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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Bioteknologi, dan Kimia Universitas Muhammadiyah Malang, sejak Januari 2015 

sampai Juli 2015. 

3.2  Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain, bunga 

mawar merah dan bunga kana merah yang diperoleh dari petani bunga dikawasan 

Batu-Jawa Timur, serta tanin ekstrak daun jambu biji. Bahan-bahan kimia yang 

dipergunakan untuk analisa seperti aquades, asam sitrat, petroleumeter, etanol 

96%, maltodekstrin, dan DPPH. 

Alat yang diperlukan pada penelitian ini meliputi blender untuk 

menghancurkan mahkota bunga, daun jambu biji, timbangan analitik (merk 

Mettler tolrdo AL204 dan PL6001-S), erlenmeyer, tabung reaksi, gelas ukur, 

sentrifuse, cawan,pipet ukur,pipet tetes, spatula,desikator,waterbath digital 

thermostat hh-4, kain saring, kertas saring biasa, kertas saring Whatman no.41, 

lemari es, pH meter (merk WTW 315i/sen),spektrofotometer(merk GENESYS20), 

colour reader (merk Conica minotta), danviskosimeter/hand refraktometer (merk 

Denver Instrument XP-150). 

3.3  Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini terdiri atas dua tahapan. Tahap pertamayaitu melakukan 

tahap pendahuluan ekstraksi antosianin bunga mawar merah lokal Batu, kana 

merah, dan tanin ekstrak daun jambu biji kemudian dilakukan pengujian kadar air, 
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pH, absorbansi, intensitas warna, total padatan terlarut (TPT) dan 

DPPH.Selanjutnya menguji stabilitas pigmen hasil ekstraksi tahap pertama 

dengan melakukan kopigmentasi ekstrak pigmen antosianin bunga (mawar dan 

kana) dengan ekstrak tanin daun jambu biji. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 tahap, dimana masing-masing tahap 

dilakukan tiga (3) kali ulangan dan dirancang menggunakan RAK (Rancang Acak 

Kelompok) yang disusun secara faktorial.Tahap pertama yaitu pembuatan ekstrak 

bubuk pigmen antosianin dari bunga mawar merah dan bunga kana merah, 

kemudian tahap kedua melakukan karakterisasi terhadap hasil ekstrak pigmen 

antosianin akibat kopigmentasi. 

Penelitian tahap 1 dilaksanakan menggunakan RAK yang disusun secara 

faktorial, dengan menggunakan faktor perlakuan sumber pigmen antosianin, yaitu 

pembuatan ekstrak bubuk pigmen antosianin bunga mawar merah dan bunga kana 

merah, pada suhu ekstraksi yang berbeda. Secara detail perlakuan peneltian adalah 

sebagai berikut : 

Faktor I : sumber ekstrak pigmen  

P1 : bunga mawar merah 

P2 : bunga kana merah 

Faktor II : suhu ekstraksi 

S1 : suhu 55oC 

S2 : suhu 70oC 

S3 : suhu 85oC 

Tahapan identifikasi pigmen dilakukan dengan bantuan pengamatan 

terhadap absorbansi pigmen menggunakan spektrofotometer, pengamatan kualitas 
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pigmen meliputi total padatan terlarut (TPT) menggunakan refractometer, 

intensitas warna dengan colour reader dan pH menggunakan pH meter. 

Tahap penelitian ke-2 adalahkarakterisasi ekstrak pigmen antosianin dari 

bunga mawar merah dan bunga kana merah melalui kopigmentasi dengan 

penambahan taninekstrak daun jambu bijidengan berbagai proporsi yang terdiri 

atas 4 level, masing-masing proporsi kopigmen tanin dan antosianin adalah 0:1, 

1:1, 1:2, dan 1:3.Secara detail pelaksanaan penelitian dirancang sebagai berikut : 

Faktor I: Sumber ekstrak pigmen antosianin yang terdiri dari 2 level, yaitu: 

L1 : bunga mawar merah (terbaik tahap 1) 

L2 : bunga kana merah (terbaik tahap 1) 

Faktor  II: Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin yang terdiri dari 4 

level konsentrasi, yaitu: 

K0 : Perbandingan tanin dan antosianin 0:1  

K1 : Perbandingan tanin dan antosianin1:1 

K2 : Perbandingan tanin dan antosianin1:2 

K3 : Perbandingan tanin dan antosianin1:3 

Sehingga terdapat 8 kombinasi perlakuan, dimana masing-masing 

dilakukan 3 kali ulangan. Stabilitas pigmen hasil uji kopigmentasi diamati 

meliputi intensitas warna, pH, total padatan terlarut, gula total dan absorbansi 

ekstrak pigmen hasil kopigmentasinya. 
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Tabel 2. Kombinasi Perlakuan Rancangan Percobaan 

