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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2017 sampai Januari 2018 

di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian-Peternakan, 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan ekstrak bunga Telang 

antara lain pisau, hot plate merk Cimarec model SP 131320-33Q, corong, pinset, 

spatula kaca, labu ukur, timbangan analitik merk Ohaus Pioneer PA413, 

erlenmeyer, beaker glass, kertas saring Whatman no. 41, botol kaca gelap, freezer, 

dan thermometer merk Lotus. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan 

permen jelly antara lain spatula, pelet, aluminium foil, plastik wrap, cetakan 

plastik, beaker glass, pisau, loyang, saringan, panci, kompor, termometer, blender, 

refrigerator, corong, dan gelas ukur. 

Alat-alat yang digunakan dalam proses analisis adalah erlenmeyer, 

seperangkat alat kaca (glassware IWAKI PYREX), botol vial, hot plate merk 

Cimarec model SP 131320-33Q, sentrifuse merk Caliesys PLC Series, timbangan 

analitik merk Ohaus Pioneer PA413, spatula kaca, baker glass, gelas ukur, pipet, 

fortex, oven merk WTC Binder type E53-89749, pH meter tipe Lab 875 (SI 

Analytics), color reader CR-10 (KONICA MINOLTA), desikator, 

spektrofotometer UV Visible tipe UV-1800 (SHIMADZU), spektrofotometer 
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thermo spectronic (GENESYS 20), texture analyzer EZ Test tipe EZ-SX, dan 

hand refractometer merk Atago tipe N1 α. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahkota bunga 

Telang yang dijual perorangan dari kebun milik Ibu Faiqotul Fahima yang terletak 

di Jl. Masjid Bunut Bringin RT 19 RW 08 Kecamatan Badas Kediri, kertas saring 

Whatmann no. 41 dan asam sitrat yang diperoleh dari Laboratorium Ilmu dan 

Teknologi Pangan, buah sirsak yang dijual komersial di Pasar Blimbing Kota 

Malang yang cukup umur panen, karagenan komersial food grade, gelatin 

komersial food grade, air, sukrosa atau gula pasir, sirup glukosa yang dibeli di 

toko Primarasa dan aquades. 

Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses analisis diperoleh dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan UMM antara lain adalah aquades, 

methanol p.a., HCl 37%, serbuk KCl, serbuk CH3CO2Na.3H2O, serbuk DPPH 

(2,2 – diphenyl – 1 – pycrilhidrazine), dan etanol 70%. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara percobaaan (eksperimen) yang terdiri atas 

dua tahap. Rancangan percobaan pada penelitian tahap pertama adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) Sederhana dengan satu faktor yaitu pelarut (P) yang 

terdiri dari 4 konsentrasi, setiap perlakuan diulang sebanyak enam kali, sehingga 

diperoleh 24 satuan percobaan. 
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Faktor konsentrasi pelarut (P) terdiri dari 4 taraf, yaitu : 

PA = Aquades  

PB = Aquades : Asam sitrat 1% 

PC = Aquades : Asam sitrat 3% 

PD = Aquades : Asam sitrat 5% 

Rancangan percobaan pada penelitian tahap kedua adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) disusun secara faktorial yang terdiri dari dua faktor, yaitu 

penambahan karagenan (M) dan ekstrak bunga telang (B), dengan pola faktorial 

3x4, setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga diperoleh 36 satuan 

percobaan. 

a. Faktor konsentrasi karagenan (M) terdiri dari 3 taraf, yaitu : 

M1 = 1%  

M2 = 2% 

M3 = 3% 

b. Faktor konsentrasi ekstrak bunga telang (B) terdiri dari 3 taraf, yaitu : 

B1 = 0% 

B2 = 2,5% 

B3 = 5% 

B4 = 7,5% 

Kombinasi perlakuan diperoleh sebanyak 12 perlakuan dengan 3 kali 

ulangan seperti terlihat pada Tabel 5 berikut ini : 

Table 5 Matriks Rancangan Acak Kelompok dengan Desain Faktorial 3x4 

 

 

Konsentrasi 

Karagenan (%) 

Konsentrasi Ekstrak Bunga Telang (%) 

B1 B2 B3 B4 

M1 M1B1 M1B2 M1B3 M1B4 

M2 M2B1 M2B2 M2B3 M2B4 

M3 M3B1 M3B2 M3B3 M3B4 
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Keterangan : 

