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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai selesai di 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada proses pembuatan sari pepaya di penelitian kali 

ini adalah pisau, timbangan, gelas ukur, blender, kain saring dan wadah. Alat yang 

digunakan pada proses pembuatan jelly drink pepaya adalah panci, gelas ukur, 

kompor, spatula, termometer, cup jelly dan refrigerator. Sedangkan alat-alat yang 

digunakan untuk proses anlisa diantaranya adalah, cawan porselen, desikator merk 

Glaswerk Wertheim 6132, spatula, tube centrifuge, alat sentrifugasi, tabung reaksi, 

rak tabung reaksi, vortex, plastik PE (polyetylen), timbangan analitik Pioneer 

Ohaus PA413, 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, texture 

analyser EZ Test tipe EZ-SX merk SHIMIDZU, oven merk WTC Binder 7200 

tipe E53 no 89749, hand refractometer tipe N1- α merk ATAGO, alumunium foil, 

dan tisu. 

Bahan yang digunakan pada pembuatan jelly drink dalam penelitian ini 

adalah buah pepaya California diperoleh dari pasar Landungasari Malang dengan 

tingkat kematangan matang, karagenan komersial yang diperoleh dari toko 

Makmur Sejati Malang, gula pasir, gula kelapa dan asam sitrat yang diperoleh dari 

toko bahan kue Dinoyo.  
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Bahan kimia yang digunakan untuk analisis diantaranya adalah akuades, 

methanol 70%, serbuk DPPH (2,2 – diphenyl – 1 – pycrihidrazine), aceton, 

petroleum benzene, Na2SO4, amilum 1%, iodin 1 N yang diperoleh dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan UMM. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan satu tahap yaitu pembuatan jelly drink dari 

buah pepaya dengan penambahan konsentrasi karagenan dan jenis gula yang 

berbeda. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok 

(RAK) yang disusun secara faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor I adalah 

konsentrasi karagenan yang terdiri atas 3 level (0,1%, 0,2%, 0,3%) dan faktor II 

adalah jenis gula yang terdiri atas 2 level (gula pasir dan gula kelapa). 

Faktor I: Konsentrasi Karagenan  Faktor II: Jenis Gula 

K1: 0,1%     G1: Gula pasir 

K2: 0,2%     G2: Gula kelapa 

K3: 0,3% 

Terdapat 6 kombinasi perlakuan dan setiap perlakuan dilakukan ulangan 

sebanyak 4 kali sehingga terdapat 24 unit percobaan. 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Konsentrasi Karagenan dan Jenis Gula 

Konsentrasi Karagenan Jenis Gula 

G1 (gula pasir) G2 (gula kelapa) 

K1 (0,1%) K1G1 K1G2 

K2 (0,2%) K2G1 K2G2 

K3 (0,3%) K3G1 K3G2 

Keterangan: 

K1G1: Jelly drink dengan penambahan karagenan 0,1% dan gula pasir 

K1G2: Jelly drink dengan penambahan karagenan 0,1% dan gula kelapa 

K2G1: Jelly drink dengan penambahan karagenan 0,2% dan gula pasir 



30 
 

K2G2: Jelly drink dengan penambahan karagenan 0,2% dan gula kelapa 

K3G1: Jelly drink dengan penambahan karagenan 0,3% dan gula pasir 

K3G2: Jelly drink dengan penambahan karagenan 0,3% dan gula kelapa 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Sari Buah Pepaya 

Pembuatan sari buah pepaya diawali dengan pengupasan dan pemotongan 

buah pepaya untuk memisahkan kulit dan biji, kemudian dilakukan penimbangan 

dan pencampuran dengan air (air : daging buah = 1:1) lalu dilanjutkan dengan 

tahapan penghancuran dengan blender kecepatan 1 selama 1 menit sehingga 

diperoleh bubur buah pepaya. Bubur buah tersebut disaring dengan kain saring 

sehingga diperoleh sari buah pepaya (Jovica dkk., 2017). 

3.4.2 Pembuatan Jelly Drink 

Pembuatan jelly drink diawali dengan pemanasan sari buah pepaya hingga 

60˚C, kemudian dilakukan pencampuran dan pengadukan antara sari buah dengan 

perbedaan jenis gula (gula pasir dan gula kelapa), karagenan (0,1%, 0,2%, 0,3%) 

serta asam sitrat 0,1%, dilanjutkan dengan pemanasan hingga 80˚C dan 

dipertahankan selama 5 menit. Larutan jelly kemudian didinginkan pada suhu 

26oC selama 30 menit dan dikemas dalam cup plastik. Larutan jelly dalam cup 

yang telah dingin kemudian ditutup untuk melindungi jelly drink dari kontaminan. 

