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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas 

Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang pada November 2017-

Februari 2018. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan permen jelly buah naga adalah 

pisau, blender, talenan, saringan, panci, baskom, pengaduk kayu, thermometer, 

sendok, cetakan, kompor gas, lemari pendingin, timbangan analitik Pioneer 

Ohaus PA413, stopwatch, kertas saring whatman no. 24, corong, labu ukur, gelas 

ukur, timbangan digital, beaker glass, pipet volume, tabung reaksi, elenmeyer, 

spatula kaca, spatula besi, mortal-matil, tanur, hot plate, plastik pp, pipet tetes, 

lemari asam, bola hisap, rak tabung, vortex, oven, botol timbang, desikator, 

spektrofotometer, buret, statif, sentrifuge PLC Series, tube, kuvet, digital 

thermostat waterbath HH- 4, 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. 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan permen jelly adalah buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus) dengan umur 45 hari dan berat ± 500 g yang 

diperoleh dari pedagang “Toko Bedak Buah Asri, Dau”, gula pasir merek Gulaku, 

fruktosa merek Tropicana Slim, gelatin merek rousselot dari “Toko Prima Rasa”, 
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asam sitrat, air. Bahan-bahan yang diperlukan dalam analisis yaitu buffer pH 1 

dan pH 4,5, methanol asam, anthrone, CaCO3, ethanol 96%, Luff school, larutan 

KI, larutan amilum, Na2S2O3, H2SO4 larutan glukosa, larutan indicator 

phenolphthalein (PP), DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) dan aquades yang 

diperoleh di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 faktor. Faktor I adalah 

konsentrasi kulit buah naga merah dengan 4 level dan faktor II adalah jenis gula 

dengan 3 level, sehingga diperoleh 12 proporsi perlakuan yang dianalisa sebanyak 

3 kali ulangan.  

Faktor I: Konsentrasi Kulit Buah Naga Merah (K) 

K0 : 0% 

K1 : 15% 

K2 : 20% 

K3 : 25% 

Faktor II: Jenis Gula (G)  

G1 : Sukrosa 

G2 : Gula jagung 

G3 : Sukrosa : Gula Jagung (50:50)  
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Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Konsentrasi Kulit Buah Naga dan Jenis Gula 

Konsentrasi Kulit Buah 

Naga 

Jenis Gula Perlakuan 

K0 G1 K0G1 

 G2 K0G2 

 G3 K0G3 

K1 G1 K1G1 

 G2 K1G2 

 G3 K1G3 

K2 G1 K2G1 

 G2 K2G2 

 G3 K2G3 

K3 G1 K3G1 

 G2 K3G2 

 G3 K3G3 

Keterangan : 

K0G1 : Konsentrasi kulit buah naga merah 0% dan jenis gula sukrosa 

K0G2 : Konsentrasi kulit buah naga merah 0% dan jenis gula jagung 

K0G3 : Konsentrasi kulit buah naga merah 0% dan jenis gula sukrosa:gula jagung 

(50:50) 

K1G1 : Konsentrasi kulit buah naga merah 15% dan jenis gula sukrosa 

K1G2 : Konsentrasi kulit buah naga merah 15% dan jenis gula jagung 

K1G3 : Konsentrasi kulit buah naga merah 15% dan jenis gula sukrosa:gula 

jagung (50:50) 

K2G1 : Konsentrasi kulit buah naga merah 20% dan jenis gula sukrosa 

K2G2 : Konsentrasi kulit buah naga merah 20% dan jenis gula jagung 

K2G3 : Konsentrasi kulit buah naga merah 20% dan jenis gula sukrosa:gula 

jagung 50:50 

K3G1 : Konsentrasi kulit buah naga merah 25% dan jenis gula sukrosa 

K3G2 : Konsentrasi kulit buah naga merah 25% dan jenis gula jagung 
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K3G3 : Konsentrasi kulit buah naga merah 25% dan jenis gula sukrosa:gula 

jagung 50:50 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap yaitu pembuatan sari buah 

naga dan bubur kulit buah naga terlebih dahulu, kemudian dilakukan analisa pH, 

antioksidan, pektin, gula total dan antosianin. Tahap selanjutnya adalah 

pembuatan permen jelly buah naga dengan menambahkan asam sitrat, sukrosa dan 

gula jagung, kemudian dilakukan analisa kadar air, kadar abu, pH, tekstur, warna, 

antioksidan, antosianin, gula reduksi, total gula dan organoleptik.  

