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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 

2017 sampai dengan bulan Januari 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan jelly drink yaitu kompor, 

timbangan, panci stainless steel, saringan, kain saring, sendok, thermometer, gelas 

ukur, dan cup plastik. 

 Alat yang digunakan dalam analisa yaitu timbangan analitik Pioneer 

Ohaus PA413, spektrofotometer thermos spectronic merk Genesys 20, vortex 

merk Max Mix Type 37600 mixer, viscotester merk Rion VT-04, color reader, 

hot plate, texture analyzer, tabung reaksi 100 ml merk Pyrex, pipet volume 10 ml 

merk Brand, pipet volume 1 ml merk HBG, rak tabung reaksi, mortal martil, 

kuvet kaca, tube 100 ml, corong pisah 500 ml merk Duran, beaker glass 250 ml 

merk Duran, labu ukur 10 ml merk Iwaki, corong plastik, spatula, plastik klip dan 

lemari es. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan jelly drink yaitu teh hitam merk 

“Rolas” yang dperoleh dari minimarket, karagenan yang diperoleh dari toko 

kimia, sukrosa merk “Gulaku” yang diperoleh dari minimarket dan air. 

Bahan yang digunakan dalam analisa yaitu aquades yang diperoleh dari 

Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang, etanol 96%, 
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DPPH, etil asetat, metanol (PA), H2SO4, NaOH, K2SO4, kertas saring diperoleh 

dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah 

Malang dan NaHCO3
 
(PA) yang diperoleh dari toko kimia. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental dengan 

desain Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara sederhana. 

Perlakuan yang dicobakan dalam penelitian ini adalah formulasi bahan dengan 

perbedaan konsentrasi teh hitam dan konsentrasi karagenan sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 6. Formulasi dari 9 perlakuan dilakukan 3 kali 

pengulangan dan kemudian perlakuan terbaik dibandingkan dengan jelly drink 

pasaran (kontrol). 

Tabel 6. Formulasi Jelly Drink (b/v) 

Perlakuan Teh Hitam Karagenan Air Sukrosa 

F1 1 % 0,2 % 150 ml 12 % 

F2 1 % 0,3 % 150 ml 12 % 

F3 1 % 0,4 % 150 ml 12 % 

F4 3 % 0,2 % 150 ml 12 % 

F5 3 % 0,3 % 150 ml 12 % 

F6 3 % 0,4 % 150 ml 12 % 

F7 5 % 0,2 % 150 ml 12 % 

F8 5 % 0,3 % 150 ml 12 % 

F9 5 % 0,4 % 150 ml 12 % 

Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan yaitu : 

F1 : Konsentrasi teh hitam 1 % dengan konsentrasi karagenan 0,2 %. 

F2 : Konsentrasi teh hitam 1 % dengan konsentrasi karagenan 0,3 %. 

F3 : Konsentrasi teh hitam 1 % dengan konsentrasi karagenan 0,4 %. 

F4 : Konsentrasi teh hitam 3 % dengan konsentrasi karagenan 0,2 %. 

F5 : Konsentrasi teh hitam 3 % dengan konsentrasi karagenan 0,3 %. 
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F6 : Konsentrasi teh hitam 3 % dengan konsentrasi karagenan 0,4 %. 

F7 : Konsentrasi teh hitam 5 % dengan konsentrasi karagenan 0,2 %. 

F8 : Konsentrasi teh hitam 5 % dengan konsentrasi karagenan 0,3 %. 

F9 : Konsentrasi teh hitam 5 % dengan konsentrasi karagenan 0,4 %. 

Kontrol : Jelly Drink komersial 

3.4 Prosedur Pelaksaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Ekstrak Teh Hitam (Turkoglu dan Cigirgil, 2007) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menimbang bubuk teh hitam (sesuai perlakuan). 

3. Memanaskan air hingga mendidih (100°C). 

4. Menurunkan suhu air hingga 70°C.. 

5. Menyeduh bubuk teh hitam selama 3 menit tanpa pemanasan. 

6. Menyaring seduhan teh hitam dengan kain saring. 

7. Mengambil ekstrak seduhan teh hitam dan membuang ampas hasil seduhan. 

3.4.2 Pembuatan Jelly Drink Teh Hitam (Ferizal, 2005) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menimbang karagenan (sesuai perlakuan) dan sukrosa sebanyak 12%. 

3. Mencampurkan ekstrak teh hitam, karagenan dan sukrosa. 

4. Memanaskan dan mengaduk campuran pada suhu 75℃ selama 5 menit. 

5. Mendinginkan jelly drink pada suhu ruang hingga membentuk gel. 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu pembuatan 

ekstrak teh hitam, pembuatan jelly drink dan analisa jelly drink berdasarkan 

parameter yaitu : aktivitas antioksidan, kadar theaflavin, kadar thearubigin, 
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kecerahan, kadar serat, kekuatan gel, viskositas, sineresis dan organoleptik 

terhadap warna, rasa, aroma serta kesukaan. 