M1B1 : Perlakuan karagenan 1% dan ekstrak bunga telang 0% 

M1B2 : Perlakuan karagenan 1% dan ekstrak bunga telang 2,5% 

M1B3 : Perlakuan karagenan 1% dan ekstrak bunga telang 5% 

M1B4 : Perlakuan karagenan 1% dan ekstrak bunga telang 7,5% 

M2B1 : Perlakuan karagenan 2% dan ekstrak bunga telang 0% 

M2B2 : Perlakuan karagenan 2% dan ekstrak bunga telang 2,5% 

M2B3 : Perlakuan karagenan 2% dan ekstrak bunga telang 5% 

M2B4 : Perlakuan karagenan 2% dan ekstrak bunga telang 7,5% 

M3B1 : Perlakuan karagenan 3% dan ekstrak bunga telang 0% 

M3B2 : Perlakuan karagenan 3% dan ekstrak bunga telang 2,5% 

M3B3 : Perlakuan karagenan 3% dan ekstrak bunga telang 5% 

M3B4 : Perlakuan karagenan 3% dan ekstrak bunga telang 7,5% 

Parameter pengamatan dilakukan dengan mengamati mutu fisik dan kimia 

dari ekstrak bunga telang dan permen jelly fungsional tersebut. Adapun 

pengamatan mutu kimia (kadar air, pH, total padatan terlarut, aktivitas antioksidan 

dan total antosianin) dan mutu fisik (tekstur, intensitas warna dan organoleptik). 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian terdiri dari dua tahap yaitu tahap pertama pembuatan ekstraksi 

pigmen alami dari bunga telang dan tahap kedua yaitu pengaplikasian pada 

permen jelly sirsak. Sebelum dilakukan pengaplikasian, ekstrak pigmen alami 

dilakukan uji yang meliputi pH, aktivitas antioksidan, total antosianin, dan 

intensitas warna. Selanjutnya, produk permen jelly yang dihasilkan dilakukan 

analisa antara lain kadar air, total padatan terlarut (TPT), aktivitas antioksidan, 

total antosianin, intensitas warna, tekstur, dan organoleptik menggunakan uji 

hedonic scale yang meliputi rasa, aroma, tekstur (kekenyalan), kenampakan, dan 

kesukaan. 
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3.4.1 Proses Pembuatan Ekstrak Pigmen Alami (Apriandi, 2011 dimodifikasi) 

Pembuatan ekstrak pigmen antosianin dari mahkota bunga telang (Clitoria 

ternatea) diekstraksi dengan mengikuti metode yang dilakukan Apriandi (2011) 

dengan modifikasi, dimana bahan baku yang telah disortasi, masih segar dan tidak 

rusak dilakukan pengecilan ukuran dan dimaserasi dalam larutan aquades dan 

asam sitrat dengan perbandingan (aquades, aquades : asam sitrat 1%, aquades : 

asam sitrat 3%, aquades : asam sitrat 5%) dengan suhu 65
o
C selama 45 menit. 

Kemudian dilakukan filtrasi ekstrak menggunakan kertas saring Whatman no. 41 

lalu ekstrak pigmen alami dimasukkan dalam botol kaca yang telah dilapisi oleh 

alumunium foil disimpan pada lemari pendingin dengan suhu 10-12
o
C dan 

terhindar dari cahaya agar dapat bertahan lebih lama. 

 

3.4.2 Proses Pembuatan Sari Buah (Wirakusumah, 2013 dimodifikasi) 

Mengupas buah sirsak dan memisahkan biji serta jantung buah. Menimbang 

buah sirsak dan air dengan perbandingan 1:1. Memotong buah sirsak kemudian 

menambahkan air yang ditentukan beratnya lalu blender sampai halus. Menyaring 

filtrat buah sirsak menggunakan saringan sehingga didapatkan sari buah sirsak. 

 

3.4.3 Proses Pembuatan Permen Jelly Sari Sirsak (Hambali dkk., 2004 

dimodifikasi) 

Proses pembuatan permen jelly sari sirsak mengikuti metode yang dilakukan 

oleh Hambali (2004) dengan modifikasi. Tahap pembuatan permen jelly diawali 

dengan mengukur sari buah sirsak dalam gelas ukur dan menambahkan air dengan 

perbandingan 1:1 kemudian memanaskan sari buah sirsak pada panci dengan suhu 



35 
 

pemasakan mencapai 80
o
C sambil diaduk. Menambahkan sukrosa dan sirup 

glukosa dengan perbandingan 1:1 kedalam sari buah sirsak yang sedang dimasak. 

