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III. METODOLOGI PENELITIHAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitihan ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang mulai Januari 2015 sampai Agustus 2015. 

3.2 Bahan dan Alat Penelitihan 

 Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitihan ini antara lain, konsentrat 

pigmen bunga mawar merah dan kana merah yang diperoleh dari petani bunga di 

Batu. Bahan-bahan kimia yang dipergunakan untuk analisa seperti aquades, asam 

sitrat, etanol 96%, etanol, petroleum eter, indikator phenopthalin, H2SO4, KI, 

NaOH, Na-Thiosulfat 0,1 N, amilum, larutan Luff  Schoorl, DPPH (1,1-difenil-2-

pkrilhidrazil), larutan buffer, sukrosa, sirup glukosa, PA, dan buah apel sortiran 

dengan kondisi cacat atau memar saat proses penyimpanan maupun distribusi atau  

yang diperoleh dari desa Punten kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

 Alat yang diperlukan pada penelitihan ini meliputi blender untuk 

menghancurkan mahkota bunga dan apel, timbangan digital , erlenmeyer, tabung 

reaksi (pyrex), gelas ukur, cabinet drayer, cawan, pipet ukur, pH meter 

(pH315i/SET merek: wtw), sentrifugase PLC series, spektrofotometer UV Vis 

Shimadzu, Trimulus Colorimeter/ Color Reader CR-10,kulkas, sendok, baskom, 

panci spatula kayu dan loyang. 

3.3 Rancangan Penelitihan 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahapan, tahap ke-1 yaitu tahap 

pembuatan filtrat pigmen antosianin dari bunga mawar merah dan bunga kana 

merah. Penelitian tahap ke-2 dilakukan aplikasi berbagai pigmen antosianin pada 
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proses pembuatan permen jelly apel dengan 3 perbedaan penambahan konsentrasi 

sukrosa (15%, 30%, 45%). Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 

rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dengan 3 kali 

ulangan dengan faktor perlakuan berikut: 

Faktor I: Permen Jelly Apel dengan 3 level penambahan sukrosa : 

S1 = 15% 

S2 = 30% 

S3 = 45% 

Faktor II: Sumber Pigmen Antosianin (P) dengan 3 level: 

P0 = Tanpa pigmen antosianin 

P1 = Penambahan pigmen antosianin bunga mawar merah 

P2 = Penambahan pigmen antosianin bunga kana merah 

Sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan, dan akan diulang sebanyak 3 kali. 

Adapun kombinasi sebagai berikut : 

S1P0 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 15% tanpa pemberian 

pigmen 

S1P1 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 30% tanpa pemberian 

pigmen 

S1P3 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 45% tanpa pemberian 

pigmen 

S2P0 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 15% dan penambahan 

pigmen bunga mawar merah 

S2P1 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 30% dan penambahan 

pigmen bunga mawar merah 
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S2P2 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 45% dan penambahan 

pigmen bunga mawar merah 

S3P0 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 15% dan penambahan 

pigmen bunga kana merah 

S3P2 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 30% dan penambahan 

pigmen bunga kana merah 

S3P3 : Permen jelly apel dengan konsentrasi sukrosa 45% dan penambahan 

pigmen bunga kana merah 

3.4 Pelaksaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Ekstrak Pigmen Bunga Kana Merah 

 Proses ekstraksi pigmen bunga kana dengan menimbang mahkota bunga 

mawar sebanyak 45 g,  dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan pelarut 

yaitu aquades 95 ml, dan asam sitrat 5 gram. Hancuran disimpan dalam lemari 

pendingin selama 30 menit pada suhu 10º C-12º C supaya pigmen antosianin yang 

terekstrak lebih maksimal. Kemudian memisahkan filtrat dan ampas mawar 

dengan penyaringan menggunakan kain saring dan pemerasan. Disaring 

menggunakan penyaringan vakum (kertas Whatman 41) dan ditambahkan 1-2% 

petroleum eter untuk dipisahkan senyawa non antosianin. intensitas warna (color 

reder-10: L, a, b), absorbansi (sprektometer UV pada panjang gelombang 525 

nm), pH (pH meter). 