3.6 Prosedur Pengamatan Bahan Baku 

3.6.1 Analisa Aktivitas Antioksidan (Sharma dan Bhat, 2009) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menghaluskan sampel dengan mortal martil. 

3. Menimbang sampel sebanyak 1 gram dengan timbangan analitik. 

4. Memasukkan sampel dalam tube dan menambahkan 9 ml etanol. 

5. Menghomogenkan dengan vortex. 

6. Memisahkan sampel dengan sentrifuge dengan kecepatan 400 rpm selama 10 

menit. 

7. Mengambil sampel sebanyak 4 ml dan memasukkan ke dalam tabung reaksi 

yang telah dilapisi alumunium foil. 

8. Melarutkan DPPH sebanyak 2 mg dalam 10 ml etanol. 

9. Menambahkan 1 ml larutan DPPH dan menutup tabung reaksi dengan 

alumunium foil. 

10. Menginkubasi sampel pada ruang gelap selama 10 menit hingga sampel 

berubah warna menjadi kuning. 

11. Membuat blanko dengan mencampur 1 ml DPPH dengan 4 ml etanol. 

12. mengukur absorbansi sampel dan blanko pada panjang gelombang 517 20nm. 

13. Menghitung aktivitas antioksidn dengan rumus sebagai berikut : 

  

 

Keterangan : A = Absorbansi Blanko 

 B = Absorbansi Sampel 

Kapasitas Antioksidan (%) = (A – B) x A x 100% 
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3.6.2 Analisa Kadar Theaflavin dan Thearubigin (Robert dan Smith, 1973) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menghaluskan sampel dengan blender dan menyaringnya. 

3. Mencampurkan 20 ml sampel dengan 20 ml etil asetat dalam gelas ukur 100 ml. 

4. Menggojog campuran selama 3 menit. 

5. Memisahkan campuran antara lapisan etil asetat dengan lapisan air dengan 

corong pisah (pemisahan I). 

6. Mengambil 10 ml lapisan etil asetat dan menambahkan 10 ml NaHCO3 2,5 % 

dalam beaker glass 25 ml. 

7. Menggojog campuran selama 3 menit. 

8. Memisahkan lapisan etil asetat dari NaHCO3 dalam corong pisah (pemisahan 

II). 

9. Mengambil 1,6 ml lapisan etil asetat dan menambahkan metanol dalam labu 

takar 10 ml sampai tanda (larutan A). 

10. Memvortex sampel dan mengukur absorbansi dengan panjang gelombang 380 

nm. 

11. Mengambil 1,6 ml lapisan etil asetat (pemisahan I) dan menambahkan 

metanol dalam labu takar 10 ml sampai tanda (larutan C). 

12. Memvortex sampel dan mengukur absorbansi dengan panjang gelombang 380 

nm. 

13. Mengambil 0,8 ml lapisan air (pemisahan I) dan menambahkan asam oksalat 

jenuh 0,8 ml, aquades 2,4 ml dan metanol dalam labu takar 10 ml sampai 

tanda (larutan B). 
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14. Memvortex sampel dan mengukur absorbansi dengan panjang gelombang 380 

nm. 

15. Menghitung kadar theaflavin dan kadar thearubigin dengan rumus : 

 

  

Keterangan : A = Absorbansi larutan A 

 B = Absorbansi larutan B 

 C = Absorbansi larutan C 

2,25 = Konversi Nilai Larutan A 

1,77 = Konversi Nilai Larutan B 

7,06 = Konversi Nilai Larutan C 

3.7 Prosedur Pengamatan Jelly Drink Teh Hitam. 

3.7.1 Analisa Aktivitas Antioksidan (Sharma dan Bhat, 2009) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menghaluskan sampel dengan mortal martil. 

3. Menimbang sampel sebanyak 1 gram dengan timbangan analitik. 

4. Memasukkan sampel dalam tube dan menambahkan 9 ml etanol. 

5. Menghomogenkan dengan vortex. 

6. Memisahkan sampel dengan sentrifuge dengan kecepatan 400 rpm selama 10 

menit. 

7. Mengambil sampel sebanyak 4 ml dan memasukkan ke dalam tabung reaksi 

yang telah dilapisi alumunium foil. 

8. Melarutkan DPPH sebanyak 2 mg dalam 10 ml etanol. 

9. Menambahkan 1 ml larutan DPPH dan menutup tabung reaksi dengan 

alumunium foil. 