3.4.1 Pembuatan Sari Buah Naga Merah 

Buah naga merah disortasi dan dicuci dengan air mengalir. Buah naga 

dipisahkan dengan kulitnya dan ditimbang sesuai kebutuhan. Buah naga yang 

telah ditimbang kemudian dihaluskan dengan blender. Setelah itu disaring dengan 

kain saring sehingga diperoleh sari buah naga. 

3.4.2 Pembuatan Puree Kulit Buah Naga Merah  

Kulit buah naga merah yang telah terpisah dengan buahnya dicuci kembali 

dengan air mengalir. Kulit buah naga merah yang telah bersih dipotong kecil-kecil 

kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Hasil penghalusan kulit buah 

naga merah berupa puree diletakkan dalam wadah.  

3.4.3 Pembuatan Permen Jelly Buah Naga 

Sari buah naga merah dan bubur kulit buah naga merah kemudian di 

campur sesuai dengan perlakuan yakni konsentrasi kulit buah naga merah 0%, 

15%, 20% dan 25% dan jenis gula sukrosa, gula jagung dan perbandingan sukrosa 

dan gula jagung (50:50). Setelah dicampurkan antara sari buah naga merah dan 
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kulit buah naga merah  sesuai perlakuan, kemudian dimasak dengan suhu 80oC 

selama 15 menit dengan ditambahkan gula sesuai dengan perlakuan, gelatin 6% 

dan asam sitrat 0,2%. Setelah 15 menit kemudian permen jelly dituang ke dalam 

cetakan dan didiamkan pada suhu ruang selama 1 jam. Setelah itu permen jelly 

dimasukkan ke lemari pendingin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram Alir Pembuatan Sari Buah Naga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Alir Pembuatan Puree Kulit Buah Naga 
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Gambar 11. Diagram Alir Pembuatan Permen Jelly Buah Naga Merah (Modifikasi 

dari , Wahyuni 2011) 

Keterangan :  * = (0%, 15%, 20%, 25%) 

  ** = (sukrosa, gula jagung dan sukrosa:gula jagung) 
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2. Kadar Abu 

3. Gula Reduksi 

4. Tekstur 
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7. pH 
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3.5 Prosedur Analisis Parameter  

3.5.1 Analisis Kadar Air (AOAC, 2005) 

1. Menimbang sampel ± 2 gram dalam cawan 

2. Memasukkan oven pada suhu 105oC selama ± 5 jam 

3. Memasukkan desikator selama 15 menit 

4. Menimbang sebagai berat kering menggunakan timbangan analitik 

5. Kadar air dihitung berdasarkan persamaan berikut :  

Kadar air = b-c x 100% 

   b-a 

a = bobot cawan kosong (g) 

b = bobot cawan kosong dan sampel sebelum di oven (g) 

c = bobot cawan kosong dan sampel setelah di oven (g)  

3.5.2 Analisis Kadar Abu (AOAC, 2005) 

1. Menimbang sampel sebanyak 2 gram dalam kurs porselen yang sudah 

diketahui beratnya 

2. Mengeringkan dalam muffle pada suhu 500-600oC selama 3-5 jam 

3. Mendinginkan dalam desikator dan menimbang 

4. Melakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut : 

% Kadar Abu : Berat Abu x 100% 

         Berat sampel 

3.5.3 Penentuan Gula Total Metode Anthrone (AOAC, 1999) 

3.5.3.1 Pembuatan Kurva Standart 

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

standart kemudian menambahkan air sampai total volume msing-masing 

tabung 1 ml. 
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2. Menambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi anthrone ke masing-maisng tabung 

reaksi. 

3. Menutup tabung reaksi danmenghomogenkannya. 

4. Menempatkan dalam waterbath 100oC selama 12 menit. 

5. Mendinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

6. Memindahkan dalam kuvet dan membaca absorbansinya pada panjang 

gelombang 630 nm. 

7. Membuat hubungan antara absorban dan mg glukosa. 

3.5.3.2 Persiapan Sampel untuk Penetapan Gula 

1. Menimbang sampel 20-30 g, menambahkan alkohol 80% dengan 

perbandingan 1 : 1. 

2. Menghancurkan bahan dengan mortal-martil sampai semua gula terekstrak. 

3. Menyaring sampel dengan menggunakan kapas. Mencuci sisa padatan pada 

kapas dengan alkohol 80% sampai seluruh gula terlarut. 

4. Mengukur pH filtrat. Jika asam menambahkan CaCO3 sampai cukup basa. 

Memanaskan filtrat pada waterbath 100 oC selama 30 menit. Dan menyaring 

kembali dengan menggunakan kertas saring Whatman No.2. 

