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III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada bulan Juli – September 2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah parutan. kompor gas, 

pisau, saringan, telenan, baskom, panci stainless steel, batang pengaduk, wajan 

stainless steel, loyang, lemari pendingin, sendok, kapas, tisu, alumunium foil, 

stopwatch, timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413, oven, desikator, cawan 

porselen, spatula kaca, spatula besi, mortal-martil, tanur, labu takar, hot plate, 

termometer, gelas ukur, plastik PP, erlenmeyer, beaker glass, pipet tetes, pipet 

volume, pH meter, bola hisap, tabung reaksi, rak tabung, labu ukur, buret, corong 

plastik, corong pemisah, kertas saring Whatman No.2, sentrifuge PLC Series, 

mortal-martil, tube, kuvet, spektrofotometerthermo spectronic merk GENESYS 

20, colour reader  CR-10 ‘Konica Minolta’, pH metertipe Lab 875 (SIAnalytics), 

tekstur analizer EZ Test tipe EZ-SX merk SHIMADZU dan alat pendukung. 

3.2.2 Bahan 

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian permen jelly adalah 

Apel (Manalagi, Romebeauty dan Anna) dengan umur panen 4,5 bulan didapatkan 

dari petani apel di Sumber Brantas Batu, bunga mawar dari penjual mawar di 

Pasar Besar, bit yang diperoleh pasar induk Karangploso, Malang. Bahan 

penunjang yang digunakan adalah gelatin, sukrosa (Gulaku), dan asam sitrat. 
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Bahan-bahan kimia untuk analisis pembuatan permen jelly diantaranya akuades, 

DPPH (2,2-Difenil-1-Pikrilhidrazil), kertas saring Whattman, indikator 

phenoptalian (PP), Na2S2O3 0,1 N, amilum 1%, larutan I2, H2SO4 6 N, HCl 9,5 N, 

NaOH 30%, larutan Luff Scrool dan etanol 70%,  

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan rancangan pola tersarang dengan 2 

faktor. Faktor I yaitu  perbedaan varietas buah apel dengan 3 level dalam hal ini 

ada 3 varietas yang digunakan yaitu Manalagi, Romebeauty dan Anna. Lalu faktor 

II yaitu penambahan ekstrak pigmen dengan 4 level  yaitu tanpa penambahan 

pigmen, pigmen dari mawar, pigmen dari bit, dan pigmen dari mawar : pigmen 

dari bit (50 : 50) sehingga diperoleh  12 kombinasi perlakuan yang dianalisa 

sebanyak 3 ulangan. 

Faktor I :  perbedaan varietas apel (A) 

A1 : Apel Manalagi 

A2 : Apel Romebeauty  

A3 : Apel Anna  

Faktor II : ekstrak pigmen (L) 

L0 : Tanpa penambahan ekstrak pigmen. 

L1 : Pigmen dari mawar. 

L2 : Pigmen dari bit 

L3 : Pigmen dari mawar : pigmen dari bit (50 : 50) 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian  

 Tahap penelitian ini dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap pertama yaitu 

persiapan penelitian dimana dilakukan ekstraksi bahan baku, yaitu ekstraksi 

mawar dan bit untuk menghasilkan pewarna. Tahap kedua adalah penelitian 

utama, yaitu pengaplikasian bahan baku pada permen jelly apel yang dilanjutkan 

dengan analisis fisik, kimia dan organoleptik terhadap hasil akhir permen jelly. 

3.4.1 Pembuatan Ekstrak Pigmen dari Mawar (Saati, 2016b dimodifikasi) 

 Pigmen antosianin dalam bunga mawar akan diekstraksi dengan mengikuti 

metode yang dilakukan Saati (2016b) yang dimodifikasi, dimana kelopak bunga 

mawar yang telah disortasi dan ditimbang sebanyak 45 g masih segar direndam 

dalam larutan akuades : asam sitrat (95 : 5). Hancuran disimpan di pendingin 

dengan suhu 10 - 12o C selama 30 menit untuk memaksimalkan proses ekstraksi 

sehingga memaksimalkan warna dari pigmen tersebut. Lalu penyaringan dengan 

kertas saring. Ekstrak pigmen dari mawar dikemas pada botol plastik kaca 

selanjutnya disimpan pada suhu pendingin dengan suhu 10 - 12o C hingga 

diaplikasikan pada permen jelly apel dan dilakukan pengamatan nilai pH, aktivitas 

antioksidan, tingkat kecerahan (L), tingkat kemerahan (a+) dan tingkat 

kekuningan (b+). 

