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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi 

Pangan, Laboratorium Kimia dan Laboratorium Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) mulai bulan Februari sampai Oktober 2014. 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan meliputi alat untuk proses pengolahan dan alat 

untuk analisa. Alat yang digunkan dalam proses pembuatan sari buah jeruk antara 

lain adalah, timbangan, baskom, panci stainless steel, sendok pengaduk, gelas 

ukur, kompor, ekstraktor jeruk, termometer, dan sealer. Alat yang digunakan 

untuk analisis adalah spektrofotometer merek Genesys 20, pH meter merk WTW 

(tipe pH 315i), Color reader CR 10 merk Conica Minotta, hand refraktometer 

merk ATAGO N- Brix 032%, buret, karet hisap, pipet, labu takar, erlenmeyer, 

gelas ukur, gelas piala, oven, desikator, timbangan analitik, hot plate dan rotary 

evaporator vacuum merk IKA RV10. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahkota bunga mawar 

merah varietas lokal (diperoleh dari petani daerah Batu dan Pujon), jeruk nipis 

(diperoleh dari lahan pertanian Bapak Yunus di daerah Karangploso), jeruk sitrun 

(diperoleh dari Kebun Percobaan Punten milik Dinas Pertanian Kota Batu), buah 

jeruk manis (diperoleh dari lahan pertanian Ibu Fatimah di Desa Selorejo Dau, 

Malang), gula sukrosa, sakarin, gula jagung, serta bahan pendukung lainnya yang 
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diperoleh dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap penentuan 

kombinasi terbaik antara varietas jeruk dengan formulasi sari “jeruk-mawar”, 

kemudian tahap ke-2, penentuan jenis gula terbaik yang digunakan dalam 

pembuatan sari “jeruk-mawar”. Penelitian tahap I menggunakan rancangan acak 

kelompok (RAK) dengan 2 faktor yang disusun secara faktorial. Faktor pertama 

adalah varietas jeruk dengan 3 level (jeruk nipis, manis, dan sitrun) dan faktor 

kedua adalah formulasi yang terdiri dari 4 level yaitu sari jeruk mawar tanpa 

pigmen, dan 15%, 25%, dan 35% ekstrak jeruk yang masing-masing ditambahkan 

ekstrak pigmen antosianin bunga mawar (2,5%). Secara terinci sebagai berikut: 

Faktor I: Varietas Jeruk  

JN = Jeruk Nipis 

JM = Jeruk Manis 

JS = Jeruk Sitrun 

Faktor II: Formulasi Sari jeruk mawar 

F0 : Kontrol (sari jeruk mawar tanpa ekstrak pigmen antosianin) 

F1 : 15% sari jeruk mawar dengan ekstrak pigmen antosianin 

F2 : 25% sari jeruk mawar dengan ekstrak pigmen antosianin 

F3 : 35% sari jeruk mawar dengan ekstrak pigmen antosianin 

Dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

JNF0 : Sari jeruk nipis tanpa ekstrak pigmen antosianin (bunga mawar merah) 

JNF1 : 15% jeruk nipis dengan ekstrak pigmen antosianin  
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JNF2 : 25% jeruk nipis dengan ekstrak pigmen antosianin 

JNF3 : 35% jeruk nipis dengan ekstrak pigmen antosianin 

JMF0 : Sari jeruk manis tanpa ekstrak pigmen antosianin (bunga mawar merah) 

JMF1 : 15% jeruk manis dengan ekstrak pigmen antosianin 

JMF2: 25% jeruk manis dengan ekstrak pigmen antosianin 

JMF3 : 35% jeruk manis dengan ekstrak pigmen antosianin 

JSF0 : Sari jeruk sitrun tanpa ekstrak pigmen antosianin (bunga mawar merah) 

JSF1 : 15% jeruk sitrun dengan ekstrak pigmen antosianin 

JSF2 : 25% jeruk sitrun dengan ekstrak pigmen antosianin 

JSF3 : 35% jeruk sitrun dengan ekstrak pigmen antosianin 

Penelitian tahap ke-2 merupakan pengkombinasian antara dua (2) 

perlakuan terbaik (tahap I) yang diperoleh memalui metode de Garmo (serta uji 

DPPH), sebagai faktor I dan dikombinasikan dengan 3 (tiga) jenis bahan pemanis 

yaitu sukrosa (gula tebu), gula jagung (sorbitol), dan sakarin sebagai faktor II, 

yang disusun sebagai berikut: 

Faktor I: Sari jeruk mawar Mawar (S) 

S1 = Sari jeruk mawar mawar terbaik 1 

S2 = Sari jeruk mawar mawar terbaik 2 

Faktor II: Jenis Pemanis (P) 

P1 = Gula Sukrosa 

P2 = Gula Jagung 

P3 = Gula Sakarin 

Selanjutnya dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan demikian 

diperoleh kombinasi sebanyak 6 (enam) perlakuan sebagai berikut : 

S1P1 : Sari jeruk mawar terbaik 1 penambahan Gula Sukrosa 
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S1P2 : Sari jeruk mawar terbaik 1 penambahan Gula Jagung 

S1P3 : Sari jeruk mawar terbaik 1 penambahan Gula Sakarin 

S2P1 : Sari jeruk mawar terbaik 2 penambahan Gula Sukrosa 

S2P2 : Sari jeruk mawar terbaik 2 penambahan Gula Jagung 

S2P3 : Sari jeruk mawar terbaik 2 penambahan Gula Sakarin 

3.4 Parameter Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi bahan baku 

produk yaitu kualitas buah jeruk, yaitu antara lain; kadar air, gula total, vitamin C, 

dan pH, sedangkan untuk produk sari jeruk mawar yang dihasilkan meliputi: 

intensitas warna (L,a,b), kadar vitamin C, total padatan terlarut (TPT), pH, serta 

uji mutu organoleptik (uji hedonic scale test). 

