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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitiam 

Penelitian ini dilakukan di Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas 

Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini dimulai pada 

bulan februari 2018 sampai dengan bulan juli 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada pembuatan ekstrak pigmen pada penelitian ini 

adalah pisau, timbangan analitik, blender, kain saring, corong, erlenmenyer, botol 

kaca, hot plate, dan lemari pendingin. Alat yang digunakan pada pembuatan permen 

jelly sirsak diantaranya adalah panci, gelas ukur, spatula, thermometer, botol plastik, 

dan kompor. Sedangkan alat yang digunakan untuk analisis adalah seperangkat alat 

kaca (glassware IWAKI PYREX), cawan porselen, desikator merk Glaswerk Wertheim 

6132, spatula, timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413, color reader CR-10 merk 

KONICA MINOLTA, spectrofotometer UV Visible tipe UV-1800 merk 

SHIMADZU, spectrofotometer thermo spectronic merk GENESIS 20, texture 

analyzer EZ Test tipe EZ-SX merk SHIMADZU, oven merk WTC Binder 7200 tipe 

E53 no. 89749,corong plastik, kertas saring, tissue, aluminium foil dan spatula besi. 

3.3.1 Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan permen jelly adalah buah 

sirsak dengan umur panen ±2,5 bulan sejak keluarnya bunga, buah naga merah 

dengan umur 50 hari setelah bunga mekar, ubi ungu 3-4 bulan yang diperoleh dari 
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Pasar Landungsari dan bunga mawar varietas lokal diperoleh dari Pasar Besar Kota 

Malang. Bahan permen jelly berupa gelatin merk rouselot dan sirup glukosa yang 

didapatkan dari toko primarasa yang berada di Dinoyo, gula pasir murni dengan merk 

dagang “Gulaku”, asam sitrat dan kertas saring Whatmann 41 diperoleh dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan UMM. 

Bahan kimia yang digunakan untuk analisis antara lain larutan amilum 1%, 

HCL 37%, serbuk KCL, aquades, larutan iodium standar 0,01 N, DPPH, etanol 96%, 

larutan Luff Schrool 12,5 %, larutan KI, H2SO4 26,5 %, Na2S2O3 0,1 N yang diperoleh 

dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.3Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Nested dengan 2 faktor, dimana 

faktor 1 adalah variasi sumber pigmen dan faktor II adalah perbedaan konsetrasi 

gelatin. Sehingga diperoleh  kombinasi dan 3 kali ulangan.  

Faktor  I  = Variasi Sumber Pigmen   

 P1 = Kulit Buah Naga 

 P2 = Mawar 

 P3 = Ubi Ungu 

Faktor  II = Konsentrasi Gelatin 

K1 = 12 % 

 K2 = 13 % 

 K3 = 14 % 
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Tabel  1. Matriks Kombinasi Perlakuan 

P/K K1 K2 K3 

P1 P1K1 P1K2 P1K3 

P2 P2K1 P2K2 P2K3 

P3 P3K1 P3K2 P3K3 

Keterangan : 

P1K1 : Sumber pigmen kulit buah naga dan konsentrasi gelatin 12%  

P1K2 : Sumber pigmen kulit buah naga dan konsentrasi gelatin 13% 

P1K3 : Sumber pigmen kulit buah naga dan konsentrasi gelatin 14% 

P2K1 : Sumber pigmen bunga mawar dan konsentrasi gelatin 12% 

P2K2 : Sumber pigmen bunga mawar dan konsentrasi gelatin 13% 

P2K3 : Sumber pigmen bunga mawar dan konsentrasi gelatin 14% 

P3K1 : Sumber pigmen ubi ungu dan konsentrasi gelatin 12% 

P3K2 : Sumber pigmen ubi ungu dan konsentrasi gelatin 13% 

P3K3 : Sumber pigmen ubi ungu dan konsentrasi gelatin 14% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan melalui dua proses, proses pertama yaitu ekstraksi 

filtrat kulit buah naga merah, mawar dan ubi ungu. Proses kedua pembuatan permen 

jelly sari sirsak dengan kombinasi perlakuan penambahan gelatin dengan konsentrasi 

yang berbeda dan pigmen alami dari kulit buah naga merah, mawar dan ubi ungu.  

