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III. METODOLOGI

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2017 sampai dengan

Januari 2018 penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan

Universitas Muhammadiyah Malang.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Alat yang akan digunakan pada pembuatan minuman jeli lidah buaya,

yaitu panci, kompor, blender, timbangan, nampan plastik, cup, pisau, kain saring,

sendok, wadah berjaring, thermometer, dan timbangan analitik. Alat yang

digunakan pada analisis, yaitu vortex, sentrifuse, beaker glass, gelas ukur,

erlenmeyer, spatula, kuvet, buret dan statif, labu ukur, tabung reaksi, tube, pipet

ukur, bola hisap, botol vial, pendingin balik, hotlplate, kapas, alumunium foil,

corong, timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413, color reader CR-10 merk

Konica Minolta, oven merk WTC Binder 7200 tipe E53 no. 89749,

spektrofotometer UV Visible tipe UV-1800 merk Shimadzu, pH meter tipe Lab

875 (SI Analytics), texture analyzer EZ Test tipe EZ-SX merk Shimadzu, dan

viskotester rion tipe VT-04.

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada minuman jeli lidah buaya, yaitu lidah buaya

segar jenis Aloe barbadensis, Miller dan umur panen 12 bulan dengan warna kulit

hijau yang didapat dari petani lidah buaya di Jalan Indragiri, Batu. Buah stroberi

Fragaria x ananassa dan umur panen 5 bulan dengan warna kulit merah yang

didapat dari petani stroberi di Bumiaji, Batu. Karagenan jenis kappa diperoleh
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dari Toko Makmur Sejati yang berlokasi di Perumahan Griya Shanta, Malang, dan

gula pasir murni dengan merk dagang “Gula Pasir”.

Bahan kimia yang digunakan untuk analisis, yaitu akuades, serbuk DPPH

(2,2-diphenyl-1-pycrilhidrazine) (pa), larutan iodine (teknis) 0,01 N, amilum (pa)

1%, etanol 96%, CaCO3, H2SO4, alkohol 80%, Anthrone, kertas saring Whatman

No. 2, dan kertas saring.

3.3 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan

Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara ortogonal, yang terdiri atas dua

faktor. Faktor I adalah konsentrasi karagenan, dengan 3 level (0,2%, 0,3%, dan

0,4%). Faktor II adalah proporsi lidah buaya dan stroberi, dengan 3 level (1:1. 1:2,

dan 2:1).

Faktor I : Konsentrasi Karagenan (A) Faktor II : Proporsi Lidah Buaya dan
Stroberi (B)

A1 : 0,2% B1 : 1:1

A2 : 0,3% B2 : 1:2

A3 : 0,4% B3 : 2:1

Tabel 7. Matriks Kombinasi Perlakuan

Proporsi Lidah

Buaya dan Stroberi

Konsentrasi Karagenan

A1 A2 A3

B1 A1B1 A2B1 A3B1

B2 A1B2 A2B2 A3B2

B3 A1B3 A2B3 A3B3
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Sehingga diperoleh perlakuan sebagai berikut:

A1B1 : Konsentrasi karagenan 0,2% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 1:1

A1B2 : Konsentrasi karagenan 0,2% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 1:2

A1B3 : Konsentrasi karagenan 0,2% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 2:1

A2B1 : Konsentrasi karagenan 0,3% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 1:1

A2B2 : Konsentrasi karagenan 0,3% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 1:2

A2B3 : Konsentrasi karagenan 0,3% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 2:1

A3B1 : Konsentrasi karagenan 0,4% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 1:1

A3B2 : Konsentrasi karagenan 0,4% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 1:2

A3B3 : Konsentrasi karagenan 0,4% dan proporsi lidah buaya dan stroberi 2:1

Ditambah dengan perlakuan kontrol (tanpa penambahan karagenan dan

stroberi), sehingga diperoleh 10 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali

pengulangan.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Pembuatan minuman jeli melalui dua proses, yaitu pembuatan sari stroberi

dan pengaplikasian pada minuman jeli lidah buaya. Sebelum dilakukan

pengaplikasian, sari stroberi dan cairan lidah buaya dilakukan uji bahan baku yang

meliputi kadar vitamin C, aktivitas antioksidan, dan nilai pH. Selanjutnya, produk

minuman jeli yang dihasilkan dilakukan analisis antara lain kadar gula total, nilai

pH, kadar vitamin C, aktivitas antioksidan, kadar air, sineresis, viskositas,

konsistensi gel, intensitas warna, dan uji organoleptik menggunakan uji hedonic

scale yang meliputi kenampakan, aroma, daya hisap, rasa, dan mouthfeel.