3.4.1.2 Pembuatan Ekstrak Pigmen Bunga Mawar Merah 

Penimbangan bahan (mahkota bunga mawar bersih sebanyak 45 gram. 

Kemudian dilakukan penghancuran atau pengecilan ukuran dengan menggunakan 

blender dan menambahakan 500 ml pelarut. Selanjutnya hancuran bunga mawar 
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(bubur) dicampur dengan pelarut (aquades dan asam sitrat dengan perbandingan 

95:5 sebanyak 2 kali. Kemudian diekstraksi selama 20-30 menit pada suhu 10-

20oC secara maserasi dalam lemari pendingin. Kemudian hasil ekstrak 

disentrifuse selama 5 menit (5000 rpm), dan selanjutnya dilakukan penyaringan 

dengan kaertas saring Whatman no. 41 dan ditambahkan 2% petroleum eter untuk 

memisahkan senyawa non antosianin. Lalu dihasilkan filtrat, kemudian dilakukan 

pengamatan terhadap intensitas warna (color reder-10: L, a, b), absorbansi 

(sprektometer UV pada panjang gelombang 525 nm), pH (pH meter). 

3.4.1.3 Apel Sortiran 

 Pemilihan jenis apel yang digunakan yaitu dilihat dari ukuran apel yang 

kecil, buah apel yang memar atau cacat selama penyimpanan maupun distribusi. 

Pada 1 kg buah apel sortiran berjumlah 15-17 buah apel dengan ukuran yang 

berbeda-beda. Buah yang mengalami kerusakan mekanis seperti memar dan lecet 

seperti inilah yang digunakan, karena tidak memiliki grade dan mutu yang 

ditentukan untuk diperdagangkan sehingga buah semacam ini yang dapat 

dimanfaatkan pada pembuatan permen jelly apel. 

3.4.1.4 Pembuatan Permen Jelly 

 Penimbangan buah apel sortir sebanyak 200 gr, mengupas kemudian 

menghancurkan buah apel sortiran menggunakan blender lalu tambahkan air 50 

ml. Menyaring jus apel hingga menghasilkan sari apel dan menambahakan agar-

agar, sukrosa dan glukosa. Panaskan larutan pada suhu 90˚-100˚ C sampai semua 

tercampur homogen dan sebagian air menguap. Selanjutnya larutan permen 

dituang ke dalam cetakan kemudian menambahkan ekstrak pigmen antosianin 250 

ml mencampur larutan permen dan ekstrak pigmen antosianin hingga homogen. 
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Permen jelly yang telah mengeras disimpan pada lemari pendingin dengan suhu 

0˚-4˚ C. Keluarkan permen jelly  dari lemari pendingin kemudian potong-potong 

dan keringkan permen jelly apel sortiran pada cabinet dryer dengan suhu 50˚C 

selama 10 jam. 

Penentuan pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Sampel sebanyak 25 gram dilaru tkan dalam 25 ml aquades. Elektroda di 

kalibrasikan dalam larutan buffer pH 4, kemudian kedalam larutan pH 7 lalu bilas 

dengan aquades. Elektroda pH meter dicelupkan kedalam sampel kemudian 

ditunggu sampai menunjukkan angka konstan dan pH sampel dapat dibaca. 

3.4.2 Penentuan Intensitas Warna (Fabre et al., 1993) 

Warna sampel hasil ekstraksi di tentukan dengan alat ACS Datacolor 

Chronio Sensor 3, yang mengukur spektrum snar dengan cara merefleksi dan 

mengkonversikannya ke set koordinat warna seperti L, a dan b. Koordinat-

koordinat ini menunjukkan sistem tiga dimensi yang mengandung semua warna. 

Nilai L mewakili lightness, yaitu 0 untuk hitam dan 100 untuk putih, axis a 

menunjukkan tingkat kemerahan (a+ / readness), a-, merah atau hijau axis b 

menunjukkan intensits warna kuning (+) atau biru. 

