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III. METODE PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan di Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas 

Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini dimulai pada 

bulan Maret 2018 sampai dengan Oktober 2018. 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1  Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pisau, wadah, cabinet 

dryer, blender, saringan, timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413, glass baker, 

spatula kaca, kain saring, sentrifus, botol gelap, panci, thermometer, cup plastic, 

kompor, refrigerator merk Sharp. Alat yang digunakan untuk analisa yaitu desikator 

merk Glaswerk Wertheim 6132, botol vial, pH meter tipe Lab 875 (SI Analytics), 

colour reader CR-10 merk Konica Minolta, spektofotometer UV Visible tipe UV-

1800 merk SHIMADZU, spektofotometer thermo spectronic merk GENESYS 20, 

viscometer rion tipe VT-04, oven merk WTC Binder 7200 tipe E53 no. 89749, vortex, 

cup plastik, hand refractometer tipe N1-a merk ATAGO, labu ukur, gelas beker, tube 

centrifuge, pipet, Texture Analyzer by TA-viscometer Broolfield, rotary vacuum 

evaporator merk Hahnvapor B-220 alat tulis, dan telenan. 

3.2.2  Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah apel Anna dari penjual 

di kota Batu kecamatan Bumiaji dengan ciri-ciri memiliki kenampakan kulit merah 

lebih dominan dibanding kulit kuning, gula, asam sitrat, air mineral, Kappa 
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karagenan, alumunium foil. Bahan-bahan kimia untuk analisis pembuatan jelly drink 

apel Anna diantaranya aquadest, serbuk DPPH (2,2-Difenil-1-Pikrilhidrazil), HCl 

37%, serbuk KCl, serbuk Na-asetat, ethanol 96%, dan methanol 96%. 

3.3  Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pola tersarang dengan 2 faktor. Faktor I yaitu 

perbedaan konsentrasi pigmen yang ditambahkan (P) sebagai sarang yang terdiri dari 

3 level dan faktor ke II yaitu variasi konsentrasi karagenan sebagai tersarang yang 

ditambahkan (K) yang terdiri dari 3 level.  

Kombinasi perlakuan sebanyak 9 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 

total sampel sebanyak 27 sampel  

Faktor I : Konsentrasi ekstrak pigmen kulit apel Anna (%) (v/v) 

P1 : 3 % 

P2 : 5 % 

P3 : 7 % 

Faktor II : Konsentrasi karagenan (%) (b/v) 

K1 : 0,2% 

K2 : 0,3% 

K3 : 0,4% 

 Setelah dikombinasi terdapat 9 perlakuan. Sehingga akan didapatkan 

kombinasi sebagaimana ditampilkan dalam matriks perlakuan pada Tabel 3 berikut 

ini: 
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Tabel 1. Matriks kombinasi Perlakuan 

P1 P2 P3 

K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3 

P1(K1) P1(K2) P1(K3) P2(K1) P2(K2) P2(K3) P3(K1) P3(K2) P3(K3) 

Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

P1K1 : Konsentrasi pigmen kulit apel 3% dan konsentrasi karagenan 0,2% 

P1K2 : Konsentrasi pigmen kulit apel 3% dan konsentrasi karagenan 0,3% 

P1K3 : Konsentrasi pigmen kulit apel 3% dan konsentrasi karagenan 0,4% 

P2K1 : Konsentrasi pigmen kulit apel 5% dan konsentrasi karagenan 0,2% 

P2K2 : Konsentrasi pigmen kulit apel 5% dan konsentrasi karagenan 0,3% 

P2K3 : Konsentrasi pigmen kulit apel 5%  dan konsentrasi karagenan 0,4% 

P3K1 : Konsentrasi pigmen kulit apel 7% dan konsentrasi karagenan 0,2% 

P3K2 : Konsentrasi pigmen kulit apel 7% dan konsentrasi karagenan 0,3% 

P3K3 : Konsentrasi pigmen kulit apel 7% dan konsentrasi karagenan 0,4% 

3.4  Pelaksanaan penelitian 

 Pembuatan minuman jelly drink melalui empat proses yaitu pembuatan tepung 

kulit apel Anna, pembuatan sari apel Anna, ekstraksi pigmen dari tepung kulit apel 

Anna kering dan pengaplikasiannya pada pembuatan jelly drink apel. 