3.5 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

  

Gambar 5. Diagram alir pembuatan sari jeruk mawar. 

Pemberian air, ekstrak 

pigmen antosianin dan 

pemanis 

(sesuai perlakuan) 
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3.6 Metode Pengamatan 

3.6.1 Penentuan Intensitas Warna 

Penentuan intensitas warna metode L, a, b Hunter (Yuwono dan Susanto, 

1998) 

1. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (transparan) 

2. Menghidupkan colour reader 

3. Menentukan target L, a, b. dimana; L, adalah kecerahan, nilai positif (+) 

berarti cerah, nilai (-) berarti suram; axis  a, nilai positif  (+) berarti merah, 

nilai (-) berarti hijau; axis b, nilai positif (+) berarti kuning, dan nilai 

negatif (-) berarti biru 

4. Mengukur warna. 

3.6.2 Kadar Vitamin C 

Kandungan vitamin C (Jacobs, 1984) ditentukan dengan cara titrasi iod. 

Sebanyak 10 ml larutan sampel diambil, ditetesi indikator pati sebanyak 2-3 tetes 

dan dititrasi menggunakan larutan iod 0.01 N. Titik akhir titrasi ditandai dengan 

perubahan warna larutan menjadi biru. Tiap ml iod ekuivalen dengan 0.88 mg 

asam askorbat. Kadar vitamin C dalam produk dihitung dengan rumus: 

 

C   = mg asam askorbat / 10 ml sampel 

FP = Faktor pengenceran 

3.6.3 Penentuan Total Padatan Terlarut (TPT) 

Analisa total padatan terlarut (Saona et al., 1999), diukur dengan 

menggunakan alat hand refraktometer. Sampel yang dimiliki diteteskan pada 
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permukaan prisma refraktometer yang telah dibersihkan sebelumnya. Total 

padatan terlarut dinyatakan dalam derajat Brix. 

3.6.4 Penentuan pH 

Mula-mula dilakukan standarisasi pH meter, yaitu dengan menyalakan dan 

membiarkan pH Meter beberapa saat agar stabil. Elektroda dibersihkan dengan 

tissue kemudian dimasukkan dalam larutan buffer dan pengukuran pH dilakukan. 

Pengaturan standarisasi pH meter disesuaikan dengan pH larutan buffer. 

Sampel dimasukkan dalam beaker glass. Elektroda dibilas dengan aquades 

dan dikeringkan dengan kertass tissue. Elektroda dicelupkan kedalam larutan 

sampel dan pengukuran pH dilakukan. Elektroda dibiarkan tercelup beberapa saat 

sampai diperoleh pembacaan angka yang stabil dan pencatatan pH sampel 

(Sudarmaji dkk., 1997). 

3.6.5 DPPH 

1. Membuat larutan 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil (DPPH) 7,5765 x 105 

mol/l dalam etanol absolute. 

2. Larutan tersebut diambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan 3 ml aquades. 

3. Menera absorbansi pada panjang gelombang 525 nm, maka akan diperoleh 

absorbansi sebesar 0,8. 

4. Untuk menera, diambil 1 ml sampel antioksidan ditambah 3 ml larutan 

DPPH. Cairan ditera dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 

525 nm selama 20 menit. 

3.6.6 Mutu Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan metode Hedonic Scale 

Test (Soekarto, 1985). Atribut organoleptik yang digunakan adalah rasa, warna, 
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dan kenampakan pada sampel sari buah jeruk. Uji ini dilakukan dengan 20 panelis 

semi terlatih yang merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Uji organoleptik ini dilaksanakan pada 

penelitian tahap ke-1 serta pada tahap ke-2 guna menemukan formulasi terbaik 

antara varietas jeruk dengan konsentrasi penambahannya, serta mengetahui 

pengaruh pemberian gula beberapa jenis gula terhadap penerimaan konsumen 

dalam produk sari jeruk mawar. 

Adapun skala penilaian kesukaan yang diterapkan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

Indeks Penilaian Rasa Sari jeruk mawar 

Indeks Keterangan 

1 Sangat Tidak Enak 

2 Tidak Enak 

3 Enak 

4 Sangat Enak 

Indeks Penilaian Warna Sari jeruk mawar 

Indeks Keterangan 

1 Sangat Tidak Menarik 

2 Tidak Menarik 

3 Menarik 

4 Sangat Menarik 
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Indeks Penilaian Kenampakan Sari jeruk mawar 

Indeks Keterangan 

1 Sangat Tidak Baik 

2 Tidak Baik 

3 Baik 

4 Sangat Baik 
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