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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 – Juli 2018 di 

Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan, Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan sirup buah belimbing wuluh 

meliputi timbangan Camry, panci, kompor, termometer, saringan, toples 

tupperware. Alat yang digunakan dalam analisis antara lain : thermometer, beaker 

glass Iwaki Pyrex, erlenmeyer Iwaki Pyrex, timbangan, labu ukur Iwaki Pyrex, 

kertas saring, pH meter tipe Lab 875 (SI Analytics), buret Emil England ML, statif, 

tabung reaksi, centrifuge Gemmy PLC-03, centrifuge tube, pipet volume, pipet 

tetes, timbangan analitik Pioner, colour reader CR-10 KONICA MINOLTA, hand 

refraktometer tipe N1-ɑ ATAGO, Spektrofotometer GENESYS 20, kuvet dan 

viskoteter rion tipe VT-04. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan sirup buah belimbing wuluh 

adalah belimbing wuluh usia panen sekitar 3 minggu yang diperoleh dari 

pekarangan rumah warga Kebon Agung Kabupaten Malang, gula sukrosa yang 

didapat dari toko kelontong. Bahan untuk analisa adalah larutan l2 0.001N, indicator 

amilum 1, asam askorbat, pH 4 dan 7, aquades, reagen anthrone 1%, CaCO3, Pb-
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asetat, 0.02 mM larutan 1.10-diphynil-2picrylhdrazil (DPPH) dalam etanol, etanol 

96%, indikator PP, NaOH 0.10N, dan asam oksalat. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Faktorial dengan tiga tingkat dan tiga kali pengulangan. Faktor pertama 

adalah proporsi sukrosa dan faktor kedua lama osmosis. Sehingga diperoleh 9 

kombinasi perlakuan yang dicobakan dan data hasil pengujian dianalisis statistik 

menggunakan ANOVA.  

Faktor  I = sukrosa 

S1 = 0,25g 

S2 = 0,75g 

S3 = 1,25g 

Faktor  II = waktu osmosis 

O1 = 12 jam 

O2 = 24 jam 

O3 = 36 jam 

Faktor I       

Faktor II 

S1 S2 S3 

O1 S1O1 S2O1 S3O1 

O2 S1O2 S2O2 S3O2 

O3 S1O3 S2O3 S3O3 

Keterangan : 

S1O1 = sukrosa 0,25 dan waktu osmosis 12 jam 

S1O2 = sukrosa 0,25 dan waktu osmosis 24 jam 

S1O3  = sukrosa 0,25 dan waktu osmosis 36 jam 

S2O1 = sukrosa 0,75 dan waktu osmosis 12 jam 
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S2O2 = sukrosa 0,75 dan waktu osmosis 24 jam 

S2O3 = sukrosa 0,75 dan waktu osmosis 36 jam 

S3O1 = sukrosa 1,25 dan waktu osmosis 12 jam 

S3O2 = sukrosa 1,25 dan waktu osmosis 24 jam 

S3O3 = sukrosa 1,25 dan waktu osmosis 36 jam 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Buah belimbing wuluh yang sudah dipetik dengan tingkat kematangan 

panen sekitar 3 minggu dilakukan proses sortasi berdasarkan kenampakan yang 

tidak busuk, tingkat kematangan yang sama berwarna hijau muda dan ukuran yang 

sama, kondisi buah masih segar, dan dicuci dengan air mengalir. Kemudian 

dilakukan pemotongan dengan ukuran kecil-kecil dengan ukuran 1cm dan 

ditimbang 300g. Buah belimbing wuluh diletakkan pada wadah plastik dengan 

ditambahkan sukrosa seberat 0,25; 0,75; dan 1,25g kemudian dikondisikan pada 

suhu ruang untuk dilakukan proses osmosis selama 12, 24, dan 36 jam. Ekstrak 

buah yang didapat dipisahkan menggunakan penyaring kemudian dilakukan proses 

pasteurisasi selama 10 menit dengan suhu 80°C . Sirup  dikemas dengan 

menggunakan botol. 
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     batang kecil 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan sirup belimbing wuluh (Pertiwi, 2014 

telah dimodifikasi) 
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8 analisis viscositas 
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0,75; 1,25g) 

buah tanpa daun kecil kotoran 

Belimbing wuluh 
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3.5 Parameter penelitian  

3.5.1 3.5.1 Analisa Kadar Gula Total (Apriyanto,1989) 

1. Pereaksi Anthrone 0.1 % dalam asam sulfat pekat. Larutan glukosa standart 

0.2 mg/ml larutan glukosa dalam 100 ml aquades. 

2. 10 ml larutan diambil dan diencerkan menjadi 100 ml (1 ml = 0.20 mg 

glukosa). Pipet ke dalam tabung reaksi blanko 0.00, 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 

dan 1.00 ml larutan glukosa standar.  

3. Aquades ditambahkan sampai total volume masing – masing tabung reaksi 

1ml. 4, ditambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam masing- 

masing tabung reaksi.  

4. Tabung reaksi yang berisi larutan ditutup dan dikocok, air dipanaskan 

sampai mendidih selama 12 menit.  

5. Tabung reaksi yang berisi didinginkan dengan cepat menggunakan air 

mengalir. Setalah itu memindahkan larutan ke dalam kuvet dan baca 

absorbansinya pada λ = 630 nm. 