3.4.2 Pembuatan Ekstrak Pigmen dari Bit (Winanti, 2013 dimodifikasi) 

 Umbi  bit  dengan  kualitas  baik  dicuci  dengan  air  bersih  lalu  

diblansing pada suhu 80o C selama 5 menit, setelah itu dilakukan pengupasan 

kulit. Lalu diblender dengan penambahan air 100 mL  setiap 200 g umbi bit atau 

dengan perbandingan 1 : 2. Setelah diblender kurang lebih 10 menit kemudian 

dilakukan penyaringan  untuk  memisahkan  ampas  dengan  ekstrak. Ekstrak 
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pigmen dari bit dikemas pada botol plastik kaca selanjutnya disimpan pada suhu 

pendingin dengan suhu 10 - 12o C hingga diaplikasikan pada permen jelly apel 

dan dilakukan pengamatan nilai pH, aktivitas antioksidan, tingkat kecerahan (L), 

tingkat kemerahan (a+)dan tingkat kekuningan (b+). 

3.4.3 Pembuatan Permen Jelly Apel (Hapsari dan Teti, 2015 dimodifikasi) 

Sebelum dilakukan pembuatan permen jelly dilakukan pembuatan sari 

apel terlebih dahulu diawali dengan menimbang 150 g apel (Manalagi, 

Romebeauty dan Anna) dan dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya dilakukan 

pemarutan apel untuk memperkecil ukuran sehingga menyerupai puree. Puree 

tersebut ditambahkan air dengan perbandingan apel dan air yaitu 1 : 4. Lalu 

dilakukan proses penyaringan dengan kain saring. Hasil dari penyaringan di 

pasteurisasi pada suhu 850 C selama 15 menit. Lalu ditambahkan gelatin dengan 

gula 50% sampai larut. Lalu ketika suhu naik mencapai 1000 C dipertahankan 

selama 2 menit dan ditambahkan pigmen (mawar ataupun bit) pada 20 detik 

terakhir sambil diaduk hingga mengental. Penuangan adonan dalam cetakan. 

Permen jelly dalam cetakan didinginkan selama + 2 jam pada suhu ruang dan 

disimpan di pendingin suhu 4o C selama + 24 jam. Lalu permen jelly dilakukan 

analisis fisik (pH, intensitas warna dan tekstur), kimia (kadar air, kadar abu, 

aktivitas antioksidan dan gula reduksi) dan organoleptik (aroma, rasa, warna, 

tekstur dan kesukaan).  
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3.5 Prosedur Analisa   

3.5.1 Analisa Kadar Air dengan Metode Oven (AOAC, 2005) 

 Adapun tahapan analisis kadar air sebagai berikut: 

1. Mengeringkan botol vial yang akan digunakan dalam oven selama 24 jam 

dengan suhu 100 - 105o C. 

2. Mendinginkan botol vial dalam desikator selama 15 menit. 

3. Menimbang bobot botol vial sebagai berat botol (A). 

4. Menimbang bahan sebanyak 2 g kedalam botol vial yang telah 

dikeringkan, dan dicatat sebagai berat bahan dalam cawan (B). 

5. Mengeringkan sampel dalam oven pada suhu 100 - 105o C selama 6 jam. 

6. Mendinginkan sampel dalam desikator selama 15 menit. 

7. Menimbang kembali sampel sebagai bobot akhir sampel (C). 

8. Menghitung kadar air sampel dengan rumus: 

 

3.5.2 Analisa Kadar Abu (AOAC, 2005) 

1. Dikeringkan cawan dalam oven pada suhu 105° C selama 1 jam. 

2. Didinginkan cawan selama 15 menit dalam desikator, dan ditimbang. 

3. Dimasukkan sampel 1,5 – 2 g, kemudian dimasukkan ke dalam tanur yang 

suhunya 600° C selama 3 jam. 

4. Didinginkan di luar tanur sampai suhu ± 120° C, dimasukkan dalam 

desikator. 

5. Cawan dan abu ditimbang sehingga didapat  berat konstan. 
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6. Dilakukan perhitungan kadar abu : 

Kadar Abu (%) = C - A  x 100% 

              B – A 

Keterangan :   

A : berat cawan kosong (g) 

B: berat cawan dan sampel awal (g) 

C: berat cawan dan sampel kering (g) 

3.5.3 Analisa Gula Reduksi Metode Luff Schoorl (Sudarmadji, 1984) 

1. Timbang bahan padat yang sudah dihaluskan atau bahan cair sebanyak 2,5 - 

25 g (tergantung bahan), dan dipindahkan ke dalam labu takar 100 mL, 

tambahkan aquades 25 mL. Tambahkan bubur Al(OH)3 atau larutan Pb-asetat. 