3.4.1  Pembuatan tepung kulit apel Anna (Malus domestica) 

 Apel Anna dengan kenampakan warna kulit merah lebih dominan dari pada 

kulit kuning dicuci sampai bersih. Selanjutnya dikupas menggunakan pisau stainless 

steel dan dikeringkan pada cabinet dryer selama 26 jam dengan suhu 50
0
C. Angkat 

kulit kering dan letakkan pada wadah kering. Kulit apel Anna kering dihancurkan 
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menggunakan blender dan diayak dengan ukuran 40 mesh untuk menghomogenkan 

ukuran. Tepung kulit apel yang telah jadi disimpan dalam lemarin pendingin. 

3.4.2  Ekstraksi pigmen dari kulit apel Anna (Malus domestica) 

 Pigmen antosianin diekstraksi dari kulit apel Anna yang sudah dikeringkan 

dan ditepungkan. Dimana 45 g tepung kulit apel Anna direndam dengan larutan asam 

sitrat 2% (b/v) dengan perbandingan 1 : 10. Maserasi selama 30 menit dalam lemari 

pendingain dan saring menggunakan kain saring sehingga menjadi 150 ml.  150 ml 

filtrat, kemudian disentrifugasi dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator 

selama 1,5 jam menjadi 80 ml. Filtrat pekat disimpan dalam botol gelap pada lemari 

pendingin. 

3.4.3  Pembuatan sari apel Anna (Malus domestica) (Aprilia, 2014) 

 Tahapan pembuatan sari apel Anna diawali dengan mengupas dan memcuci 

apel Anna. Kemudian dilakukan pengecilan ukuran menggukanan pisau stainless 

steel  dan blanching menggunakan uap dengan suhu ± 70˚C selama 4 menit. Blander 

apel dengan menambahkan air dengan perbandingan 1:1 (b/v). Selanjutnya bubur apel 

disaring menggunakan kain saring. Sari apel yang telah terkumpul ditampung dalam 

botol dan disimpan di lemari pendingin. 

3.4.4  Pembuatan minuman jelly drink apel Anna (Malus domestica) (Zega, 

2010) 

 Tahapan pembuatan jelly drinkdiawali dengan melarutkan sari apel Anna 

dengan 10% (b/v) gula pada suhu ± 90˚C hingga tercampur. Suhu kemudian 

diturunkan hingga ± 80˚C, untuk kemudian ditambahkan dengan karagenan sesuai 

perlakuan. Homogenkan dengan spatula agar karagenan cepat dapat larut dengan sari 
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apel. Suhu larutan diturunkan kembali hingga suhu mencapai ± 70˚C yang kemudian 

ditambahkan dengan ekstrak pigmen antosianin kulit apel Anna sesuai perlakuan 

serta asam sitrat 0,1 (b/v). Kemudian suhu diturunkan hingga mencapai ± 50˚C untuk 

kemudian dituangkan kedalam cup dan didinginkan pada suhu ruangan. Minuman 

jelly siap dianalisis kandungan kimia, fisik dan organoleptik.  

3.5  Parameter Penelitian 

Penelitian ini dilakuakan melalui satu tahap, dengan perlakuan pendahuluan 

pembuatan tepung kulit apel Anna, pembuatan sari apel Anna dan ekstraksi pigmen 

antosianin dari kulit apel Anna. Selanjutnya dilakuakan pembuatan minuman jelly 

dengan kombinasi penambahan karagenan dan penambahan pigmen alami 

antosianian kulit apel Anna sesuai perlakuan. Sebelum dilakukan pengaplikasian, 

ekstrak pigmen kulit apel Anna dilakukan uji bahan baku yang meliputi nilai pH, total 

padatan terlarut (TPT), aktivitas antioksidan dan total antosianin. Kemudian untuk 

analisis pada produk minuman jeli (jelly drink), yaitu analisis nilai pH, total padatan 

terlarut (TPT), kadar air, aktivitas antioksidan, total antosianin, intensitas pigmen, 

konsentrasi gel, sineresis, viskositas dan uji organoleptik. 

3.5.1  Analisis Intensitas Pigmen (deMan, 1999) 

 Prinsip peneliti intensitas pigmen dengan menggunakan colour reader adalah 

melalui sistem pemaparan pigmen dengan menggunakan sistem CIE dengan tiga 

reseptor pigmen yaitu L, a dan b Hunter (de Man, 1999). Adapun tahapan analisis 

intensitas pigmen sebagai berikut: 

1. Sampel disiapkan dalam plastik PP (polypropilene) atau plastik transparan 

2. Tutup lensa dilepas dan colour reader dihidupkan 
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3. target L, a, b ditentukan. Dimana, L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