Ekstrak Tanin 

(K) 

Pigmen Antosian Mawar 

(L1) 

Pigmen Antosianin Kana 

(L2) 

0  (K0) 

1 (K1) 

1 (K2) 

1 (K3) 

L1K0 

L1K1 

L1K2 

L1K3 

L2K0 

L2K1 

L2K2 

L2K3 

Keterangan : 

L1K0 : Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin mawar merah (0:1) 

L1K1 : Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin mawar merah (1:1) 

L1K2 : Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin mawar merah (1:2) 

L1K3 : Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin mawar merah (1:3) 

L2K0 : Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin kana merah (0:1) 

L2K1 : Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin kana merah (1:1) 

L2K2 : Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin kana merah (1:2) 

L2K3 : Proporsi kopigmen tanin dan pigmen antosianin kana merah (1:3) 

3.4  Parameter Pengamatan 

Dalam penelitihan ini dilakukan beberapa pengamatan analisa, yaitu 

1. Analisa pigmen antosianin bunga mawar merah meliputi : pH, TPT, kadar 

air, intensitas warna, dan aktivitas/daya antioksidan (uji DPPH) 

2. Analisa pigmen antosianin bunga kana merah meliputi: pH, TPT, kadar 

air, intensitas warna, dan aktivitas/daya antioksidan (uji DPPH) 

3. Analisa terakhir meliputi: pH, intensitas warna, absorbansi, gula total, TPT 

dan daya antioksidan (uji DPPH). 
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3.5  Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1  Pembuatan Ekstrak Pigmen PekatBunga Mawar Merah dan Bunga 

Kana Merah (Saati, 2011) 

 

Proses ekstraksi pigmen bunga mawar merah dan kana merah dengan 

menimbang mahkota bunga mawar sebanyak 45 gram,  dimasukkan ke dalam 

blenderdan ditambahkan pelarut yaitu aquades 95 ml,dan asam sitrat 5 gram. 

Hancuran disimpandalam lemari pendingin selama 30 menit padasuhu 10ºC-12ºC 

supaya pigmen antosianinyang terekstrak lebih maksimal. Kemudianmemisahkan 

filtrat dan ampas mawar denganpenyaringan menggunakan kain saring 

danpemerasan.Disaring menggunakan penyaringanvakum (kertas Whatman 

41).Ditambahkan bahan pengisi berupa maltodekstrin, kemudian di oven pada 

suhu 50oC. Bentuk produk berupa pigmen bubuk.Pigmen bubuk antosianin yang 

telah diperoleh sebelum dan sesudah pemekatan kemudian dilakukan pengamatan 

pH (pH meter), absorbansi (spektrofotometer λ 490-540 nm), total padatan terlarut 

(TPT), DPPH dan pengukuran warna dengan menggunakan color rider untuk 

melihat nilai L, a, dan b. 

3.5.2  Ekstraksi Kandungan Tanin Dari Daun Jambih Biji 

1. Daun jambu biji dipilih dan dihaluskan dengan cara diblender. 

2. Sampel diambil 10 gram lalu tambahkan larutan etanol 96% sebanyak 230 ml, 

diaduk hingga homogen dan diekstraksi diatas waterbath dengan suhu ekstraksi 

50oC dan lama ekstraksi 150 menit. 

3. Hasil ekstraksi berupa filtrat didingikan dan disaring, kemudian dimasukkan 

dalam erlenmeyer. 

4. Erlenmeyer dipanaskan pada suhu 100 oC untuk menguapkan etanol dan air. 
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5. Tanin yang didapat kemudian dicuci dengan eter, kemudian dikeringkan dalam 

oven. 

6. Tanin yang didapat ditimbang untuk mengetahui hasil ekstraksinya. 

3.5.3  Uji Stabilitas Antosianin Menggunakan Kopigmen Tanin 

Kopigmen dilarutkan sesuai perlakuan dengan kosentrasi yang telah 

ditentukan.Larutan antosianin dan kopigmen dicampur dengan perbandingan 

tertentu.Metode kopigmentasi ini didasarkan pada metode Maarit et al. (2002). 

