = 100 % - % padatan 

% padatan = A –  B

A
 x 100 % 

Keterangan: A = Berat mula-mula (berat sampel dan kertas saring) 

B = Berat tepung yang tertinggal dalam kertas saring 

3.3.6.5 Penentuan Total Gula Metode Anthrone (Apriyantono dkk., 1989) 

3.3.6.5.1 Pereaksi 

1. Pereaksi Anthrone 0,1% dalam asam sulfat pekat. Pembuatan dilakukan hanya 

ketika waktu akan digunakan, tidak stabil, hanya tahan 1 hari. 

2. Larutan glukosa standar 0,2 mg/ml. Larutan 200 mg glukosa dalam 100 ml 

aquades. Pengenceran 10 menjadi 100 ml (1 ml = 0,2 mg glukosa) 

3.3.6.5.2 Pembuatan Kurva standar 

1. Memipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko), 0,2 0,4 0,6 0,8 dan 1,0 ml larutan 

glukosa standar. Menambahkan air sampai volume total masing-masing tabung 

reaksi 1,0 ml. 
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2. Menambahkan dengan cepat 5 ml Anthrone ke dalam masing-masing tabung 

reaksi kemudian menutup tabung reaksi (dapat digunakan kelereng) dan 

mencampurkannya hingga merata. 

3. Menempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (merendam dalam air 

mendidih) kemudian mendinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

4. Memindahkan larutan ke dalam kuvet, kemudian membaca absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. 

5. Membuat kurva hubungan antara Absorbansi dengan ml glukosa. 

3.3.6.5.3 Persiapan Sampel (Padat) 

1. Menimbang sejumlah sampel (20-30 gram), menempatkan dalam gelas piala 

dan menambahkan alkohol 80% dengan perbandingan 1:1 atau 1:2 kemudian 

menghomogenkannya. 

2. Mengukur pH filtrat. Menambahkan CaCO3 sampai cukup basa jika larutan 

asam. Kemudian memanaskan pada penangas air 100° selama 30 menit. 

3. Melakukan penyaringan menggunakan kertas saring. Menghilangkan alkohol 

dengan memanaskan filtrat pada penangas air yang suhunya dijaga ±85°C, 

menambahkan aquades secukupnya jika sampel akan kering.  

4. Melakukan penyaringan jika masih terdapat endapan. Melakukan penambahan 

Pb-asetat jenuh dan menghilangkan Pb dengan menambahkan Na oksalat. 

5. Menepatkan larutan sampai volume tertentu dengan air, mengkocok agar 

homogen. Larutan siap digunakan untuk penetapan gula. 

3.3.6.5.4 Penetapan Kadar Gula pada Sampel 

1. Memasukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi. 

2. Selanjutnya melakukan tahap 2 sampai 6 seperti pada pembuatan kurva standar. 
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3.3.6.6 Penetapan pH (Sudarmadji, 1989 dalam Winarsih, 2005) 

Melakukan penentuan pH dengan menggunakan pH meter. Melakukannya 

dengan cara mencelupkan alat pendeteksi ke dalam larutan uji kemudian membaca 

angka yang tertera pada alat dan mencatat hasilnya. 

3.3.6.7 Penentuan Intensitas Warna Metode Color Reader (Visita dan Putri, 

2014) 

1. Menempatkan sampel dalam plastik bening.  

2. Menghidupkan color reader.  

3. Menempelkan color reader pada permukaan sampel, mengatur tombol 

pembacaan L*, a*, b* lalu tekan tombol target, kemudian mencatat hasil 

pembacaan yang tertera pada alat.  

Keterangan: L (nilai positif berarti cerah, nilai negatif berarti suram), a (nilai 

positif berarti merah, nilai negatif berarti hijau), b (nilai positif berarti kuning, 

nilai negatif berarti biru). 

3.3.6.8 Penentuan Kadar Antosianin Metode pH Differential  

3.3.6.8.1 Pembuatan Larutan Buffer (Sudarmadji dkk., 2010) 

1. Buffer HCl – KCl 

Larutan A  : 0,2 M KCl (14,9 g dalam 1000 ml aquades) 

Larutan B  : 0,2 M HCl (1,97 ml HCl pekat 37% dalam 98,1 ml aquades) 

Untuk buffer pH 1 dibutuhkan 50 ml larutan A + 97,0 larutan B, mengencerkan 

sampai 200 ml.  

2. Buffer Sitrat 

Larutan A : 0,1 M larutan asam sitrat ( 21,01 g dalam 1000 ml) 

Larutan B : 0,2 M larutan Na sitrat (29,41 C6H5O7Na32H2O) dalam 1000 ml) 
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Untuk membuat buffer pH 4,5 dibutuhkan 25,5 ml larutan A dan 24,5 ml larutan B, 

mengencerkan dalam 100 ml. 

3.3.6.8.2 Penentuan Antosianin (Giusti dkk., 2005 dalam Juniarka, 2011) 

1. Melarutkan ekstrak kering dalam pelarut yang digunakan untuk ekstraksi dan 

menera sampai volume 25 ml.  