Penambahan larutan penjernih ini diberikan setetes demi setetes sampai 

penetesan reagensia tidak menimbulkan perubahan lagi. Kemudian 

tambahkan aquades sampai tanda dan disaring. 

2. Filtrat ditampung dalam labu takar 200 mL, untuk menghilangkan kelebihan 

Pb ditambahkan Na2CO3 anhidrat atau K atau Na Oksalat anhidrat 

secukupnya, kemudian ditambah aquades sampai tanda, digojog, dan 

disaring. Filtrat bebas Pb bila ditambah Na2CO3 anhidrat secukupnya, 

kemudian ditambah aquades sampai sampai tanda, digojog dan disaring. 

Filtrat bebas Pb bila ditambah Na2CO3 anhidrat atau K atau Na-oksalat 

anhidrat atau Na-fosfat akan tetap jernih kemudian ditambah aquades hingga 

tanda. 

3. Ambil 25 mL filtrat bebas Pb yang diperkirakan mengandung 15 - 60 mg gula 

reduksi dan ditambahkan 25 mL larutan Luff Scrool dalam erlenmeyer. 

4. Buat blanko yaitu 25 mL larutan Luff Scrool dengan 25 mL aquades. 
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5. Setelah ditambahkan beberapa butir batu didih, erlenmeyer dihubungkan 

dengan pendingin balik, kemudian didihkan dan diusahakan 2 menit sudah 

mendidih, pendidihan dipertahankan selama 10 menit. 

6. Larutan didinginkan dan kemudian ditambah 15 mL KI 20% dan dengan hati-

hati ditambahkan 25 mL asam sulfat 26,5%. 

7. Yodium yang dibebaskan dititrasi dengan Na-thiosulfat 0,1 N memakai 

indikator pati sebanyak 2 - 3 mL. Untuk memperjelass perubahan warna pada 

akhir titrasi maka sebaiknya pati diberikan pada saat akhir titrassi hampir 

berakhir. 

8. Hitung selisih volume titran blanko dengan titran sampel, gunakan hasil 

selisih perhitungan untuk menghitung banyaknya gula reduksi dalam bahan, 

dengan bantuan Tabel gula invert. 

Kadar Gula Reduksi (%) = mg glukosa x fp x 100 

                 gram bobot contoh x 1000 

 

3.5.4 Analisa Aktivitas Antioksidan (Selvi dkk, 2003) 

1. Membuat larutan DPPH dengan cara mengambil 2 mg DPPH (1,1-difenil-2 

pikrilhidrazil) dan menambahkan etanol 10 mL kemudian masukkan dalam 

botol, kocok dan simpan dalam kulkas. 

2.  Menghancurkan sample sebanyak 2,5 g dan menambahkan aquades 10 mL. 

3.  Mengambil 1 mL sampel dan menambahkan 9 mL etanol kemudian sentrifuse 

10 menit dengan kecepatan 4000 rpm. 

4.  Mengambil filtrat 4 mL dan menambahkan 1 mL larutan DPPH (1,1-difenil-2 

pikrilhidrazil) yang sudah dibuat. 

5.   Mendiamkan 10 menit hingga berubah warna menjadi kuning. 
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6. Mengukur absorbansi pada panjang gelombang 517 nm menggunakan 

spektrofotometer. 

7.  Menghitung aktivitas antioksidan dengan rumus : 

1 -  

3.5.5 Analisis Intensitas Warna (Sukardi, 2015) 

 Prinsip analisis intensitas warna dengan menggunakan colour reader 

adalah melalui sistem pemaparan warna dengan menggunakan sistem CIE dengan 

tiga reseptor warna yaitu L, a dan b Hunter ( de Man, 1999).  

1.Menyiapkan sampel dalam plastik PP (polypropilene) atau plastik transparan. 

2. Melepas tutup lensa. 

3. Menghidupkan colour reader. 

4. Menentukan target L, a, b. dimana, L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai negatif (-) berarti gelap; Axis a nilai positif (+) berarti merah, nilai 

(-) berarti hijau ; Axis b, nilai (+) berarti kuning, nilai (-) berarti biru 

5. Menekan tombol pengukur warna 

6. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 

3.5.6  Penentuan Nilai pH (Sudarmadji, 1984) 

1. Menghidupkan pH meter dan mengkalibrasi elektroda dengan larutan buffer 

pH 4 kemudian membersihkan dengan aquades. Mengkalibrasi lagi elektroda 

pada larutan buffer pH 7 dan membilas dengan aquades. 