3.6  Analisa Kimia 

3.6.1  Analisa Kadar Air (AOAC, 1990) 

1. Menimbang contoh yang telah berupa serbuk atau bahan yang telah 

dihaluskan sebanyak 1-2 gram kedalam botol timbangan yang telah 

diketahui beratnya 

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

kemudian mendinginkan dalam desikator dan timbang. Dipanaskan lagi 

dalam oven 30 menit, didinginkan dalam desikator dan perlakuan ini 

diulang sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut 

kurang daro 0,2 mg) 

3. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

% kadar air =
Berat awal−Berat akhir

Berat Sampel
x 100% 

3.6.2  Penentuan pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 

1. Sampel sebanyak 25 gram dilartkan dalam 25 ml aquades 

2. Elektroda di kalibrasikan dalam larutan buffer pH 4, kemudian kedalam 

larutan pH 7 lalu bilas dengan aquades 
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3. Elektroda pH meter dicelupkan kedalam sampel kemudian ditunggu 

sampai menunjukkan angka konstan dan pH sampel dapat dibaca. 

3.6.3  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. 

3.6.4  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. 

3.6.5  Total Padatan Terlarut (Anonim, 2007) 

Analisa nilai Total padatan Terlarut dilakukan dengan menggunakan alat 

Hand Refraktometer. Mula-mula dilihat contoh air yang telah diuji pada masa 

diruangan (suhu air harus sama seperti suhu kamar) tanpa menghiraukan suhu 

pengukuran. Garis pada lingkaran diatur ke posisi nol dengan menggunakan skrup 

pengatur untuk kalibrasi, kemudian ukur contoh , catat skala yang terbaca. Variasi 

suhu ruangan mungkin dapat menyebabkan kesalahan, jadi sebagai saran 

pengaturan nol harus dicek setiap 20 menit penggunaan dengan menggunakan air. 
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3.6.6 Penentuan Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (Hartono, 

1996)  

 

1. Menimbang 1 ml sampel 

2. Menambahkan etanol 95% sebanyak 5 ml, kemudian divortek untuk 

membantu melarutkan sampel 

3. Mensentrifugasi ekstraksi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit 

untuk memisahkan ekstrak 

4. Mengambil 4 ml supernatan dan kemudian ditambahkan dengan 1 ml 

larutan DPPH (2-2 diphenyl-2-picryl hidrazil) 

5. Menyimpan dalam ruangan gelap selama 20 menit, kemudian diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm 

% Aktivitas Antioksidan = 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 𝑥 100% 

3.7  Analisis 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. 
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Gambar 7. Diagram Alir Ekstraksi Antosianin dari Bunga Kana dan 

MawarMerah(Saati, 2012) 

 

 

 

 

Sortasi 

Ekstraksi (Maserasi selama 1 jam 

dan penyaringan dengan kain 

saring) 

Penghancuran dengan 

blender 

Filtrat 

Pemekatan (Oven T=50ºC) 

Penyaringan (Kertas 

Whatman no 41) 

Pemisahan Filtrat (sentrifuse 

4000 rpm : 10 menit) 

Konsentrat 

antosianin bunga 

mawar & bunga 

kana 

Bunga mawar 

merah lokal (Batu) 

&bunga kana 

merah 

Pelarut (Aquades 

: Asam Sitrat = 

9:1) 

 

 

 

Analisa : pH, 

Absorbansi (λ 490-

540 nm), intensitas 

warna, TPT, DPPH 

 

Residu 

Analisa : Kadar air, 

Gula Total, pH 
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Gambar 8. Diagram Alir Ekstraksi Tanin dari Daun Jambu Biji (Sukardi dan 

Safera, 2007) 

 

 

 

Sortasi 

Pengambilan sampel sebanyak 

10 gram 

Penghancuran dengan blender 

Filtrat 

Pencucian tanin dengan eter dan 

Pengeringan tanin (Oven T=50oC, 

selama 24 jam) 

Penguapan etanol dan air 

(Hotplate T=50oC) 

Ekstraksi (Waterbath T=50oC dan 

lama ekstraksi 150 menit) 

 

Ekstrak tanin 

kering 

Daun 

jambubiji 

Pelarut etanol 

96% (230 ml) 
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Gambar 9. Diagram Alir tahap Penelitian Kopigmentasi  

 
 

 

Pencampuran tanin dan Antosianin 

0 : 1 

1 : 1 

1 : 2 

1 : 3 

 

Ekstrak campuran 

kopigmentasi antosianin 

kana dan mawar dengan 

kopigmen tanin 

Analisa : pH, 

Absorbansi (λ 490-540 

nm), intensitas warna, 

TPT, gula total, DPPH 

 

Pigmen pekat 

bunga mawar 

dan kana 2 g  

Kopigmen 

tanin 2 g  

Aquades 

8 ml 

 