2. Memasukkan sebanyak 1 ml masing-masing sampel ke dalam 2 buah tabung 

reaksi. Menambahkan tabung reaksi pertama dengan arutan buffer pH 1 

sebanyak 9 ml dan tabung reaksi kedua ditambahkan larutan buffer pH 4,5 

sebanyak 9 ml.  

3. Melakukan scanning dengan panjang gelombang rentang 200nm-750 nm pada 

larutan sampel pada kedua buffer untuk mengetahui panjang gelombang 

maksimal yang dimiliki oleh sampel pewarna.  

4. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 

maksimal dan panjang gelombang 700 nm pada masing-masing contoh dan 

hasilnya dikalkulasikan berdasarkan persamaan berikut: 

A = (Avis-maks-A700nm)pH1-(Avis-maks-A700nm)pH4,5 

Konsentrasi antosianin (mg/L) = A xMW x DF x 1000

ε x l
 

Keterangan: 

A = Absorbansi 

MW = Molecular Weight (Berat Molekul pelargonidin = 468,8) 

DF = Dilution factor (Faktor Pengenceran = 5 ml/ 0,05 ml) 

ɛ = Absortivitas molar/ koefisien ekstingsi molar (29600 L cm-1) 

l = Lebar kuvet (1 cm) 
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3.3.6.9 Penentuan Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Visita dan Putri, 

2014) 

1. Menimbang 1 gram sampel. Menambahkan etanol 95% sebanyak 9 ml 

kemudian memvortex untuk membantu melarutkan sampel.  

2. Selanjutnya melakukan sentrifuse pada ekstrak dengan kecepatan 4000 rpm 

selama 10 menit untuk memisahkan ekstrak. Kemudian mengambil 4 ml 

supernatan dan menambahkan dengan 1 ml larutan 1,1 diphenil-2-

picryllhydrazil (DPPH) 0.20 M.  

3. Mendiamkan contoh uji selama 10 menit kemudian mengukur absorbansinya 

pada panjang gelombang 517nm. Melakukan pembuatan kontrol seperti pada 

prosedur di atas dengan menggunakan larutan DPPH 0.20 M.  

4. Menghitung aktivitas radikal bebas sebagai presentase berkurangnya warna 

DPPH dengan rumus berikut: 

Aktivitas Antioksidan (%) = 
100 x 1 −

Absorbansi Sampel

Absorbansi Kontrol
 

3.3.6.10 Uji Organoleptik 

Metode yang dipakai untuk uji organoleptik dalam penelitian ini adalah uji 

hedonik. Uji ini menggunakan panelis yang diminta untuk memberikan kesan 

terhadap permen jelly sirsak dengan penambahan pewarna. Pengujian dilakuan oleh 

panelis tidak terlatih terdiri dari mahasiswa sebanyak 20 orang. Parameter yang 

diujikan adalah warna, rasa, aroma dan tekstur dengan tingkat kesukaan skala 

hedonik berkisar antara tidak suka, kurang suka, cukup suka, suka dan sangat suka.  

3.4 Analisis Data 

Analisa data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi 

informasi yang dapat ditafsirkan, digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam 
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suatu penelitian dengan pengujian yang sistematis. Adapun cara untuk mengambil 

kesimpulan dapat dengan hipotesis maupun estimasi hasil. Data hasil pengamatan 

pada penelitian ini dianalisis menggunakan Anova (Analysis of Variance) untuk 

menguji ada tidaknya perbedaan antar variabel yang diuji. Apabila ditemukan 

perbedaan yang signifikan antar variabel yang diuji, maka dilakukan uji lanjut BNT 

(Beda Nyata Terkecil) atau uji LSD (Least Significant Difference). Uji BNT 

memberikan informasi tentang ada tidaknya perbedaan antar individu perlakuan 

yang satu dengan individu perlakuan lainnya. 
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Pigmen Bubuk Buah Senggani 

Buah Senggani

Sortasi & pengupasan

Penghancuran

Ekstraksi suhu ruang 
selama 12 jam

Penyaringan

Pencampuran

Pengeringan suhu 50ºC selama 48 jam

Pembubukan 

Pengayakan

Bubuk Pewarna

Analisa: kadar air, kadar abu, 

pH, dan kadar gula total 

 

100 ml asam sitrat 

(1, 2,3 3%) 

Analisa: 

1. Rendemen 

2. Kadar air 

3. Kadar abu 

4. Kelarutan 

5. Kadar Gula total 

6. pH 

7. Intensitas warna 

8. Kadar antosianin 

9. Aktivitas antioksidan 

 Filler 20, 25, 30 % 

Ampas 

Buah busuk & Kulit 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Permen Jelly Sirsak. 

Buah Sirsak

Pengupasan, pemisahan dengan biji

Blansing menggunakan suhu 100ºC selama 5 menit

Menimbang 100 gram daging buah

Penghancuran menggunakan blender

Penyaringan

Memanaskan agar 7%, gula 60% dan sari buah sirsak 
dengan api kecil 80ºC selama 5 menit

Penambahan pewarna

Pencetakan

Permen Jelly 
Sirsak Analisa: 

1. Kadar air 

2. Kadar abu 

3. pH 

4. Intensitas warna 

5. Aktivitas 

antioksidan 

6. Organoleptik 

warna, rasa, 

aroma dan tekstur 

Ampas 

Kulit & Biji 


