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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

(ITP) Universitas Muhammadiyah Malang dimulai pada tanggal 4 Maret sampai 

25 Juli 2018. 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1.  Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah blender, penyaring, 

kompor, pisau, sendok, panci, thermometer, cetakan jelly, spatula besi, gelas 

beaker 250 ml merk Iwaki Pyrex, tabung reaksi merk Iwaki Pyrex,  labu ukur 25 

ml dan 100 ml, gelas ukur merk Iwaki Pyrex, muffle (tanur tinggi), oven merk 

WTC Binder 7200 tipe E53 no. 89749, timbangan analitik merk Ohaus tipe 

PA413, cawan petri merk Iwaki Pyrex, desikator merk Glaswerk Wertheim 6132, 

pH meter tipe Lab 875 (SI Analytics), color reader CR-10 merk KONICA 

MINOLTA, spectrofotometer UV Visible tipe UV-1800 merk SHIMADZU, 

spectrofotometer thermo spectronic merk GENESYS 20, rak penyangga, tube, 

pipet ukur 10 ml, vortex, kuvet, pipet tetes, pendingin balik, botol kaca, corong, 

kertas saring, tisu, alumunium foil, plastik klip, buret, dan Texture Profile 

Analyzer (TPA EZ test model SM-500N-168) merk Shimadzu. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah jambu biji merah dan 

jambu kristal matang yang didapatkan dari pasar tradisional Batu dengan, gelatin 

komersial merk Gelita, asam sitrat cap Gajah, sukrosa merk Gulaku dan sirup 
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glukosa yang didapatkan dari toko Primarasa dan air mineral komersial. Bahan 

kimia yang digunakan untuk analisis antara lainlarutan amilum 1%, aquades, 

larutan iodium standar 0,01 N, serbuk DPPH, etanol 96%, larutan Luff Schrool 

12,5%, larutan KI, H2SO4 26,5% dan Na2S2O3 0,1 N yang diperoleh dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.3. Metodologi Penelitian 

Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan rancangan 

tersarang (nested) yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor pertama adalah ekstrak 

buah jambu dan faktor kedua yaitu konsentrasi gelatin. Masing-masing perlakuan 

dilakukan 3 kali ulangan sehingga jumlah total sampel sebanyak 24. Data 

pengamatan dilakukan analisa fisikokimia dan organoleptik. 

Secara lebih detail faktor-faktor yang digunakan sebagai perlakuan dalam 

penelitian ini adalah ekstrak jambu dan konsentrasi gelatin adalah sebagai berikut: 

Faktor 1 : Ekstrak Buah Jambu 

 J1 : Jambu Biji Merah  

 J2 : Jambu Kristal 

Faktor II : Konsentrasi gelatin (G) 

 G0 : 0 % b/v 

 G1 : 5 % b/v 

 G2 : 10 % b/v 

 G3 : 15 % b/v 
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Tabel 3. Perlakuan Pembuatan Permen Jelly dari Ekstrak Jambu dengan 

Penambahan Gelatin 

Varietas 

Jambu 

Konsentrasi Gelatin 

G0 G1 G2 G3 

JI JIG0 JIGI JIG2 JIG3 

J2 J2G0 J2G1 J2G2 J2G3 

Keterangan : 

J1G0 : Ekstrak jambu biji merah dengan penambahan gelatin  sebanyak 0%  

J2G0 : Ekstrak jambu kristal dengan penambahan gelatin sebanyak 0% 

J1G1 : Ekstrak jambu biji merah dengan penambahan gelatin sebanyak 5% 

J2G1 : Ekstrak jambu kristal dengan penambahan gelatin sebanyak 5% 

J1G2 : Ekstrak jambu biji merah dengan penambahan gelatin sebanyak 10% 

J2G2 : Ekstrak jambu kristal dengan penambahan gelatin sebanyak 10% 

JIG3 : Ekstrak jambu biji merah dengan penambahan gelatin sebanyak 15% 

J2G3 : Ekstrak jambu kristal dengan penambahan gelatin sebanyak 15% 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan 1 tahap yaitu pembuatan permen 

jelly dengan bahan baku buah jambu yaitu jambu biji merah dan jambu kristal. 

Penelitian ini dilakukan dengan membuat ekstrak buah jambu dari jambu biji 

merah dan jambu kristal yang kemudian dilakukan pembuatan permen jelly 

dengan penambahan konsentrasi gelatin yang berbeda. Konsentrasi gelatin yang 

digunakan yaitu 0%, 5%, 10% dan 15%. Bahan tambahan yang digunakan yaitu 

sukrosa sebanyak 40%, glukosa 30% dan asam sitrat sebanyak 0,2%.  