3.4.3 Penentuan Absorbansi (Jenie dkk,1997) 

Menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu (490-

520 nm). Cara kerjanya adalah sebagai berikut: menyiapkan larutan smpel dan 

larutan blanko dalam kuvet, kemudian kuvet-kuvet tersebut dimasukkan secara 

bersama. Dengan menggunakan panjang gelombang tertentu akan diperoleh nilai 

absorbansi larutan sampel yang maksimal. 
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3.4.4 Analisa Kadar Air (AOAC, 1990) 

 Menimbang contoh yang telah berupa serbuk atau bahan yang telah 

dihaluskan sebanyak 1-2 gram kedalam botol timbangan yang telah diketahui 

beratnya. Kemudian mengeringkan dalam oven pada suhu 105oC selama 5-7 jam 

kemudian mendinginkan dalam desikator dan timbang. Dipanaskan lagi dalam 

oven 30 menit, di dinginkan dalam desikator dan perlakuan ini diulang sampai 

tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang daro 0,2 mg. 

Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

% kadar air =
����� ���������� �����

����� ������
x 100% 

3.4.5 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji, 1992) 

 Mengeringkan kruss proselin pada oven dan kemudian didinginkan. 

Menimbang kruss porselin dan catatberatnya. Menyiapkan sampel dan 

menimbang sampel pada kruss porselin sebanyak 2-10 gram. Mengeringkan kruss 

porselin yang sudah diisi dengan sampel pada tanur selama 5 jam dengan suhu 

600˚C. Setelah dingin dimasukkan kruss porselin dan abu pada desikator dan 

timbang berat abu setelah dingin. Menghitung kadar abu dengan rumus 

perhitungan sebagai berikut : 

% kadar abu=
����� ����������� ����� (�)

����� ����� ���� (�)
× 100% 

3.4.6 Analisa Total Asam Tertitrasi (Sudarmadji, 1992) 

 Timbang sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, melarutkan 

sampel dengan air suling hingga batas tera. Larutan sampel dihomogenkan 

kemudian disaring. Mengambil filtrat sebanyak 25 ml dan masukkan ke dalam 

Erlenmeyer 250 ml. Menambahkan 5 tetes indicator Phenopthalin kemudian 

dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai berwarna merah muda. 
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Total Asam Tertitrasi (%) = 
����� ������� ×���� ×�� ×�� ×���

����� ������ (��)
 

3.4.7 Analisa Gula Reduksi Metode Luff-Schoorl (Sudarmadji dkk, 1997) 

 Pengukuran dilakukan dengan menimbang sampel sebanyak 2 gram dalam 

labu ukur 50 ml melarutkan sampai tanda tera. Kemudian, menyaring dengan 

kertas saring untuk memisahkan filtrate dengan ampasnya, llau filtrate diambil 

12,5 ml dan campurkan dengan larutan Luff Schoorl 12,5 ml dan panaskan pada 

pendingin balik selama 10 menit, selanjutnya didinginkan dan tambahkan dengan 

12,5 ml H2SO4 26,5 % dan 7,5 ml KI 20%. Kemudian Yodium yang telah 

dibebaskan dititrasi dengan larutan Na-thiosulfat 0,1 N dengan indikator pati 2-3 

tetes, akhirditandai dengan perubahan warna menjadi putih susu. Perhitungan 

dilakukan dengan mengetahui selisih antara blanko dan titrasi contoh dapat dicari 

dengan tabel. Setelah itu, pengukuran gula reduksi dilakukan dengan rumus : 

Kadar Gula Reduksi =  
�� ���� �������

�� ������
 x Fp x 100% 

3.4.8 Penentuan Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) 

 Menimbang sampel 1 gram dalam tabung sentrifuge kemudian 

ditambahkan dengan ethanol 96% sebanyak 5m ml lalu melakukan vortex yang 

berfungsi untuk menghomogenkan sampel dengan pelarut. Setelah divortex 

dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit . Mengambil 

supernatant lalu menambahkan 1 ml DPPH 0,2 M dan didiamkan selama 10 

menit. Setelah  pendiaman kemudian dilakukan pengukuran absorbansi dengan 

panjang gelombang 517 nm dan dilanjutkan perhitungan aktivitas antioksidan. 