27

3.4.1 Pembuatan Sari Stroberi

Sari stroberi dibuat dengan mengikuti metode yang dilakukan

Padmaningrum (2013) dimana stroberi dilakukan sortasi dan dilakukan pengecilan

ukuran dengan dicincang. Kemudian diblender dengan penambahan air 1:2 lalu di

saring sehingga di dapatkan sari stroberi. Proses pembuatan sari stroberi dapat

dilihat pada Gambar 4.

3.4.2 Pembuatan Minuman Jeli Lidah Buaya

Pembuatan minuman jeli mengikuti metode yang dilakukan oleh

Riandytho (2017) dengan modifikasi. Formulasi pembuatan minuman jeli dapat

dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Formulasi Bahan untuk Pembuatan Minuman Jeli Lidah Buaya.

Konsentrasi
lidah buaya : stroberi Konsentrasi karagenan Gula (g)

12% Air (mL)

1:1 75 g : 75 g 0,2% 0,3 g 18 300
1:2 50 g : 100 g 0,3% 0,45 g 18 300
2:1 100 g : 50 g 0,4% 0,6 g 18 300

Pembuatan minuman jeli diawali dengan mencuci dan mengupas lidah

buaya sehingga didapatkan gel lidah buaya. Gel lidah buaya diblender lalu di

panaskan sampai suhu 40oC selama 5 menit lalu ditambahkan air dan masukan

karagenan. Proses dilakukan dengan cepat agar semua karagenan dapat terlarut.

Kemudian ditambahkan gula dan suhu dinaikkan hingga mencapai 75oC selama

15 menit. Suhu diturunkan hingga mencapai 50oC dan ditambahkan sari stroberi

lalu dituang ke dalam cup. Minuman jeli kemudian dianalisis secara fisik dan

kimiawi. Proses pembuatan minuman jeli dapat dilihat pada Gambar 5.

3.5 Parameter Penelitian

Parameter penelitian ini dilakukan beberapa pengamatan, antara lain:
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% kadar air (bk) = x 100%
Berat bahan – Bobot bahan kering mutlak

Berat bahan kering mutlak

1. Analisis bahan baku, meliputi gel lidah buaya dan buah stroberi. Analisis

tersebut antara lain kadar vitamin C, aktivitas antioksidan, dan niai pH.

2. Analisis pada produk minuman jeli lidah buaya, yaitu analisis kimia meliputi

kadar gula total, nilai pH, kadar vitamin C, aktivitas antioksidan, dan kadar

air. Analisis fisik meliputi sineresis, viskositas, konsistensi gel, intensitas

warna, dan organoleptik kenampakan, aroma, daya hisap, rasa, dan mouthfeel.

Analisis organoleptik pada minuman jeli menggunakan uji hedonic scale.

3.6 Prosedur Analisis

3.6.1 Analisis Kadar Air dengan Metode Oven (AOAC, 2005)

Prinsip dari analisis kadar air metode oven adalah menggunakan molekul

air bebas (H2O) yang ada didalam bahan pada suhu dan waktu tertentu, hingga

diperoleh kadar air konstan. Adapun tahapan analisis kadar air sebagai berikut:

1. Cawan dioven terlebih dahulu selama 30 menit pada suhu 100-105oC

kemudian cawan di dinginkan dalam desikator

2. Sampel ditimbang sebanyak 2 g dalam cawan yang sudah dikeringkan

3. Sampel tersebut dioven pada suhu 100-105oC selama 6 jam lalu di dinginkan

dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang

4. Menghitung % kadar air dengan rumus

3.6.2 Analisis Sineresis (Yuwono dan T. Susanto, 1998)

1. Sampel ditimbang sebanyak 1 g

2. Timbang kertas saring terlebih dahulu (A)

3. Letakan sampel pada kertas saring dan biarkan selama 60 menit
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Sineresis (mg/ menit) =
B