Jelly drink dilakukan analisis sesuai dengan parameter yang telah ditentukan 

(Jovica dkk., 2017 dengan modifikasi). 
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Gambar 1. Diagram Alir Ekstraksi Sari Pepaya (Jovica dkk., 2017 dengan 

modifikasi) 
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      Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Jelly Drink Pepaya (Jovica dkk., 2017 

dengan modifikasi) 
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3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 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 hydrogen secara potensiometri atau 

elektrometri. Adapun 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. 

3.5.2 Analisis Total Padatan Terlarut (Sudarmadji dkk., 2007) 

Prinsip dari analisis total padatan terlarut adalah penentuan kadar gula 

yang didasarkan atas indeks bias larutan dengan menggunakan bantuan alat 

refraktometer. Adapun tahapan analisis total padatan terlarut adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuka penutup kaca prisma. 

2. Melakukan kalibrasi dengan meneteskan akuades (2-3 tetes) pada kaca prisma. 
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3. Mengarahkan refraktometer ke arah cahaya, dan melihat pembacaan skala 

melalui lubang teropong pada skala 0%. 

4. Membersihkan kaca prisma dengan tisu. 

5. Membuka penutup kaca prisma, dan meneteskan larutan minuman jely (2-3 

tetes) ke atas permukaan kaca prisma. 

6. Menutup penutup kaca prisma, dan mengarahkan ke arah cahaya. 

7. Membaca skala yang tertera pada garis batas. 

3.5.3 Analisis Kadar Air Metode Oven (AOAC, 2005) 

Prinsip dari analisa kadar air metode oven adalah menguapkan molekul air 

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

diperoleh kadar air yang konstan. Adapun tahapan analisa kadar air adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengeringkan cawan yang akan digunakan dalam oven selama 30 menit 

dengan suhu 100 – 105°C. 

2. Mendinginkan cawan dalam desikator selama 15 menit. 

3. Menimbang berat cawan sebagai berat cawan (A).  

4. Menimbang bahan sebanyak 2 gram kedalam cawan yang telah dikeringkan, 

dan dicatat sebagai berat bahan dalam cawan (B). 

5. Mengeringkan sampel dalam oven pada suhu 100-105°C selama 6 jam. 

6. Mendinginkan sampel dalam desikator selama 15 menit. 

7. Menimbang kembali sampel sebagai berat akhir sampel (C). 

8. Menghitung kadar air sampel dengan rumus: 

% kadar air =  B – C    X 100% 

      B – A  
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3.5.4 Analisis Kadar Vitamin C (Sudarmadji dkk., 2007) 

1. Timbang sampel sebanyak 10 gram 

2. Masukkan dalam labu takar 100 ml  

3. Tambahkan aquades sampai batas tera 

4. Homogenkan dan saring menggunakan kertas saring sampai diperoleh filtrat 

5. Filtrat diambil 5-25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 

6. Tambahkan 2 ml larutan amilum 1% 

7. Titrasi dengan larutan iodin standart 0.01 N sampai terjadi perubahan warna 

8. Menghitung kadar vitamin C dengan rumus: 

Vitamin C mg/100g =  ml iodin x 0,88 x fp x 100 

  Berat bahan (g) 

3.5.5 Analisis Total Karotenoid (AOAC, 2005) 

1. Timbang 0,5 gram sampel, masukkan dalam tube 

2. Tambahkan 5 ml aseton dan 5 ml petroleum benzene 

3. Sentrifugasi 3x, ambil larutan letakkan pada tabung rekasi 

4. Cuci dengan 15 ml aquades menggunakan corong pemisah sebanyak 3x 

5. Ukur volume karoten pada gelas ukur 

6. Tambahkan 1 gram Na2SO4 dan disentrifugasi selama 5 menit 

7. Supernatan yang didapatkan diamati menggunakan spektrofotemer pada 

panjang gelombang 450 nm  

8. Menghitung total karotenoid menggunakan rumus 

µg karotenoid/100gram = Total volume x Absorbansi x 100 

    0,2 x berat sampel 
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3.5.6 Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Xu dan Chang, 2007) 

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 spektofotometer. 

Adapun tahapan analisis aktivitas antioksidan dengan metode DPPH sebagai 

berikut: 

A. Pembuatan Larutan DPPH 0,25 mM 

1. Menghitung kebutuhan serbuk DPPH degan rumus: 

Konsentrasi =     massa (mg) 

   Mr x volume (L) 

2. Melarutkan serbuk DPPH dengan methanol 70% pada labu ukur 50 mL 

hingga batas tera dan menghomogenkannya. 

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

dingin, serta sesegera mungkin untuk digunakan. 