Menurunkan suhu hingga 65
o
C dan dipertahankan sembari menambahkan gelatin 

dengan konsentrasi 10% dan karagenan dengan konsentrasi sesuai perlakuan yaitu 

1%, 2%, dan 3% selama 10 menit sampai kental. Menambahkan ekstrak pigmen 

bunga telang sesuai perlakuan yaitu 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5% pada adonan permen 

jelly pada suhu 45-50
o
C sambil diaduk hingga tercampur rata. Menuangkan 

adonan permen jelly ke dalam loyang. Menyimpan adonan pada suhu ruang 

selama 1 jam kemudian menyimpan adonan pada lemari pendingin dengan suhu 

5
o
C selama 24 jam. Mencetak adonan permen jelly sari buah sirsak sesuai ukuran 

yang diinginkan. 

 

3.5 Parameter Penelitian 

Parameter penelitian ini dilakukan beberapa pengamatan antara lain : 

1. Analisa bahan baku yaitu pada ekstrak bunga telang. Analisa bahan baku pada 

sumber pigmen alami tersebut antara lain analisa pH, aktivitas antioksidan, 

total antosianin, dan intensitas warna. 

2. Analisa pada produk permen jelly yang dihasilkan yaitu analisa kimia meliputi 

kadar air, aktivitas antioksidan dan total antosianin. Analisa fisik pada produk 

diantaranya total padatan terlarut (TPT), intensitas warna, tekstur, dan 

organoleptik rasa, aroma, tekstur (kekenyalan), kenampakan, dan kesukaan. 

Analisa organoleptik pada permen jelly menggunakan uji hedonic scale. 
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3.6 Prosedur Analisa 

3.6.1 Analisa Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (Apriandi, 2011) 

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 

dan Xu, 2008). Adapun tahapan analisa aktivitas antioksidan dengan metode 

DPPH sebagai berikut: 

1. Pembuatan Larutan DPPH 0,25 mM 

a. Menghitung kebutuhan serbuk DPPH dengan rumus : 

b.                 
               

                                        
 

c. Menimbang sebanyak 2 gram serbuk DPPH. 

d. Memasukkan serbuk DPPH kedalam labu ukur 50 mL. 

e. Melarutkan dengan etanol 95% hingga batas tera dan menghomogenkannya. 

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

kondisi dingin, serta sesegera mungkin untuk digunakan. 

2. Ekstraksi Bahan Aktif 

a. Menghaluskan sampel dengan mortar dan martil. 

b. Menimbang berat sampel sebanyak 1 gram atau 1 mL ke dalam tube 

centrifuge. 

c. Menambahkan larutan etanol 95% sebanyak 9 mL. 

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

e. Memisahkan supernatan untuk selanjutnya dilakukan uji aktivitas 

antioksidan. 

 



37 
 

3. Analisa Aktivitas Antioksidan 

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

b. Menambahkan larutan etanol 95% sebanyak 7 mL. 

c. Menambahkan 2 mL larutan DPPH 0,25 mM dan menghomogenkannya. 

d. Menutup mulut tabung dengan plastic wrap dan badan tabung dengan 

pelapis gelap 

e. Menyimpan sampel pada kondisi gelap selama 30 menit. 

f. Membaca serapan panjang gelombang dengan spektrofotometer UV Vis 

pada λ = 517 nm. 

g. Menghitung % inhibisi dengan rumus : 

                         
                     

          
        

3.6.2 Analisa Kadar Antosianin dengan Metode pH Differential (AOAC, 

2005) 

Prinsip analisa kadar antosianin dengan metode perbedaan 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 berwarna. Sedangkan 

pada pH 4,5 antosianin berbentuk karbinol atau hemikal yang tidak berwarna 

(Tensiska dkk., 2005). 

1. Pembuatan Larutan Buffer 

a. Buffer pH 1 

Larutan KCl : 0,025 M KCl (1,86 g dalam 980 mL akuades) 

Untuk membuat buffer pH 1, sebanyak 980 mL larutan KCl 0,025 M 

ditambahkan dengan 6,3 mL HCl 37%. 
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b. Buffer pH 4,5 

Larutan Na-asetat : 0,4 M larutan natrium asetat (54,43 g dalam 960 mL 

akuades) 

Untuk membuat buffer  pH 4,5, sebanyak 960 mL larutan natrium asetat 0,4 

M ditambahkan dengan 20 mL HCl 37%. 