3.2.1  Ekstraksi Pigmen Alami 

Pigmen antosianin dari ketiga bahan diekstraksi dengan metode yang 

dilakukan oleh Saati, dkk., (2011) dengan adanya modifikasi, dimana bahan baku 

yang telah disortasi dan masih segar dicuci kemudian ditimbang sebanyak 110 

gram. Setelah itu, bahan yang akan diekstraksi dilakukan pengecilan ukuran dan 
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dilanjutkan dengan metode maserasi (dengan perbandingan 110 gram bahan dalam 

150 mL pelarut (dalam larutan aquades : asam sitrat (98:2))) pada suhu 80
o
C 

selama 30 menit. Dilakukan filtrasi pada hasil ekstraksi dengan menggunakan 

kertas saring Whatman 41. Diagram alir ekstraksi pigmen alami dapat dilihat pada 

gambar 8. 

3.3.1  Pembuatan Permen Jelly sirsak 

Proses pembuatan permen jelly sirsak pertama tama dilakukan dengan  

pembuatan sari buah terlebih dahulu. Buah sirsak yang sudah matang diambil dari 

kulit dan dipisahkan dari biji buahnya. Kemudian diblender dengan perbandingan 

sirsak dan air 1:1, setelah diblender dilakukan penyaringan untuk mendapatkan sari 

dari buah sirsak tersebut.  

 Proses pembuatan permen jelly yaitu dengan cara mengambil sari buah sirsak 

sebanyak 100 ml kemudian dipanaskan dan dilakukan penambahan sukrosa dan sirup 

glukosa sambil diaduk. Kemudian ditambahkan gelatin sesuai dengn konsentrasi. 

Pemanasan dilanjutkan sampai suhu 650C selama 10 menit sampai tercapai 

kekentalan kemudian diangkat dari alat pemanas. Selanjutnya tuangkan adonan 

permen jelly tersebut kedalam cetakan dan diamkan di suhu ruang selama 1 jam. 

Kemudian masukkan lemari pendingin selama 24 jam. Terakhir, keluarkan permen 

jelly dan biarkan selama 1 jam pada suhu kamar dan dikeluarkan dari cetakan, 

kemudian dilakukan analisa kadar air, kadar abu, tekstur, gula reduksi, antioksidan, 

antosianin, warna dan organoleptik (kenampakan, tekstur, rasa). Proses pembuatan 

permen jelly dapat dilihat pada gambar 10. 
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 Gambar 1. Diagram Alir Ekstraksi Pigmen (Saati, dkk., 2011) dengan modifikasi. 

 

 

 

Penimbangan 110 gram 

dengan modifikasi 

Pemotongan 

dengan ukuran 1 

cm 

Maserasi (T=80˚C, t= 30 menit) 

Penyaringan dengan kain saring/kertas 

whatman 41 
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Pencucian Air Air kotor 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Sari Buah Sirsak (Teresina, 2014) 

Buah sirsak  

Pencucian dengan 

air bersih 

Pengupasan kulit dan 

pisahkan daging buah 

dengan bijinya 

Penghancuran  daging 

buah sirsak dengan 

blander 

Penambahan air 

dengan 

perbandingan 1:1 

Penyaringan dengan 

Menggunakan kain 

saring 

Sari buah 

sirsak  

Ampas 

Air Air kotor 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Permen Jelly Sirsak (Zulfani, 2004) 