Kadar Theaflavin (%) = 2,25 x A 

Kadar Thearubigin (%) = (1,77 B + C – A) x 7,06 



33 

 

 
 

10. Menginkubasi sampel pada ruang gelap selama 10 menit hingga sampel 

berubah warna menjadi kuning. 

11. Membuat blanko dengan mencampur 1 ml DPPH dengan 4 ml etanol. 

12. mengukur absorbansi sampel dan blanko pada panjang gelombang 517 20nm. 

13. Menghitung aktivitas antioksidn dengan rumus sebagai berikut 

  

Keterangan : A = Absorbansi Blanko 

 B = Absorbansi Sampel 

3.7.2 Analisa Kadar Theaflavin dan Thearubigin (Robet dan Smith, 1973). 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menghaluskan sampel dengan blender dan menyaringnya. 

3. Mencampurkan 20 ml sampel dengan 20 ml etil asetat dalam gelas ukur 100 ml. 

4. Menggojog campuran selama 3 menit. 

5. Memisahkan campuran antara lapisan etil asetat dengan lapisan air dengan 

corong pisah (pemisahan I). 

6. Mengambil 10 ml lapisan etil asetat dan menambahkan 10 ml NaHCO3 2,5 % 

dalam beaker glass 25 ml. 

7. Menggojog campuran selama 3 menit. 

8. Memisahkan lapisan etil asetat dari NaHCO3 dalam corong pisah (pemisahan 

II). 

9. Mengambil 1,6 ml lapisan etil asetat dan menambahkan metanol dalam labu 

takar 10 ml sampai tanda (larutan A). 

10. Memvortex sampel dan mengukur absorbansi dengan panjang gelombang 380 

nm. 

Kapasitas Antioksidan (%) = (A – B) x A x 100% 
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11. Mengambil 1,6 ml lapisan etil asetat (pemisahan I) dan menambahkan 

metanol dalam labu takar 10 ml sampai tanda (larutan C). 

12. Memvortex sampel dan mengukur absorbansi dengan panjang gelombang 380 

nm. 

13. Mengambil 0,8 ml lapisan air (pemisahan I) dan menambahkan asam oksalat 

jenuh 0,8 ml, aquades 2,4 ml dan metanol dalam labu takar 10 ml sampai 

tanda (larutan B). 

14. Memvortex sampel dan mengukur absorbansi dengan panjang gelombang 380 

nm. 

15. Menghitung kadar theaflavin dan kadar thearubigin dengan rumus : 

 

 

Keterangan : A = Absorbansi larutan A 

 B = Absorbansi larutan B 

 C = Absorbansi larutan C 

2,25 = Konversi Nilai Larutan A 

1,77 = Konversi Nilai Larutan B 

7,06 = Konversi Nilai Larutan C 

3.7.3 Analisa Kecerahan dengan Color Reader (Yuwono, 2001) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Memasukkan sampel kedalam plastik PP bening. 

3. Menempelkan Color Reader pada sampel. 

4. Menekan tombol Power On pada alat. 

5. Hasil yang diperoleh meliputi L (lightness), a
+ 

 (redness), dan b
+
 (yelowness) 

dengan skala 0 – 100. Apabila a positif warna merah, a negatif warna hijau, b 

positif warna kuning dan b negatif warna biru. 

Kadar Theaflavin (%) = 2,25 x A 

Kadar Thearubigin (%) = (1,77 B + C – A) x 7,06 
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3.7.4  Analisa Serat (SNI, 1992). 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menimbang sampel sebanyak 2 gram. 

3. Menambahkan 200 ml H2SO4 1,25 % dan mendidihkannya selama 30 menit. 

4. Menyaring sampel melalui kertas saring dan mencuci residu yang tertinggal 

dalam erlenmeyer dengan air mendidih hingga air cucian tidak bersifat asam 

(uji dengan kertas lakmus). 

5. Memindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam erlenmeyer 

kembali dengan spatula. 

6. Mencuci kembali residu dengan 200 ml larutan NaOH 1,25% mendidih sampai 

semua residu masuk kedalam erlenmeyer. 

7. Mendidihkan dengan pendingin balik selama 30 menit sambil digoyangkan. 

8. Menyaring kembali melalui kertas saring yang telah diketahui beratnya dan 

telah dipijarkan. Kemudia mencuci dengan larutan K2SO4 10%. 

9. Mencuci kembali residu dengan air mendidih dan alkohol 95% sebanyak 15 ml. 

10. Mengeringkan kertas saring dengan isinya dalam oven pada suhu 110℃ 

sampai berat konstan (1-2 jam), dan mendinginkannya dalam desikator. 