3.4.1. Pembuatan Permen Jelly Jambu Biji Merah dan Jambu Kristal 

Pembuatan permen jelly buah jambu pertama tama dilakukan proses 

pembuatan sari buah terlebih dahulu. Buah jambu biji merah dan jambu kristal 

dikupas dan dilakukan pencucian, kemudian daging buah dipotong kecil-kecil lalu 
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dihancurkan dengan menggunakan blender dengan penambahan air 100 ml. 

Setelah didapatkan bubur buah jambu dilakukan penyaringan dengan 

menggunakan kain saring untuk mendapatkan sari buahnya (pembuatan sari buah 

jambu dilakukan secara terpisah setiap varietasnya). 

Proses pembuatan permen jelly yaitu dengan cara mengambil masing 

masing sari buah jambu biji merah dan jambu kristal sebanyak 100 ml kemudian 

dipanaskan pada suhu 40oC dengan dilakukan penambahan sirup glukosa dan 

sukrosa sambil dilakukan pengadukan selama pemanasan. Kemudian ditambahkan 

gelatin dan dilakukan pemanasan dilanjutkan sampai suhu 900C selama 10 menit 

sampai tercapai kekentalan kemudian diangkat dari alat pemanas. Cairan kental 

permen jelly langsung dituangkan ke cetakan dan didinginkan atau didiamkan 

pada suhu ruang 28oC selama 1 jam. Setelah 1 jam permen jelly dimasukkan ke 

dalam lemari pendingin dengan suhu 50C selama 24 jam. Setelah dikeluarkan dari 

lemari pendingin, permen jelly dibiarkan pada suhu ruang 28oC selama 1 jam dan 

dikeluarkan dari cetakan, kemudian dilakukan analisa fisikokimia dan 

organoleptik. 
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Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Permen Jelly Jambu Biji Merah 
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Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan Permen Jelly Jambu Kristal  
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3.5. Parameter Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis fisikokimia 

meliputi kadar air, kadar abu, kadar gula reduksi, kadar vitamin C, pH, aktivitas 

antioksidan, tekstur dan analisis organoleptik meliputi rasa, warna dan tekstur. 

3.5.1. Kadar Air Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1997) 

a. Kurs porselen dikalibrasi dengan cara dikeringkan dalam oven selama 30 menit 

pada suhu 100oC, lalu didinginkan di dalam desikator dan ditimbang. 

b. Sebanyak 1- 2 gram sampel ditimbang, dimasukkan ke dalam kurs porselen 

yang telah dikalibrasi dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105-110oC 

selama 3-5 jam tergantung bahan yang digunakan. 

c. Didinginkan di dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

d. Setelah diperoleh hasil penimbangan pertama, kurs porselen yang berisi sampel 

tersebut dikeringkan kembali selama 30 menit, setelah itu didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

e. Kurs porselen ditimbang kembali hingga diperoleh berat konstan. 

f. Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 

Kadar Air (%) = 
Berat awal−berat akhir

berat sampel
 x 100% 

3.5.2. Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1997) 

a. Kurs porselen dikalibrasi dengan cara dikeringkan dalam oven selama 30 menit 

pada suhu 100oC, lalu didinginkan di dalam desikator dan ditimbang. 

b. Bahan dihaluskan dan ditimbang 2 gram, kemudian dimasukkan pada kurs 

porselen yang telah diketahui beratnya. 

c. Diabukan dengan muffle pada suhu 500-600oC selama 3 sampai 5 jam. 
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d. Muffle dimatikan dan ditunggu hingga dingin (suhu dan tekanan sama dengan 

lingkungan di luar muffle), dipanaskan dalam oven selama 15 menit. 

e. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang sebagai berat akhir. 

f. Kadar abu dihitung dengan rumus: 

Kadar Abu (%) = 
Berat akhir−berat cawan kosong

berat sampel
 x 100% 

3.5.3. Analisis Kadar Gula Reduksi Metode Luff-Schrool 

a. Ambil dan timbang bahan sebanyak 2 gram 

b. Encerkan dengan aquades 25 mL pada labu takar 25 mL kemudian saring dan 

ambil filtrat 12,5 mL dan membuat blanko dengan aquades 12,5 mL + Luff 

Schrool 12,5 mL 

c. Tambahkan Luff Schroll 12,5 ke dalam filtrat 

d. Didihkan pada hotplate dan pendingin balik, pertahankan selama 10 menit 

setelah mendidih dan dinginkan  dengan cepat pada air mengalir 

e. Tambahkan 7,5 mL larutan KI dan homogenkan 

f. Tambahkan 12,5 mL H2SO4  dan tambahkan 5 tetes amilum dan homogenkan  

g. Titrasi dengan Na2S2O3 0,1 N sampai berwarna putih keruh. 

h. Hitung : Δml sampel = mL blanko – mL sampel 

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑔𝑢𝑟𝑒𝑑 (%) =
mg glukosa × fp × 100

berat bahan (mg)
 