B. Ekstraksi Bahan Aktif 

1. Menghaluskan sampel dengan mortal dan martil. 

2. Menimbang sampel sebanyak 1 gram ke dalam tube centrifuge. 

3. Menambahkan larutan metanol 70% sebanyakl 9 mL. 

4. Melakukan sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. 

5. Memisahkan supernatan untuk uji aktivitas antioksidan. 

C. Analisis Aktiviotas Antioksidan  

2. Mengambil supernatan sebanyak 1 mL ke dalam tabung reaksi. 

3. Menambahkan larutan metanol 70% sebanyak 7 mL. 

4. Menambahkan 2 mL larutan DPPH 0,25 mM dan menghomogenkannya. 
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5. Menutup mulut tabung dengan plastic wrap, dan bahan tabung dengan pelapis 

gelap. 

6. Menyimpan sampel pada kondisi gelap selama 30 menit. 

7. Membaca serapan λ dengan spektofotometer UV Vis pada λ = 517 nm. 

8. Menghitung aktivitas antioksidan: 

    

3.5.7 Analisis Intensitas Warna (de Man, 2003) 

Prinsip analisis intensitas warna dengan menggunakan colour reader 

adalah melalui sistem pemaparan warna menggunakan sistem CIE dengn tiga 

reseptor L, a dan b Hunter. Adapun tahapan analisis intensitas warna adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (polypropilene)  

2. Melepaskan tutup lensa, dan menghidupkan colour 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 

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

4. Menekan tombol pengukur warna. 

5. Mencacat nilai yang tertera pada layar digital. 

3.5.8 Analisis Konsistensi Gel (Handoko dkk., 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 teksture anlayzer adalah sebagai berikut: 

% inhibibisi = Abs blanko – Abs sampel   X 100% 

   Abs blanko 
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Memasang jig pada lubang alat texture analyzer. 

1. Menyalakan alat texture analyzer, dan melakukan kalibrasi alat melalui 

program trapesium X. 

2. Melakukan scanning jarak dan gaya pada sampel. 

3. Mengatur jarak penetrasi sampel setinggin 38 mm, dan batas pemberian 

tekanan sebesar 100 Newton. 

4. Melakukan uji pada sampel, dan mencata nilai hardness dan energi yang 

terbaca pada alat. 

3.5.9 Analisis Viskositas (Atkins, 2006) 

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 nilai viskositasnya. Adapun tahapan dari analisis ini sebagai 

berikut: 

1. Memasukkan bahan dalam gelas piala atau tabung uji. 

2. Memilih jarum spindle yang sesuai dengan tingkat kekentalan bahan. 

3. Memasukkan pangkal jarum spindle pada lubang penghubung rotor. 

4. Menurunkan jarum spindle hingga batas mengenai bahan. 

5. Menyalakan saklar alat, hingga nilai yang ditunjuk skala stabil. 

3.5.10 Analisis Sineresis (Latimer, 2012) 

Prinsip dari analisis sinersis adalah pengukuran kehilangan berat selama 

penyimpanan yang dibandingkan dengan berat awal sebelum penyimpanan.  

Adapun tahapan analisis sinersis adalah sebagai berikut: 

1. Menimbang cup plastik sebagai cup cawan (A). 
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2. Memasukkan jelly drink dengan berat yang sama ke dalam cup plastik 

sebagai berat bahan (B). 

3. Menyimpan jelly drink pada suhu 10°C selama 24, 48 dan 72 jam. 

4. Membuang air yang dibebaskan dari gel, dan menimbang kembali berat 

sampel sebagai berat akhir (C). 

5. Menghitung tingkat sinersis dengan rumus: 

Tingkat sinersis (%) = (B + A) – C   X 100% 

              B+A 

3.5.11 Analisis Organoleptik (Soekarto, 2013) 

Analisis organoleptik merupakan analisa sifat-sifat sensorik suatu 

komoditi dengan menggunakan panel yang bertindak sebagai instrumen atau alat. 

Alat ini sendiri terdiri dari orang atau kelompok orang yang disebut panel yang 

bertugas menilai sifat atau mtu produk. Uji organoleptik dilakukan menggunakan 

metode hedonik dengan skala 1-5 sesuai dengan kategori uji. Pengujian 

melibatkan minimal 20 panelis yang tidak terlatih yang diminta menyatakan 

penilaiannya terkait produk pada lembar format yang telah disediakan. Parameter 

yang diujikan pada uji ini adalah kesukaan terhadap kenampakan, aroma, daya 

hisap, dan rasa. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dianalisa secara 

statistik menggunakan uji ANOVA (Analysis of Variance) pada α = 5% untuk 

mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap sifat fisik, 

sifat kimia dan organoleptik jelly drink pepaya. Apabila hasil uji pada α = 5% 

memberikan pengaruh nyata maka dilanjutkan dengan Uji DMRT (Duncan’s 
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Multiple Range Test) pada α = 5% untuk menentukan perlakuan mana yang 

memberikan perbedaan nyata. Produk pasar dibandingkan dengan dengan 

menggunakan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) untuk melihat perbedaan hasil 

antara rerata perlakuan dengan produk pasar. Penentuan perlakuan terbaik 

ditentukan menggunakan uji efektivitas De Garmo dkk., (1984). 