Sari buah sirsak 

Pemasakan hingga suhu 

mencapai 90˚C ± 3 menit 

Pemasakan dengan 

menstabilkan suhu 65˚C 

selama 10 menit sampai 

kental 

Penyimpanan suhu 

ruang selama 1 jam 

Penuangan kedalam 

cetakan/loyang 

Pengadukan supaya 

homogen 

Pengadukan hingga 

rata suhu 45-50˚C  

Pendinginan suhu 

5˚C selama 24 jam 

Permen jelly sari 

buah sirsak 

Gelatin 12%, 

13%, 14%  

Analisa:  

1. Kadar Air 

2. Kadar Abu 

3. Gula reduki 

4. Antioksidan 

5. Antosianin 

6. Tekstur 

7. Warna 

8. Organoleptik 

Gula sukrosa  

dan sirup 

glukosa 20% 

Pigmen kulit 

buah naga, 

mawar, ubi 

ungu 
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3.5 Parameter Penelitian 

 Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kimia meliputi 

Kadar air, Kadar abu, Kadar Gula Reduksi, Antioksidan, Antosianin, warna dan 

sensoris meliputi kenampakan, tekstur, rasa. 

3.2.1  Kadar Air Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1997) 

a. Kurs porselen dikalibrasi dengan cara dikeringkan dalam oven selama 30 menit 

pada suhu 100oC, lalu didinginkan di dalam desikator dan ditimbang. 

a. Sebanyak 1- 2 gram sampel ditimbang, dimasukkan ke dalam kurs porselen yang 

telah dikalibrasi dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105-110oC selama 3-5 

jam tergantung bahan yang digunakan. 

b. Didinginkan di dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

c. Setelah diperoleh hasil penimbangan pertama, kurs porselen yang berisi sampel 

tersebut dikeringkan kembali selama 30 menit, setelah itu didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

d. Kurs porselen ditimbang kembali hingga diperoleh berat konstan. 

e. Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 

Kad ar Air (%) = 
Berat awal−berat akhir

berat sampel
 x 100% 

3.3.1  Kadar Abu (AOAC, 2005) 

a. Cawan porselen dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC selama 1 jam. 

b. Cawan porselen didinginkan selama 15 menit dalam desikator, dan ditimbang. 

c. Dimasukkan sampel 1,5-2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tanur yang 

suhunya 600 oC selama 3 jam. 
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d. Cawan didinginkan di luar tanur sampai suhu ±120 oC, dimasukkan dalam 

desikator. 

e. Cawan dan abu ditimbang sehingga didapat berat konstan. 

f.  Kadar abu dihitung dengan rumus: 

Kadar Abu (%) = 
Berat akhir

berat sampel
 x 100% 

3.4.1  Analisa Kadar Gula Reduksi Metode Luff-Schrool 

a. Ambil dan timbang bahan sebanyak 2 gram 

b. Encerkan dengan aquades 25 ml pada labu takar 25 ml kemudian saring dan ambil 

filtrat 12,5 ml dan membuat blanko dengan aquades 12,5 ml + Luff Schrool 12,5 

ml 

c. Tambahkan Luff Schroll 12,5 ke dalam filtrat 

d. Didihkan pada hotplate dan pendingin balik, pertahankan selama 10 menit setelah 

mendidih dan dinginkan  dengan cepat pada air mengalir 

e. Tambahkan 7,5 ml larutan KI dan homogenkan 

f. Tambahkan 12,5 ml H2SO4  dan tambahkan 5 tetes amilum dan homogenkan  

g. Titrasi dengan Na2S2O3 0,1 N sampai berwarna putih keruh. 

h. Hitung : Δml sampel = ml blanko – ml sampel 

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑔𝑢𝑟𝑒𝑑 (%) =
mg glukosa × fp × 100

berat bahan (mg)
 