3.5.4. Analisis Kadar Vitamin C (Sudarmadji dkk, 2003) 

a. Timbang sampel sebanyak 5 gram kemudian memasukkan ke dalam labu ukur 

100 mL 

b. Tambahkan aquades sebanyak 50 mL, selanjutnya homogenkan dan saring 

dengan kertas saring sampai memperoleh filtrat 
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c. Ambil filtratnya sebanyak 5 mL. Filtrat dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 

mL 

d. Tambahkan 3 tetes amilum 1% kemudian dititrasi dengan larutan iodium 

standar 0,01 N sampai terjadi perubahan warna. 

e. Kadar vitamin C dihitung dengan rumus : 

𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐶 (%) =
𝑚𝐿 𝑖𝑜𝑑𝑖𝑢𝑚 × 0,01 𝑁 ×

100

25
 × 88 × 100

berat bahan (mg)
 

3.5.5. Analisis Aktivitas Antioksidan metode DPPH (Xu dan Chang, 2007) 

a. Timbang 1 gram sampel dan masukkan ke dalam tube 

b. Tambahkan etanol 96% sebanyak 9 mL 

c. Vortex selama 2 menit 

d. Sentrifuse selama 10 menit dengan kecepatan 400 rpm 

e. Ambil 4 mL supernatan dan tambahkan 1 mL DPPH 

f. Diamkan selama 30 menit dalam ruang gelap dan ukur absorbansinya 517 nm 

g. Aktivitas antioksidan dihitung dengan rumus: 

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 (%)

=
(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100 

3.5.6. AnalisispH (Badan Standarisasi Nasional, 2004) 

a. Siapkan alat pH meter dan nyalakan 

b. Bersihkan elektroda pH menggunakan aquades dan keringkan dengan 

menggunakan tisu 

c. Celupkan elektroda pH pada larutan buffer untuk kalibrasi 
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d. Bilas elektroda menggunakan aquades dan keringkan menggunakan tisu lalu 

gunakan elektroda untuk mengukur sampel yang akan diuji.   

3.5.7. Analisis Sensoris (Rampengan dkk, 1985) 

Pengamatan untuk rasa dilakukan dengan metode Hedonic Scale Test atau 

biasa disebut juga uji kesukaan. Permen jelly jambu biji merah dan jambu kristal 

disajikan secara acak dengan 3 angka kode tertentu. Kemudian panelis diminta 

untuk memberikan penilaian terhadap rasa berdasarkan dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam skor dari 1-5 dengan urutan 

sebagai berikut: 

1= Sangat enak 

2 = Enak 

3 = Agak enak 

4=  Tidak enak 

5= Sangat tidak enak 

Pengamatan untuk uji organoleptik kesukaan dilakukan dengan metode 

Hedonic Scale Test. Permen jelly jambu biji merah dan jambu kristal disajikan 

secara acak dengan 3 angka kode tertentu. Kemudian panelis diminta untuk 

memberikan penilaian terhadap rasa berdasarkan dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam skor dari 1-5 dengan urutan 

sebagai berikut: 

1= Sangat suka 

2 = Suka 

3 = Agak suka 

4=  Tidak suka 
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5= Sangat tidak suka 

Pengamatan untuk uji organoleptik warna dilakukan dengan metode 

Hedonic Scale Test. Permen jelly jambu biji merah dan jambu kristal disajikan 

secara acak dengan 3 angka kode tertentu. Kemudian panelis diminta untuk 

memberikan penilaian terhadap rasa berdasarkan dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam skor dari 1-5 dengan urutan 

sebagai berikut: 

1= Sangat jernih 

2 = Jernih 

3 = Agak Jernih 

4=  Tidak jernih 

5= Sangat tidak jernih 

Pengamatan untuk uji organoleptik tekstur dilakukan dengan metode 

Hedonic Scale Test. Permen jelly jambu biji merah dan jambu kristal disajikan 

secara acak dengan 3 angka kode tertentu. Kemudian panelis diminta untuk 

memberikan penilaian terhadap rasa berdasarkan dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam skor dari 1-5 dengan urutan 

sebagai berikut: 

1= Sangat kenyal 

2 = Kenyal 

3 = Agak kenyal 

4=  Tidak kenyal 

5= Sangat tidak kenyal 
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3.5.8. Analisis Data 

Data pengamatan terhadap karakteristik kimia dan sensoris permen jelly 

dianalisis menggunakan analisis Ragam atau Analysis of Variance (ANOVA) 

untuk mengetahui pengaruh dari kedua perlakuan. Hasil yang menunjukkan 

adanya pengaruh nyata akan dianalisis menggunakan uji DMRT dengan taraf 

signifikan α=5%. 