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

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

4. Tombol pengukur pigmen ditekan 

5. Nilai yang tertera pada layar digital dicatat 

3.5.2  Analisis Konsistensi Gel (Handoko, 2011) 

 Prinsip dari analisis konsistensi gel dengan menggunakan texture analyzer 

adalah pemberian tekanan pada sampel dengan jarak tertentu, hingga sebagian dari 

gel yang terbentuk hancur. Gaya yang diperoleh dinyatakan dalam satuan newton dan 

diambil sebagai nilai konsistensi gel. Adapun tahapan analisis konsistensi gel dengan 

menggunakan texture analyzer adalah sebagai berikut: 

1. Jig dipasang pada lubang alat texture analyzer 

2. Alat texture analyzer dinyalakan dan melakukan kalibrasi alat melalui program 

trapesium X 

3. Scanning jarak dilakukan pada gaya sampel  

4. Jarak penetrasi sampel diatur setinggi 38 mm, dan batas pemberian tekanan 

sebesar 100 Newton 

5. Uji dilakukan pada sampel, dan mencatat nilai hardness dan energi yang terbaca 

pada alat 

3.5.3  Analisis Viskositas (Atkins, 1994) 

 Prinsip dari analisis viskositas dengan menggunakan viskotester rion adalah 

pengukuran gaya puntir sebuah rotor silinder (spindle) yang dicelupkan dalam 
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sampel. Semakin kuat putaran, maka semakin besar hambatannya sehingga semakin 

tinggi vsikositasnya. Adapun tahapan dari analisis ini sebagai berikut: 

1. Bahan dimasukkan dalam gelas piala atau tabung uji 

2. Jarum spindle dipilih sesuai dengan tingkat kekentalan bahan 

3. Pangkal jarum spindle dimasukkan pada lubang penghubung rotor 

4. Jarum spindle diturunkan hingga batas mengenai bahan 

5. Saklar alat dinyalakan, hingga nilai yang ditunjuk skala stabil 

3.5.4 Analisis Sineresis (Putri, 2013) 

1. Sample ditimbang sebanyak 5 gram pada tube sentrifuse dan disentrifugasi dingin 

dengan suhu 20˚C (1500 rpm, 20 menit) 

2. Tabung reaksi ditimbang dengan berat A 

3. Cairan dari gel dipisahkan dan ditampung pada tabung reaksi dengan berat B 

4. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui persentase sineresis 

menggunakan rumus : Sineresis (%) = (B-A) x 100 

3.5.5  Analisis Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (Yue, 2008) 

 Prinsip dari uji DPPH adalah penghilangan pigmen untuk mengukur kapasitas 

antioksidan yang langsung menjangkau radikal DPPH, yang dilihat dari absorbansi 

pada panjang gelombang 517 nm menggunakan spektrofotometer. Adapun tahapan 

analisis aktivitas antioksidan dengan menggunakan DPPH sebagai berikut: 

a. Pembuatan Larutan DPPH 

1. Kebutuhan serbuk DPPH dihitung dengan rumus: 
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2. Serbuk DPPH dilarutkan dengan metanol 96% pada labu ukur 50 mL hingga batas 

tera dan dihomogenkan 

3. Larutan DPPH disimpan pada kondisi gelap dan tertutup rapat pada kondisi dingin, 

serta sesegera mungkin untuk digunakan 

b. Ekstraksi Bahan Aktif 

1. Sampel dihaluskan dengan mortal dan martil 

2. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram ke dalam tube centrifuge. 

3. Larutan metanol 96% ditambahkan sebanyak 9 mL 

4. Sentrifugasi dilakuakn dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit 

5. Supernatan dipisah untuk uji aktivitas antioksidan 

c. Analisis Aktivitas Antioksidan 

1. Supernatan diambil sebanyak 1 mL ke dalam tabung reaksi 

2. Larutan metanol 70% ditambahkan sebanyak 7 mL 

3. 2 mL larutan DPPH ditambahkan dan dihomogenkan 

4. Mulut tabung ditutup dengan plastik wrap dan badan tabung dengan alumunium 

foil 

5. Sampel disimpan pada kondisi gelap selama 30 menit 

6. Serapan panjang gelombang dibaca dengan spektrofotometer pada 517 nm 

7. % inhibisi dihitung dengan rumus: 
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3.5.6 Analisis Kadar Antosianin dengan metode pH differential (AOAC, 2005) 

 Prinsip analisis kadar antosianin dengan metode perbedaan nilai pH adalah 

penentuan total antosianin monomer konten, berdasarkan perubahan struktur 

kromofor antosianin pada pH 1 dan pH 4,5. Pada pH 1, antosianin secara keseluruhan 

berbentuk kation flavillum atau oxonium yang berpigmen. Sedangkan pada pH 4,5 

antosianin berbentuk karbinol atau hemikal yang tidak berpigmen. 