2. Menyiapkan larutan sampel yang akan di uji pada wadah. Mencelupkan 

elekroda kedalam larutan yang akan diuji sampai diperoleh pembacaan yang 

stabil dan mencatat hasil pH sampel. 
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3.5.7 Analisis Kekenyalan dengan Texture Analyzer EZ-SX (ASTM, 2007) 

1. Memasang jig pada lubang alat Texture Analyzer. 

2. Menyalakan alat Texture Analyzer dan melakukan kalibrasi alat melalui 

program Trapesium X. 

3. Melakukan scanning jarak dan gaya pada sampel. 

4. Mengatur jarak penetrasi sampel setinggi 1,5 mm/s dan penekanan dilakukan 

sebanyak satu kali. 

5. Melakukan uji pada sampel dan mencatat nilai hardness dan energi yang 

terbaca pada alat. 

3.5.8 Uji Organoleptik ( Soekarto, 1990)  

Uji organoleptik merupakan analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi 

dengan menggunakan panel yang bertindak sebagai instrumen atau alat. Alat ini 

terdiri dari orang atau kelompok yang disebut panel yang bertugas menilai sifat 

atau mutu produk. Uji organoleptik dilakukan menggunakan metode hedonik 

dengan skala 1 sampai 4 sesuai dengan kategori uji. Pengujian melibatkan 30 

panelis yang diminta menyatakan penilaiannya terkait produk pada lembar format 

yang telah disediakan. Pada uji ini, panelis diminta mengungkapkan tanggapan 

pribadinya tentang kesukaan kesukaan dan ketidaksukaan, disamping itu panelis 

juga diminta untuk mengemukakan tingkat kesukaan atau ketidaksukaan dengan 

skala hedonik. Penilaian ini dilakukan terhadap warna, aroma dan rasa. Skala 

kesukaan pada permen jelly apel ini dinilai dengan skala penilaian 1 sampai 5 

.pernyataan sangat suka bernilai 5, pernyataan suka bernilai 4, pernyataan netral 

bernilai 3, pernyataan tidak suka bernilai 2 dan pernyataan sangat tidak suka 

bernilai 1. 
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3.6 Analisis Data 

Data  yang diperoleh dianalisis  dengan Analisis Variansi (ANOVA). Analisis 

data ini bertujuan  untuk mengetahui hasil dari penelitian,  apakah perbedaan 

varietas apel (Manalagi, Romebeauty dan Anna) maupun penambahan pigmen 

berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh terhadap permen jelly.  Lalu dilakukan 

uji lanjut dengan BNT α  5% . 

Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode Uji Efektifitas De Garmo 

yaitu variable diurutkan menurut prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

Memberikan bobot nilai pada masing-masing variabel (BV) sesuai kontribusinya 

dengan angka relatif 0 - 1. Bobot normal (BN) ditentukan dari masing-masing 

variabel dengan membagi bobot variabel (BV) dengan jumlah semua bobot 

variable. Mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisa dua kelompok yaitu: 

a) Kelompok A terdiri dari variabel-variabel yang semakin besar reratanya 

semakin baik (dikehendaki pada produk yang diperlakukan), b) Kelompok B 

adalah kelompok yang makin besar reratanya semakin jelek (tidak dikehendaki). 

Ditentukan nilai efektivitas (Ne) masing-masing variabel, dengan rumus: Nilai 

perlakuan - Nilai terjelek : Nilai terbaik - Nilai terjelek. Variabel dengan rerata 

semakin besar semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai 

tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk variabel dengan nilai semakin 

kecil semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah 

sebagai yang terbaik. Menghitung nilai hasil (Nh) masing-masing variabel yang 

diperoleh dari perkalian bobot normal (BN) dengan nilai efektifitas (Ne). 

Menjumlahkan nilai hasil dari semua variabel dan kombinasi terbaik dipilih dari 

kombinasi perlakuan yang memiliki nilai hasil (Nh) tertinggi. 
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N Efektivitas    =  Nilai perlakuan -  Nilai terjelek 

Nilai terbaik - Nilai terjelek 

 

Nilai hasil = NE x bobot 
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Gambar 6. Diagram alir pembuatan ekstrak pigmen dari mawar  (Saati, 2016b) 

dimodifikasi 
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Analisis : 

- pH  

- Intensitas Warna 
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Gambar 7. Diagram alir pembuatan ekstrak bit (Winanti, 2013) dimodifikasi 
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Analisis : 
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Gambar 8. Diagram alir pembuatan permen jelly apel (Hapsari dan Teti, 2015) 

dimodifikasi 
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menimbang 150 g  
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Penyaringan  
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