% aktivitas Antioksidan =  100 ×  
������������ ������

���������� �������
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3.5 Parameter Pengamatan 

 Analisa bahan baku meliputi kadar air, vitamin C dan kadar gula total 

untuk pigmen antosianin bunga mawar merah dan bunga kana merah sedangkan 

untuk analisa bahan baku buah apel sortiran meliputi kadar air, gula total, 

vitamin C dan kadar gula reduksi. Analisa terakhir pengujian produk hasil 

permen jelly apel sortiran meliputi kadar air, kadar abu, gula reduksi, total asam 

tertitrasi, intensitas warna, absorbansi dan daya antiosidan pada permen jelly apel 

sortiran. 

3.6 Analisa Data 

Analisa data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan analisa ragam 

dan jika terdapat perbedaan secara nyata akan dilanjutkan dengan uji beda, yaitu 

uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) guna menentukan level terbaik pada 

masing-masing perlakuan. 

3.7 Uji Organoleptik (Rahayu, 1998) 

Uji organoleptik dilakukan dengan parameter rasa, kenampakan dan kekenyalan. 

Pengujian nilai organoleptik dilakukan dengan bantuan panelis (15 orang) lalu 

diambil data berdasarkan skala hedonik. 

Tabel 4. Uji Organoleptik 

Skala Hedonik 
Rasa 

Skala Hedonik 
Kenampakan 

Skala Hedonik 
Kekenyalan 

Skor 

Kurang Manis Tidak Menarik Tidak Kenyal 1 

Manis Kurang Menarik Kurang Kenyal 2 

Asam Manis Menarik Kenyal 3 

Manis Sangat Menarik Sangat Kenyal 4 
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 Setelah data diperoleh dari panelis maka akan ditabulasi untuk 

menentukan mutu dari permen jelly apel dengan mencari rat-rata setiap skala 

numeric yang diberikan panelis. 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Filtrat Pigmen Antosianin Bunga Mawar 

Merah dan Bunga Kana Merah yang Telah di Modifikasi (Saati, 

2008/2012) 

 

 

 

Mahkota mawar 
merah/Kana merah 

Pencucian Air Bersih Air Kotor 

Penghancuran dengan Blender 

Ekstraksi dengan menggunakan Pelarut (aquadest (9:1)) 

Penyimpanan dalam lemari pendingin 
selama 1 jam 

Ampas Penyaringan dengan kain saring 

Filtrat 

Ekstrak Pigmen  
bunga mawar merah 

dan kana merah 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Permen Jelly Apel yang Telah di Modifikasi 

(Zulfaini, 2004)  

Potong lalu hancurkan dengan menggunakan blender 

Saring jus apel hingga menghasilkan sari apel 

Buah Apel Sortir  

Tambahkan agar-agar, sukrosa, glukosa 

Panaskan pada suhu 90˚-100˚C 

Angkat kemudian larutan permen dituang ke 
dalam wadah  

Permen Jelly 

Larutan permen yang sudah mengeras di simpan pada lemari pendingin 

Tambahkan air 

Suhu 0˚- 4˚C 

Penambahan ekstrak 
pigmen antosianin 

(bunga mawar merah 
250ml, bunga kana 

250ml merah) 

Potong-potong permen jelly lalu keringkan pada cabinet dryer 

Penambahan sukrosa 
(15%, 30%, 45%), agar-
agar (7%), glukosa(5 %) 

Suhu 50˚C 
Selama 10 jam 

Uji Kimia dan Fisik 
 Uji kadar air 
 Kadar abu 

 Gula reduksi 

 Total asam tertitrasi 

 Absorbansi 

 pH 

 Intensitas warna 

 Antioksidan 

Uji Organoleptik 

 Rasa 

 Kenampakan 

 Tekstur 

Ampas 