1. Sampel dilarutkan dalam pelarut metanol asam dengan perbandingan (1:1) ke 

dalam beaker glass 

2. Larutan sampel dihomogenkan dan seluruh bagian wadah ditutup dengan penutup 

gelap 

3. Maserasi sampel dilakuakan pada suhu -23
o
C selama 1 jam dan sebanyak 1 mL 

masing-masing sampel dimasukkan ke dalam 2 buah tabung reaksi. Tabung reaksi 

pertama ditambah dengan larutan buffer pH 1 sebanyak 9 mL dan tabung reaksi 

kedua ditambahkan larutan buffer pH 4,5 sebanyak 9 mL 

4. Scanning antosianin dilakuakan dengan rentang panjang gelombang 520 nm – 700 

nm pada kedua buffer larutan sampel ektrak untuk mengetahui panjang gelombang 

maksimal antosianidin yang dimiliki oleh sampel ektrak. 

5. Selanjutnya dilakukan pengukuran adsorbansi pada panjang gelombang maksi 

mal dan panjang gelombang 700 nm pada masing-masing sampel dan hasilnya 

dikalkulasi berdasarkan persamaan berikut: 

A= (Avis-maks-A700nm) nilai pH1-(Avis-maks-A700nm)nilai pH4,5 

Konsentrasi antosianin (mg/L) = A x MW x DF x 1000  

     ɛ x 1 
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Keterangan: 

A  : Absorbansi 

MW  : Molecular Weight (Berat molekul sianidin glukosida = 449,2) 

DF : Dilution Factor (Faktor pengenceran = 10 mL/0,1 mL) 

ɛ : Absortivitas molar/koefisien ekstingsi molar (29.600 L cm
-1

) 

1 : Lebar kuvet (1 cm) 

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

1. Cawan porselin kosong dioven pada suhu 100-105˚C selama 24 jam sampai berat 

stabil 

2. Cawan porselin kosong didinginkan pada desicator selama 15 menit 

3. Cawan porselin kosong ditimbang dan timbang sample sebanyak 2 gram 

4. Cawan dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105˚C selama 3-5 jam 

5. Cawan didinginkan dalam desikator selama 15 menit, kemudian ditimbang berat 

akhir 

6. Kadar Air dihitung dengan rumus : 

              
                      

           
        

Keterangan : Berat awal = (Berat cawan + Berat sampel) 

Berat akhir = (Berat cawan + Berat sampel sudah dioven) 

3.5.8 Analisis Nilai pH (Badan Standarisasi Nasional, 2004) 

 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 
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potensiometeri/elektrometeri. Adapun tahapan analisis nilai pH dengan menggunakan 

pH meter, sebagai berikut: 

1. pH meter dinyalakan 

2. Elektroda dan temperature probe dibilas menggunakan akuades, dan dikeringkan 

3. Dilakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda pada larutan penyangga netral 

(pH 7) serta asam (pH 4) dan dibersihkan 

4. Elektroda dibilas menggunakan akuades dan dikeringkan 

5. Elektroda dicelupkan pada sampel, dengan menekan tombol Ar (Hold) dan enter 

kemudian menunggu pembacaan pada layar stabil serta muncul indikator autolock 

pada layar 

6. Nilai yang tertera pada layar digital dicatat 

3.5.9 Analisis Total Padatan Terlarut (Vasquez dan Mueller, 2000) 

 Prinsip dari analisis total padatan terlarut adalah penemuan kadar gula yang 

didasarkan atas indeks bias larutan dengan menggunakan bantuan alat refraktometer. 

Adapun tahapan analisis total padatan terlarut sebagai berikut: 

1. Penutup kaca prisma dibuka 

2. Alat dikalibrasi, dengan meneteskan aquades (2-3 tetes) pada kaca prisma 

3. Refraktometer diarahkan ke arah cahaya, dan pembacaan skala dilihat melalui 

hidung teropong pada skala 0% 

4. Kaca prisma di bersihkan dengan tisu 

5. Penutup kaca prisma dibuka, dan larutan minuman jeli diteteskan (2-3 tetes) di 

atas permukaan kaca prisma 

6. Penutup kaca prisma ditutup, dan diarahkan ke arah cahaya 
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7. Skala yang tertera pada garis batas dibaca 

3.5.10 Analisis Organoleptik (Rahayu, 2001) 

 Analisis organoleptik ini menggukakan metode hedonic test. Metode ini 

memungkinkan panelis untuk memberika nilai dari setiap parameter yang diujikan. 