A

4. Ambil sampel dari kertas saring

5. Kertas saring ditimbang (B)

6. Menghitung sineresis dengan rumus

3.6.3 Analisis Kadar Vitamin C dengan Metode Iodimetri (AOAC, 1995)

Prinsip dari metode iodimetri adalah penambahan berlebih ion iodida ke

dalam larutan kromium yang merupakan oksidator, kemudian ion kromium yang

mengoksidasi ion iodida menjadi iod. Iod yang bebas kemudian di titrasi dengan

natrium tiosufat. Iod mengoksidasi tiosulfat menjadi iod tetrationat.

1. Timbang bahan yang dianalisa sebanyak 10 gram dan masukan ke dalam labu

ukur 250 ml, lalu encerkan dengan aquades sampai tanda batas

2. Saring dengan menggunakan kertas saring

3. Filtrat yang diperoleh diambil sebanyak 25 ml dimasukan kedalam

erlenmeyer

4. Tambahkam 2 ml larutan amilum 1%, kemudian titrasi cepat dengan larutan

iod 0,01 N sampai timbu warna biru

3.6.4 Analisis Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (Yue dan Xu,

2008)

Prinsip dari uji DPPH adalah penghilangan warna untuk mengukur

kapasitas antioksidan yang langsung menjangkau radikal DPPH yang dilihat dari

absorbansi pada panjang gelombang 517 nm menggunakan spektrofotometer (Yu

Vitamin C (%) = x 100%
0,88 x Vol. Iodin x FP

Berat bahan x 1000
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Konsentrasi =
Massa (mg)

Mr x volume (L)

dan Xu, 2008). Adapun tahapan analisis aktivitas antioksidan dengan

menggunakan DPPH, sebagai berikut:

A. Pembuatan Larutan DPPH 0,25 Mm (Yue dan Xu, 2008)

1. Menghitung kebutuhan serbuk DPPH dengan rumus:

2. Melarutkan serbuk DPPH dengan metanol 70% pada labu ukur 50 ml hingga

batas tera dan menghomogenkannya

3. Menyimpan larutan DPPH pada kondisi gelap dan tertutup rapat pada kondisi

dingin, serta sesegera mungkin untuk digunakan

B. Ekstraksi Bahan Aktif (Yue dan Xu, 2008)

1. Menghaluskan sampel dengan mortal dan martil

2. Menimbang sampel sebanyak 1 gram ke dalam tube centrifuger

3. Menambahkan larutan metano 70% sebanyak 9 ml

4. Meletakkan sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit

5. Memisahkan supernatan untuk uji aktivitas antioksidan

C. Analisis Aktivitas Antioksidan (Yue dan Xu, 2008)

1. Megambil supernatan sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi

2. Menambahkan larutan metanol 70% sebanyak 7 ml

3. Menambahkan 2 ml larutan DPPH 0,25 mM dan menghomogenkannya

4. Menutup mulut lubang dengan plastic wrap dan badan tabung dengan pelapis

gelap

5. Menyimpan sampel pada kondisi gelap selama 30 menit

6. Membaca serapan panjang gelombang dengan spektrofotometer UV Vis pada

λ = 517 nm
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% Aktivitas Antioksidan = x 100%
Abs blanko – Abs sampel

Abs blanko

7. Menghitung % aktivitas antioksidan dengan rumus:

3.6.5 Analisis Kadar Gula Total Metode Anthrone (Sudarmadji, 2003)

Prinsip metode Anthrone adalah karbohidrat dalam asam sulfat akan

dihidrolisis menjadi monosakarida dan selanjutnya monosakarida akan mengalami

dehidrasi oleh asam sulfat menjadi furfural atau hidroksi metil furfural (HMF)

sehingga bereaksi dengan anthrone membentuk senyawa kompleks berwarna biru

kehijauan dan ditentukan dengam pengukuran absorbansi λ= 630 nm.