5. Menghilangkan alkohol dengan memanaskan filtrat pada waterbath yang 

suhunya dijaga + 85 oC. Jika akan kering menambahkan air dengan volume 

tertentu dan menghomogenkan. 

6. Menambahkan Pb asetat jenuh jika perlu. 

7. Menambahkan dengan cepat 5 ml pereksi anthrone ke masing-masing tabung 

reaksi. 

8. Menempatkan dalam waterbath 100 oC selama 12 menit. 
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9. Mendinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir  

10. Memindahkan dalam kuvet dan membaca absirbansi pada 630 nm 

11. Membuat hubungan antara absorban dan mg glukosa. 

12. Menghitung kadar gula total dengan rumus : 

Kadar Gula Total (%) = mg glukosa x Fp x 100 

    gram bobot contoh x 1000 

 

3.5.4 Uji Gula Reduksi (Metode Luff Schrool) (AOAC, 1997) 

1. Timbang bahan padat yang sudah dihaluskan atau bahan cair sebanyak 2,5-25  

gram (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 yag 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. 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 sampel x 1000 

 

3.5.5 Analisis Kekenyalan dengan Texture Analyzer EZ-SX 

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. 
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3.5.6 Pengukuran Aktivitas Antioksidan (Selvi dkk., 2003) 

1. Membuat larutan DPPH dengan acaramengambil 2 mg DPPH dan 

menambahkan etanol 10 ml kemudian memasukkan ke dalam botol, kocok 

dan simpan dalam kulkas 

2. Mengambil 1 ml sampel dan membutuhkan 9 ml etanol kemudian sentrifuse 

10 menit dengan kecepatan 4000 rpm 

3. Mengambil filtrat 4ml dan menambahkan 1 ml larutan DPPH yang sudah 

dibuat 

4. Mendiamkan 10 menit agar warna menjadi kuning 

5. Mengukur absorbansi pada Panjang gelombang 517 nm menggunakan 

spektrofotometer 

6. Menghitung aktivitas antioksidan dengan rumus: 

Antioksidan = 1 – Absorbansi simple x 100 

   Absorbansi blanko 

3.5.7 Analisa Total Antosianin dengan Metode pH Differential (AOAC, 

2005) 

Penetapan antosianin dilakukan dengan metode perbedaan pH yaitu pH 1,0 

dan pH 4,5. Pada pH 1,0 antosianin berbentuk senyawa berwarna ovonium dan 

pH 4,5 berbentuk karbinol tak berwarna. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

membuat suatu alikuot larutan antosianin dalam air yaitu pH-nya 1,0 dan 4,5 

untuk kemudian diukur absorbansinya. 

3.5.7.1 Pembuatan Larutan Buffer pH 1,0 dan pH 4,5  

Untuk membuat larutan buffer pH 1,0 digunakan KCl sebanyak 1,86 gram 

dicampur dengan 980 ml air suling (aquades) dan diatur pH nya hingga mencapai 
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1 dengan menggunakan HCl pekat, selanjutnya larutan dipindahkan kedalam labu 

ukur 1 L dan ditambahkan air suling sampai volume larutan 1 L. Sedangkan untuk 

larutan buffer pH 4,5 digunakan asam asetat sebanyak 54,43 gram dicampur 

dengan 960 ml aquades. Kemudian pH diukur dan diatur dengan HCl pekat 

hingga diperoleh larutan pH 4,5. Selanjutnya larutan dipindahkan kedalam labu 

ukur 1 L dan diencerkan dengan aquades sampai volume 1 L. 

3.5.7.2 Pengukuran dan Penimbangan Konsentrasi Antosianin Total 

Faktor pengenceran yang tepat untuk sampel harus ditentukan terlebih 

dahulu dengan melarutkan sampel buffer KCl pH 1 hingga diperoleh absorbansi 

kurng dari 1,2 pada panjang gelombang 510 nm.  

a. Selanjutnya diukur absorbansi aquades pada panjang gelombang yang akan 

digunakan (510 dan 700 nm) untuk mencari titik nol. Panjang gelombang 510 

nm adalah panjang gelombang maksimum untuk sianidin-3-glukosida 

sedangkan panjang gelombang 700 nm untuk mengkoreksi endapan yang 

masih terdapat pada sampel. Jika sampel benar-benar jernih maka 

absorbansinya pada 700 nm adalah 0.  