11. Menimbang kertas saring dengan timbangan analitik 

 

 

 

3.7.5 Analisa Kekuatan Gel (Handoko, 2011) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Memasang jig pada lubang alat texture analyzer. 

3. Menyalakan alat dan melakukan kalibrasi alat melalui program Trapesium X. 

Kadar Serat Kasar % = Berat Residu (g) x 100% 

                                           Berat Sampel (g) 
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4. Melakukan scanning jarak dan gaya pada sampel. 

5. Mengatur jarak penetrasi sampel hingga 38 nm dan batas pemberian tekanan 

100 Newton. 

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

terbaca pada alat. 

3.7.6 Analisa Viskositas (British Standar, 1975) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Memasang alat ke alat penyangga dengan memperhatikan “mata ikan” alat. 

3. Memindahkan sampel pada tabung stainless steal. 

4. Memasang spindel nomer 2 dan meletakkan spindel tepat ditengan sampel. 

5. Menekan tombol On dan membaca angka yang ditunjuk oleh jarum. 

3.7.7 Analisa Sineresis (AOAC, 1995). 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. 

2. Menimbang sampel sebanyak 5 gram. 

3. Memasukkan sampel dalam plastik klip dan menyimpan sampel pada suhu 

refrigerator 10℃ selama 72 jam. 

4. Memisahkan air yang keluar dari gel sampel. 

5. Menimbang sampel. 

6. Menghitung kadar sineresis dengan rumus : 

  

Keterangan : A = Berat sampel sebelum penyimpanan (gram). 

                                           B = Berat sampel setelah penyimpanan (gram). 

3.7.8 Uji Organoleptik (Setyaningsih, 2010) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

Sineresis (%) = A – B / A x 100 
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2. Menata 12 sampel diatas meja dengan kode tertentu pada masing-masing 

sampel. 

3. Setiap panelis mengamati warna, rasa, aroma  dan kesukaan sampel. 

4. Memberikan nilai pada setiap sampel dengan mengisi kuisioner yang telah 

tersedia 

Skala warna  yang digunakan dengan skor 1 - 5 dengan urutan : 

1 = Sangat tidak gelap 

2 = Tidak gelap 

3 = Cukup gelap 

4 = Gelap 

5 = Sangat gelap 

Skala rasa yang digunakan dengan skor 1 – 5 dengan urutan : 

1 = Sangat tidak sepat 

2 = Tidak sepat 

3 = Cukup sepat 

4 = Sepat 

5 = Sangat sepat 

Skala aroma yang digunakan dengan skor 1 – 5 dengan urutan : 

1 = Sangat tidak menyengat (aroma khas teh) 

2 = Tidak menyengat (aroma khas teh) 

3 = Cukup menyengat (aroma khas teh) 

4 = Menyengat (aroma khas teh) 

5 = Sangat menyengat (aroma khas teh) 

Skala kesukaan yang digunakan dengan skor 1 – 5 dengan urutan : 
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1 = Sangat tidak suka 

2 = Tidak suka 

3 = Agak suka 

4 = Suka 

5 = Sangat suka 

3.8 Analisa Data 

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan ANOVA. Jika terdapat 

perbedaan secara nyata akan dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s Multiple 

Range Test) guna menentukan level terbaik dari masing-masing. Perbandingan 

dari perlakuan terbaik pada formulasi jelly drink dengan jelly drink pasaran 

dilanjutkan dengan uji T. 
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Keterangan : * = Sesuai perlakuan yaitu 1%, 3% dan 5% (b/v) 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Teh Hitam (Turkoglu dan Cigirgil, 2007) 

 

 

Bubuk Teh hitam 

Penimbangan* 

Pemasakan air (T = 100℃) dan 

Penurunan suhu air (T = 70℃) 

Penyeduhan ( t = 3 menit) 

Penyaringan 

Ekstrak Teh hitam 1. Uji Aktivitas 

Antioksidan 

2. Analisa kadar 

Theaflavin dan 

Thearubigin 
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Keterangan : * = Sesuai perlakuan yaitu 0,2%, 0,3% dan 0,4%  (b/v) 

Gambar 7. Diagram Alir Pembuatan Jelly Drink (Ferizal, 2005) 

 

 

 

 

Ekstrak Teh hitam 

Pencampuran 

Pemanasan dan Pengadukan 

(T = 75℃ , t = 5 menit) 

Pendinginan 

Jelly Drink 

Teh hitam 

1. Aktivitas 

Antioksidan 

2. Kadar 

Theaflavin dan 

Thearubigin 

3. Kecerahan 

4. Serat 

5. Kekuatan Gel 

6. Viskositas 

7. Seneresis 

8. Organoleptik 

Penambahan 

Karagenan* dan 

Sukrosa 12% 

(b/v) 