A. Pembuatan Kurva Standar

1. Pipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 ml larutan

glukosa standar. Tambahkan air sampai total volume masing-masing tabung

reaksi 1 ml

2. Tambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam masing-masing

tabung reaksi

3. Tutup tabung reaksi dan campur merata

4. Tempatkan dalam water bath 100oC selama 12 menit (rendam dalam air

mendidih)

5. Dinginkan dengan cepat menggunkan air mengalir

6. Pindahkan dalam kuvet dan baca absorbansinya pada 630 nm

7. Buat hubungan antra absorbansi dan mg glukosa

B. Penetapan Gula pada Sampel

1. Persiapan Sampel untuk Penetapan Gula
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a. Timbang sejumlah sampel 20-30 g, tambahkan alkohol 80% dengan

perbandingan 1:1

b. Saring sampel dengan menggunkan kapas. Sisa sampel pada kapas dicuci

dengan alkohol 80% sampai seluruh gula terlarut

c. Filtrat dipanaskan pada pengangas air 100oC selama 30 menit dan saring

kembali menggunakan kertas saring Whatman No. 2

d. Hilangkan alkohol dengan menggunkan filtrat pada penangas air yang

suhu nya dijaga ± 85oC, jika akan kering tambahkan air dengan volume

tertentu dan kocok agar tercampur merata ditambah Pb Asetat jenuh bila

perlu. Larutan siap digunakan

2. Masukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi

3. Selanjutnya lakukan tahap A2 sampai A6 (seperti pada pembuatan kurva

standar)

4. Tentukan konsentrasi total gula dalam sampel dengan menghubungkan

dengan kurva standar

3.6.6 Analisis Intensitas Warna dengan Menggunakan Colour Reader

(Francis, 1982)

Prinsip analisis intensitas warna dengan menggunakan color reader adalah

melalui sistem pemaparan warna dengan menggunakan sistem CIE dengan tiga

reseptor warna, yaitu L, a, dan b Hunter (deMan, 1999). Adapun tahapan analisis

intensitas warna, sebagai berikut:

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

% Total gula = x 100%
mg glukosa x faktor pengenceran

Berat bahan x 1000
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2. Melepas tutup lensa dan menghidupkan color reader

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

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

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

negatif (-) berarti biru

4. Menekan tombol pengukur warna

5. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital

3.6.7 Analisis Nilai pH dengan Menggunakan pH Meter tipe Lab 875 (SI

Analytics, 2015)

Prinsip dari analisis nilai pH dengan menggunakan pH meter adalah

berdasarkan pengukuran potensial antara elektroda indikator dengan elektroda

pembanding atau pengukuran aktivitas ion hidrogen secara

potensiometeri/elektrometeri. Adapaun tahapan analisis nilai pH dengan

menggunakan pH meter tipe Lab 875, sebagai berikut:

1. Menyalakan pH meter

2. Membilas elektroda dan temperature probe menggunakan akuades dan

mengeringkannya

3. Melakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda pada larutan penyangga

netral (pH 7) serta asam (pH 4) dan membersihkannya

4. Membilas kembali elektroda menggunakan akuades dan mengeringkannya

5. Mencelupkan elektroda pada sampel dengan menekan tombol Ar (Hold) dan

Enter kemudian menunggu pembacaan pada layar stabil serta muncul

indikator autolock pada layar

6. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital
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3.6.8 Analisis Viskositas (Atkins, 1994)

Prinsip dari analisis viskositas dengan menggunakan viskotester rion

adalah pengukuran gaya puntir sebuah rotor silinder (spindle) yang dicelupkan

dalam sampel. Semakin kuat putaran maka semakin besar hambatannya, sehingga

semakin tinggi viskositasnya. Adapun tahapan dari analisis ini, sebagai berikut:

1. Memasukkan bahan dalam gelas piala atau tabung uji

2. Memilih jarum spindle sesuai dengan tingkat kekentalan bahan

3. Memasukkan pangkal jarum spindle pada lubang penghubung rotor

4. Menurunkan jarum spindle hingga batas mengenai bahan

5. Menyalakan skalar alat hingga nilai yang ditunjuk skala stabil

3.6.9 Analisis Konsistensi Gel (Handoko, 2011)

Prinsip dari analisis konsistensi gel dengan menggunakan texture analyzer

adalah pemberian tekanan pada sampel dengan jarak tertentu, sehingga sebagian

dari gel yang terbentuk hancur. Gaya yang diperoleh dinyatakan dalam satuan

Newton dan diambil sebagai nlai konsitensi gel. Adapun tahapan analisis

konsistensi gel dengan menggunakan texture analyzer, sebagai berikut:

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 pnetrasi sampel setinggi 38 nm dan batas pemberian tekanan

sebesar 100 Newton

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

terbaca pada alat



35

3.6.10 Analisis Organoleptik (Rahayu, 2001)

Analisis organoleptik dilakukan untuk mengetahui daya terima produk

minuman jeli oleh konsumen melalui beberapa parameter. Parameter yang

diujikan pada uji ini adalah kesukaan terhadap rasa, aroma, kenampakan,

mouthfeel, dan juga daya hisap. Analisis organoleptik ini menggunakan metode

hedonic test. Metode ini memungkinkan para panelis untuk memberikan nilai

terhadap tingkat kesukaan pada masing-masing parameter. Kisaran nilai yang ada

pada skala hedonik berkisar anatara nilai 1-5 pada skala numerik untuk masing-

masing parameter. Semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin tinggi pula

tingkat kesukaan konsumen. Masing-masing sampel akan diberi kode yang

berbeda untuk menghindari terjadinya pembandingan tingkat kesukaan panelis

antar sampel. Pengujian kesukaan ini menggunakan panelis tidak terlatih dengan

jumlah minimal 30 orang. Analisis organoleptik ini dilakukan pada hari pertama

penyimpanan minuman jeli. Form kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 20.

3.7 Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

metode kontras ortogonal dengan analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5%.

Selanjutnya bila terjadi beda nyata atau interaksi pada masing-masing perlakuan

maka data yang sudah diperoleh akan dilanjutkan dengan uji pembeda

menggunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf 5% dan 1%.

Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji efektifitas De Garmo, dkk (1984):

Prosedur pennetuan perlakuan terbaik adalah sebagai berkut:

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil
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% Ne =
Nilai perlakuan - Nilai terendah

Nilai tertinggi - Nilai terendah

2. Memberikan bobot nilai (BV) pada masing-masing variabel sesuai dengan

kontribusinya dengan angka relatif 0-1

3. Menentukan bobot normal (BN) dengan membagi BV dengan jumlah semua

bobot variabel

4. Mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisis menjadi 2 kelompok,

yaitu (a) variabel yang semakin besar reratanya semakin baik, (b) variabel

yang semakin besar reratanya semakin buruk

5. Menentukan nilai efektifitas (Ne), yaitu:

Nilai hasil = Ne x Bobot normal
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Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Sari Stroberi (Padmaningrum, 2013)

Stroberi

Sortasi

Pemotongan

Blender

Penyaringan

Sari stroberi

Batang

Ampas

Air

Analisa bahan baku:
 Kadar vitamin C
 Aktivitas antioksdian
 Nilai pH
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Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Minuman Jeli Lidah Buaya (Riandytho, 2017
dengan modifikasi)

Analisa bahan baku:
 Total vitamin C
 Aktivitas antioksdian
 Nilai pH

Sortasi
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Pemanasan
T= 75oC, t= 15 menit

Pemasakan
T= 50oC
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Kemasan dalam cup

Kulit luar

Analisis:
 Kadar gula total
 Nilai pH
 Kadar vitamin C
 Aktivitas antioksidan
 Kadar air
 Sineresis
 Viskositas
 Konsistensi gel
 Intensitas warna
 Uji organoleptik

Lidah buaya
sesuai perlakuan

Sari stroberi
sesuai

perlakuan

Gula
12%

Air 300 ml,
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sesuai perlakuan
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