2. Penentuan Antosianin 

a. Melarutkan sampel dalam pelarut metanol asam dengan perbandingan 

(1:1) ke dalam beaker glass. 

b. Menghomogenkan larutan sampel, dan menutup seluruh bagian wadah 

dengan penutup gelap. 

c. Melakukan maserasi sampel pada suhu -23
o
C, selama 1 jam. 

d. Memasukkan sebanyak 1 mL masing-masing sampel ke dalam 2 buah 

tabung reaksi. Menambahkan tabung reaksi pertama dengan larutan buffer 

pH 1 sebanyak 9 mL dan tabung reaksi kedua ditambahkan larutan buffer 

pH 4,5 sebanyak 9 mL. 

e. Melakukan scanning antosianin dengan rentang panjang gelombang 400 

nm–550 nm pada kedua buffer larutan sampel ekstrak untuk mengetahui 

panjang gelombang maksimal yang dimiliki oleh sampel ekstrak.. 

f. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 

maksimal dan panjang gelombang 700 nm pada masing-masing sampel 

dan hasilnya dikalkulasi berdasarkan persamaan berikut : 
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Keterangan: 

A  = Absorbansi 

MW  = Molecular Weight (Berat Molekul antosianin dominan) 

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

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

) 

l  = Lebar kuvet (1 cm) 

 

3.6.3 Analisa Kadar Air dengan 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 konstan. Adapun tahapan analisis kadar air sebagai berikut: 

1. Mengeringkan botol vial yang akan digunakan dalam oven selama 24 jam 

dengan suhu 100-105
o
C. 

2. Mendinginkan botol vial dalam desikator selama 15 menit. 

3. Menimbang bobot botol vial sebagai berat botol (A). 

4. Menimbang bahan sebanyak 2 gram kedalam botol vial yang telah 

dikeringkan, dan dicatat sebagai berat bahan dalam cawan (B). 

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

6. Mendinginkan sampel dalam desikator selama 15 menit. 

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

8. Menghitung kadar air sampel dengan rumus: 
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3.6.4 Analisa Total Padatan Terlarut dengan Menggunakan Hand 

Refractometer 

Prinsip dari analisa total padatan terlarut adalah penentuan kadar gula yang 

didasarkan atas indeks bias larutan dengan menggunakan bantuan alat 

refraktometer. Adapun tahapan analisa total padatan terlarut sebagai berikut: 

1. Membuka penutup kaca prisma. 

2. Melakukan kalibrasi alat, dengan meneteskan akuades (2-3 tetes) pada kaca 

prisma. 

3. Mengarahkan refraktometer ke arah cahaya, dan melihat pembacaan skala 

melalui lubang teropong pada skala 0
o
Brix. 

4. Membersihkan kaca prisma dengan tisu. 

5. Membuka penutup kaca prisma, dan meneteskan larutan permen jelly (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. 

 

3.6.5 Analisa pH dengan Menggunakan pH Meter tipe Lab 875 

Prinsip dari analisa pH dengan menggunakan pH meter adalah berdasarkan 

pengukuran potensial antara elektroda indikator dengan elektroda pembanding atau 

pengukuran aktivitas ion hidrogen secara potensiometeri atau elektrometeri. Adapun 

tahapan analisa pH dengan menggunakan pH meter tipe Lab 875, sebagai berikut: 

1. Menyalakan pH meter. 

2. Membilas elektroda dan temperature probe menggunakan akuades, dan 

mengeringkannya. 
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3. Melakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda pada larutan penyangga 

netral (pH 7) dan membersihkannya. 

4. Melakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda pada larutan penyangga 

asam (pH 4). 

5. Membilas kembali elektroda menggunakan akuades, dan mengeringkannya. 

6. Mencelupkan elektroda pada sampel, dengan menekan tombol Ar (Hold) 

dan Enter kemudian menunggu pembacaan pada layar stabil serta muncul 

indikator autolock  pada layar. 

7. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 

 

3.6.6 Analisa Tekstur (kekenyalan) dengan Menggunakan Texture 

Analyzer EZ-SX 

Prinsip dari analisa 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 analisa konsistensi gel 

dengan menggunakan texture analyzer adalah 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 penetrasi sampel setinggi 38 mm, dan batas pemberian 

tekanan sebesar 100 Newton. 
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5. Melakukan uji pada sampel, dan mencatat nilai hardness dan energi yang 

terbaca pada alat. 

 

3.6.7 Analisa Intensitas Warna dengan Menggunakan Colour Reader CR-10 

Prinsip analisa intensitas warna dengan menggunakan colour reader adalah 

melalui sistem pemaparan warna dengan menggunakan sistem CIE dengan tiga 

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

intensitas warna sebagai berikut: 

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

2. Melepas 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. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 

 

3.6.8 Analisa Organoleptik (Rahayu, 2001) 

Analisa organoleptik dilakukan untuk mengetahui daya terima produk 

permen jelly oleh konsumen melalui beberapa parameter. Pengujian kesukaan ini 

menggunakan panelis tidak terlatih dengan jumlah minimal 30 orang. Analisa 

organoleptik ini dilakukan pada hari pertama penyimpanan permen jelly. 