3.5.1  Analisa Antioksidan metode DPPH (Xu dan Chang, 2007) 

a. Timbang 1 gram sampel dan masukkan ke dalam tube 

b. Tambahkan etanol 96% sebanyak 9 ml 
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c. Vortex selama 2 menit 

d. Sentrifuse selama 10 menit dengan kecepatan 400 rpm 

e. Ambil 4 ml supernatan dan tambahkan 1 ml DPPH 

f. Diamkan selama 30 menit dalam ruang gelap dan ukur absorbansinya 

g. Aktivitas antioksidan dihitung dengan rumus: 

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 (%)

=
(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100 

3.6.1  Analisa Total 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 berwarna. Sedangkan pada pH 4,5 

antosianin berbentuk karbinol atau hemikal yang tidak berwarna (Tensiska dan Een, 

2007).  

A. Pembuatan Larutan Buffer  

1. Buffer pH 1  

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

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

ditambahkan dengan 6,3 mL HCl 37%.  

2. Buffer pH 4  

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

akuades)  
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Untuk membuat buffer pH 4,5, sebanyak 960 mL larutan Natrium Asetat 0,4 

M ditambahkan dengan 20 mL HCl 37%. 

B. Penentuan Antosianin  

a. Melarutkan sampel dalam pelarut metanol asam dengan perbandingan (1:1) ke 

dalam beaker glass.  

b. Menghomogenkan larutan sampel, dan menurup seluruh bagian wadah dengan 

alumunium foil.  

c.  Melakukan maserasi sampel pada suhu -23oC selama 1 jam.  

d. Memasukkan sebanyak 1 mL masing-masing 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 antosianidin 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:  

A= (Avis-maks-A700nm)nilaipH1-(Avis-maks-A700nm)nilaipH4,5  

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

            𝜀 𝑥 l 

Keterangan:  

A  = Absorbansi  

MW  = Molecular Weight (Berat Molekul sianidin glukosida = 449,2)  
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DF  = Dillution factor (factor pengenceran = 10 mL/ 0,1 mL)  

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

l  = lebar kuvet (1 cm) 

3.7.1  Uji Tekstur  

Uji tekstur dilakukan menggunakan alat tekstur analyzer dengan cara 

meletakkan permen jelly sirsak ditempat yang tersedia untuk melakukan uji. 

Kemudian alat dihubungkan dengan computer yang secara otomatis akan mengukur 

seberapa keras tekstur dari permen jelly tersebut. 

3.8.1  Analisis Intensitas Warna (deMan, 1999) 

Prinsip analisis 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 

analisis intensitas warna sebagai berikut: 

a. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (polypropylene) atau plastik transparan. 

b. Melepas tutup lensa dan menghidupkan colour reader. 

c. Menentukan target L, a, dan 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. 

d. Men ekan tombol pengukur warna. 

e. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 
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3.9.1  Uji Organoleptik (Rahayu, 2001) 

Analisis organoleptik dilakukan untuk mengetahui daya terima produk 

permen jelly oleh konsumen melalui beberapa parameter. Parameter yang diujikan 

pada uji ini adalah kesukaan terhadap kenampakan, tekstur dan rasa. Analisis 

organoleptik ini menggunakan metode hedonic test. Metode ini memungkingkan para 

panelis untuk memberikan nilai terhadap tingkat kesukaan pada masing-masing 

parameter. Kisaran nilai yang ada pada skala hedonik berkisar antara 1-5 pada skala 

numerik untuk masing-masing parameter. Skor yang diberikan untuk atribut rasa, 

aroma, dan kenampakan adalah 1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3= sedikit suka 

(netral), 4= suka, 5= sangat suka. 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. 

3.6 Analisis Data 

 Data pengamatan terhadap fisikokimia dan uji organoleptik dianalisa 

menggunakan analisa Ragam atau Analysis of Variance (ANOVA) untuk mengetahui 

pengaruh dari kedua perlakuan. Hasil yang menunjukkan adanya pengaruh nyata akan 

dianalisa menggunakan uji DMRT dengan taraf signifikan α=5%. 

 

 