b. Dua larutan sampel disiapkan, pada sampel pertama digunakan buffer KCl 

dengan pH 1 dan untuk sampel kedua digunakan buffer Na-asetat dengan pH 

4,5. Masing-masing sampel dilarutkan dengan buffer berdasarkan FP (faktor 

pengenceran) yang sdah ditentukan sebelumnya. Sampel yang dilarutkan 

menggunakan buffer pH 1 dibiarkan selama 15 menit sebelum diukur 

sedangkan untuk sampel yang dilarutkan dengan buffer pH 4,5 siap diukur 

setelah dibiarkan selama 5 menit.  
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c. Absorbansi dari setiap larutan pada panjang gelombang 510 dan 700 nm 

diukur dengan buffer pH 1 dan buffer pH 4,5 sebagai blankonya.  

d. Antosianin dari sampel yang telah dilarutkan ditentukan dengan rumus :  

A= (A510 – A700)pH1,0 – (A510 – A700)pH4,5 

Kandungan pigmen antosianin pada sampel dihitung dengan rumus :  

Total Antosianin (mg/L)=  

Keterangan :  

𝜀 : absorbansi molar sianidin-3-glukosida = 26900 L/(mol.cm)  

l : lebar kuvet = 1 cm  

BM : berat molekul sianidin-3-glukosida = 449,2 g/mol  

FP : faktor pengenceran 

3.5.8 Analisa Warna (Maryanto, 2004) 

1. Meletakkan bahan pada permukaan yang datar 

2. Mengarahkan lensa pembaca warna pada color reader ke bahan 

3. Menekan tombol untuk membaca warna 

4. Melihat hasil warna yang terbaca pada layer 

5. L menunjukkan kecerahan, nilai positive berarti cerah dan nilai negative 

berarti suram, axis a nilai positif berarti merah dan nilai negative berarti hijau, 

axis b nilai positif berarti kuning dan nilai negatif berarti biru 

3.5.9 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 
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2. Menyiapkan sampel yang akan di uji pada wadah. Mencelupkan elektroda 

kedalam laritan yang akan diuji sampai diperoleh pembacaan yang stabil dan 

mencatat hasil pH sampel 

3.5.10 Uji Organoleptik Hedonic Scale (Rahayu, 2001) 

Uji organoleptic yang dilakukan meliputi rasa, aroma dan kenampakan dan 

penerimaan keseluruhan. Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel secara 

acak. 10 macam sampel yang diminta masing-masing telah diberi kode yang 

berbeda pada 30 menit. Selanjutnya panelis di minta memberikan ulasan terhadap 

sampel sesuai skala hedonic yang ada.  

Pengujian menggunakan uji skala hedonic yang terdiri dari 4 nilai dengan 

4 pertanyaan dapat dilihat pada table 3. 

Tabel 2. Skor Organoleptik 

No Skor Rasa Skor Aroma Skor Tekstur Skor Kesukaan 

1 Tidak enak Tidak suka Tidak kenyal Tidak menarik 

2 Cukup enak Cukup suka Cukup kenyal Cukup menarik 

3 Enak Suka Kenyal Menarik 

4 Sangat enak Sangat suka Sangat kenyal Sangat menarik 

5 Sangat tidak 

enak 

Sangat tidak 

suka 

Sangat tidak 

kenyal 

Sangat tidak 

menarik 

 

3.5.11 Uji Total Kalori (Handa dkk., 2018) 

Pengujian total kalori permen jelly dilakukan dengan cara diperoleh dari 

perhitungan kadar protein (g/100), lemak (g/100) dan karbohidrat (g/100). 

Nilai kalori = (4x  protein) + ( 9 x lemak) + (4 x karbihidrat) 
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3.6 Analisis Data 

 Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) dengan Uji F pada taraf 5%. Apabila terjadi berbeda 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%. Produk pasar dibandingkan dengan menggunakan ui t 

krikit metode BNT untuk melihat perbedaan hasil antara rerata perlakuan denga 

produk pasar, dan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji efektifitas De 

Garmo, dkk (1984) 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut: 

1. Variable diurutkan berdasarkan proiritas dan kontribusi terhadap hasil

2. Memberikan bobot niali (BV) pada masing-masing variable sesuai dengan

kontribusinya dengan angka relative 0-1

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

boot variable

4. Mengelompokkan variable-variabel yang dianalisa menjadi 2 kelompok yaitu

(a) variable yang semakin besar reratanya semakin baik, (b) variable yang

semakin besar reratanya semakin jelek 

5. Menentukan nikai efektivitas (Ne), yaitu:

Ne= 