6. Kurva dibuat hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi glukosa.  

7.   Sampel ditimbang dan ditambahkan aquades 100 ml, disaring dengan kain 

saring kemudian diambil 1 ml sampel tersebut dan diencerkan dalam 9 ml 

aquades hingga pengenceran 100 kali. Total gula dari persamaan : 

Y = AX +B 

Total Gula (%)=
X × Pengenceran

Berat Sampel (mg)
×100% 

 

 

 



21 

3.5.2 Pengukuran Aktivitas Antioksidan (Selvi dkk, 2003) 

1. Larutan DPPH dibuat dengan cara mengambil 2 mg DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) dan menambahkan etanol 10 ml kemudian masukkan dalam

botol, kocok, dan simpan dalam kulkas

2. 1 ml sample diambil dan ditambahkan 9 ml etanol kemudian sentrifuse 10

menit dengan kecepatan 4000 rpm

3. Filtrat 4 ml diambil dan ditambahkan 1 ml larutan  DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) yang sudah dibuat

4. Mendiamkan larutan DPPH 10 menit hingga berubah warna menjadi kuning

5. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 517 nm menggunakan

spektrofotometer

6. Aktivitas antioksidan dihitung dengan rumus :

Antioksidan = 100 x (1-absorbansi sampel/absorbansi kontrol)

3.5.3 Analisis Vitamin C dengan Uji Iodium (Sudarmadji,1997) 

1. Bahan sampel ditimbang sebanyak 200-300 gram dan dihancurkan dengan

blender sampai diperoleh bubur.

2. Bubur ditimbang sebanyak 10-30 gram, kemudian dimasukkan ke dalam

labu ukur 100 ml

3. Aquades ditambahkan sampai tanda batas.

4. Filtrat dihomogenkan dan disaring dengan kertas saring. Filtrat yang

diperoleh diambil 25 ml dan dimasukkan ke dalam erlenmeyert 100 ml

kemudian 1 ml amilum 1% ditambahkan ke dalamnya.
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5. Filtrat yang telah ditambahkan dengan amilum dititrasi dengan larutan

iodium standar 0.01 N sampai terjadi perubahan warna. Kadar vitamin C

dihitung dengan rumus :

Kadar Vit C (mg/g) =
0,88 x volume titran x fp x 100

berat sampel (g)

3.5.4 Analisis Total Asam (AOAC,1990) 

1. 10 gram sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian

ditambahkan aquades sampai tanda batas, selanjutnya dihomogenkan dan

disaring.

2. Filtrat 10 ml diambil dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer.

3. 2-3 tetes indikator pp ditambahkan kemudian menitrasi dengan larutan

0.10 N NaOH sampai warna larutan berubah menjadi merah muda dan

warna tersebut tidak berubah kembali selama 30 detik. Pada akhir titrasi

dihitung jumlah NaOH yang digunakan.

Total asam (%)=
V x N x P xBE asam

Berat sampel x 100
 x 100% 

3.5.5 Analisis Total Padatan Terlarut (AOAC,1990) 

1. Pengukuran dilakukan dengan Hand Refraktometer.

2. Sampel diteteskan pada prisma refraktometer.

3. Hasil pengukuran dilihat dengan membaca skala yang tertera pada

refraktometer.
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3.5.6 Analisa Viskositas VT 04 

1. Bahan dimasukkan ke dalam gelas piala atau tabung uji.

2. Jarum spindlle dipilih sesuai dengan tingkat kekentalan bahan.

3. Pangkal jarum spindlle dimasukkan hingga batas mengenai bahan.

4. Viskometer dimasukkan dan dilihat skala yang tertera.

3.5.7 Prosedur Analisis pH dengan pH meter (Yuwono,1998) 

1. 30 ml sampel dimasukkan dalam bekker glass.

2.  pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7, kemudian

elektroda dibilas dengan aquades dikeringkan dengan tissue.

3. Elektroda dicelupkan pada sampel, set pengukuran pH. Dibiarkan elektroda

tercelup beberapa saat sampai diperoleh pembacaan yang stabil.

3.5.8 Penentuan Intensitas Warna Metode L, a, b Hunter (Yuwono dan 

Susanto, 1998) 

1. Sampel disiapkan dalam plastik PP (transparan)

2. Colour reader dihidupkan

3. Target L, a, b. ditentukan dimana; L, adalah kecerahan, nilai positif (+)

berarti cerah, nilai (-) berarti suram; axis a, nilai positif (+) berarti merah,

nilai (-) berarti hijau; axis b, nilai positif (+) berarti kuning, dan nilai negatif

(-) berarti biru.

4. Nilai warna dapat terlihat
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3.5.9 Uji Organoleptik (Rampengan, dkk., 1985) 

 Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan atau 

kelayakan suatu produk agar dapat diterima oleh panelis. Uji kesukaan ini 

dilakukan terhadap kenampakan, rasa, kekentalan, dan kesukaan dengan skala 

hedonik yaitu : 

Kenampakan Rasa Kekentalan Kesukaan 

1 = tidak menarik 1 = tidak enak 1= tidak kental 1 = tidak suka 

2 = cukup menarik 2 = cukup enak 2 = cukup kental 2 = cukup suka 

3 = menarik 3 = enak 3 = kental 3 = suka 

4= sangat menarik 4 = sangat enak 4 = sangat kental 4 = sangat suka 