Kisaran nilai yang ada pada skala adalah 1-5 pada skala numeric untuk masing-

masing parameter. Masing-masing sample diberi kode secara acak untuk menghindari 

tingkat kesukaan panelis antar sample. Penguji mengguknakan 30 panelis tidak 

terlatih dan pengujian dilakukan pada hari pertama penyimpanan. Berikut adalah skor 

tabel organoleptik yang diberikan pada panelis. 

Tabel 2. Skor Tabel Organoleptik 

No Kenampakan Aroma Daya Hisap Rasa Mouthfeel 

1 Sangat tidak 

menarik 

Sangat tidak 

suka 

Sangat tidak 

mudah 

dihisap 

Sangat 

tidak enak 

Sanagt tidak 

terasa ada gel 

2 Tidak menarik Tidak suka Tidak mudah 

dihisap 

Tidak enak Tidak terasa 

ada gel 

3 Cukup 

menarik 

Cukup suka Cukup mudah 

dihisap 

Cukup 

enak 

Cukup terasa 

ada gel 

4 Menarik  Suka Mudah 

dihisap 

Enak Terasa ada 

gel 

5 Sangat 

menarik 

Sangat suka Sangat mudah 

dihisap 

Sangat 

enak 

Sangat terasa 

ada gel 

 

3.5.11 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan rancangan pola tersarang (nested design) dan data 

pengamatan analisis menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) untuk 

mengetahui pengaruh dari perlakuan.  Apabila hasil analisa menunjukkan  pengaruh 

nyata, maka jika ada interaksi antar faktor dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) untuk perlakuan berbeda nyata α = 5% dan Penentuan 
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perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji efektifitas membandingkan langsung 

dengan nilai pustaka.  
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Keterangan:   = Bahan/hasil  = Proses       = Residu 

 

 

Dikeringkan 

(50˚C, 26 jam ) 

Kulit Apel 

Kering 

Ditepungkan 

Diayak  

(40 mesh) 

Tepung apel 

Anna 

Disimpan di 

Freezer 

Kulit apel 

Anna 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Kulit Apel Anna 
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Keterangan:   = Bahan/hasil  = Proses       = Residu 

 

Tepung kulit apel 

45 g 

Dihomogenkan 
Aquades 450 

ml dan asam 

sitrat (2%) b/v 

Disimpan pada suhu 

dingin 30 menit 

Disaring 

Ampas 
Disentrifugasi 

5 menit 

Di pekatkan 1,5 jam Analisa : 

1. pH 

2. TPT 

3. Aktivitas 

Antioksidan 

4. Total 

Antosianin 

Pigmen kulit 

apel Anna 

Gambar 2. Diagram Alir Ekstraksi Pigmen Antosianin Kulit Apel Anna 
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 Keterangan:         = Bahan/hasil         = Proses              = Residu 

Apel dicuci 

Pengecilan ukuran 

Diblanching uap 

t= 70
0
C, T= 4 menit 

Apel diblender  Air (1:1) 

(b/v) 

Bubur apel 

Disaring dengan 

kain saring 

Sari Apel 

Anna 

Apel Anna 

dikupas 
Kulit Apel 

Ampas 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Sari Apel Anna (Aprilia, 2014) 
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Keterangan: = Bahan/hasil = Proses       = Residu 

Keterangan 

Karangenan= ( 0,2% (b/v); 0,3% (b/v); 0,4%(b/v)) 

Filtrat Pigmen= ( 3% (v/v); 5%(v/v); 7%(v/v)) 

Dipanasan T=90˚C 

Suhu diturunkan (I) 

T=80˚C 

Asam sitrat 

0,1%(b/v), 

Filtrat pigmen* 

Karagenan* 

Suhu diturunkan 

(III) T=50˚C

Dikemas 

Dihomogenkan 

Suhu diturunkan (II) 

T=70˚C 

Dihomogenkan 

Jelly drink 

Analisa: 

1. Warna

(L,a+,b+)

2. Konsistensi gel

3. Viskositas

4. Sineresis

5. Total

Antosianian

6. Akttivitas

Antioksidan

7. Kadar Air

8. pH

9. TPT

10. Organoleptik

Sari apel 

Anna
Gula 10% 

(b/v)

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Minuman Jeli (Zega, 2010) dengan Modifikasi