Parameter yang diujikan pada uji ini adalah kesukaan terhadap rasa, aroma, 

kenampakan, tekstur (kekenyalan), dan kesukaan. Analisa organoleptik ini 

menggunakan metode hedonic test. Metode ini memungkinkan para panelis untuk 
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memberikan nilai terhadap tingkat kesukaan pada masing-masing parameter. 

Masing-masing sampel akan diberi kode yang berbeda, untuk menghindari 

terjadinya perbandingan tingkat kesukaan panelis antar sampel. Kisaran nilai yang 

ada pada skala hedonik berkisar antara amat sangat suka hingga amat sangat tidak 

suka atau berkisar antara nilai 1-5 pada skala numerik untuk masing-masing 

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

kesukaan konsumen seperti yang ditampilkan pada tabel 6 berikut ini. 

Table 6 Skor penilaian Uji Organoleptik rasa, aroma, tekstur (kekenyalan), 

kenampakan, dan kesukaan Permen Jelly Sari Sirsak 

Skor Rasa Aroma Tekstur Kenampakan Kesukaan 

1 Tidak Asam 
Sangat 

Tidak Sedap  
Tidak Kenyal 

Sangat Tidak 

Menarik 

Sangat 

Tidak 

Suka 

2 
Cukup 

Asam 
Tidak Sedap 

Cukup 

Kenyal 
Tidak Menarik 

Tidak 

Suka 

3 Asam 
Cukup 

Sedap 
Kenyal Cukup Menarik 

Cukup 

Suka 

4 Agak Manis Sedap Agak Keras Menarik Suka 

5 
Sangat 

Manis 

Sangat 

Sedap 
Sangat Keras Sangat Menarik 

Sangat 

Suka 

 

3.7 Analisa Data 

Data pengamatan analisa kimia, fisik, dan organoleptik dianalisa 

menggunakan analisa sidik ragam atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh dari 

perlakuan dengan Uji F 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) dengan Uji T pada taraf 5% dan perlakuan terbaik ditentukan dengan 

metode uji efektivitas De Garmo. 
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Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut : 

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil  

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 dianalisa menjadi 2 kelompok 

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

yang semakin besar reratanya semakin jelek 

5. Menentukan Nilai Efektifitas (Ne) yaitu: 

   
                              

                              
 

Nilai Hasil = Ne X Bobot Normal 
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Keterangan : 

* : 150 ml; 148,5 ml; 145,5 ml; 142,5 ml (v/b) 

** : 1,5 g; 4,5g; 7,5g (b/b) 

 

Gambar 5. Proses Pembuatan Ekstrak Pigmen Alami dari Bunga Telang 

(Apriandi, 2011 dimodifikasi) 
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Aquades* dan 

asam sitrat** 

  Analisa : 

 pH 

 TPT 

 Kadar air  

 Total antosianin 

 Kadar gula total 
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Gambar 6. Proses Pembuatan Sari Sirsak (Wirakusumah, 2013 dimodifikasi) 

  

Buah sirsak 

Pengupasan kulit 

Sari Sirsak 

Pemisahan biji dan 

jantung buah 

Penimbangan 
air matang dan 

buah 1:1 

Penghalusan  

Penyaringan 

  Analisa : 

 pH 

 TPT 

 Kadar air  

 TAT 
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Keterangan : 

* : 1%; 2%; 3% (b/v)

** : 0%; 2,5%; 5%; 7,5% (v/v) 

Gambar 7. Proses Pembuatan Permen Jelly (Hambali dkk., 2004 dimodifikasi) 

Sari Sirsak 

Pasteurisasi T = 80
o
C

Permen jelly sari 

sirsak dengan 

penambahan ekstrak 

bunga telang 

  Analisa : 

 fisik (tekstur, TPT,

intensitas warna,

dan organoleptik)

 kimia (analisa

kadar air, aktivitas

antioksidan, dan

total antosianin)

Pengadukan 

Pasteurisasi T = 65
o
C; t =

10 menit 

Gelatin 10 g dan 

karagenan* 

Sukrosa 20 g, air 

matang 50 ml, 

sirup glukosa 20 g 

Pengadukan T = 45-50
o
C

hingga rata 

Ekstrak bunga 

telang** 

Pencetakan 

Penyimpanan suhu ruang 

1 jam 

Pendinginan 24 jam 

suhu 5
o
C


