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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisa Pangan dan Mikrobiologi 

Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Kegiatan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2018 

sampai dengan Januari 2019. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sirup lidah buaya yaitu blender, 

kompor, panci, pisau, telenan, gelas beker, spatula, baskom, botol serta tutupnya, 

saringan, kain saring,sendok, timbangan analitikmettle Toledo, thermometer, 

pengaduk, corong, water bath. 

Alat yang digunakan untuk analisa adalah timbangan analitik(Pioneer Ohaus 

PA413), cawan porslen, vortex, timbangan, spektofotometer UV-Vus (Thermo 

Spectronic Genesys 20), waterbath, gelas beaker, tabung reaksi, rak tabung reaksi,  

pipet ukur, alumunium foil, plastik wrap, spatula, pengaduk kaca, filler, kuvet, 

labu ukur 100ml, hotplate,hand refractometer tipe N1-a merk ATAGO, pH 

universal, labu ukur, corong, erlenmeyer, gelas beker, colour reader, kertas label, 

viscometer rion tipe VT-04, lemari asam dan pH meter tipe Lab 875. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk adalah lidah buaya didapat 

dari kota Batu, daun suji didapat dari kota Bangil, batang kulit kayu manis yang 

didapat dari supermarket, CMC-Na didapat dari toko kimia, gula dan soda kue 

didapatkan dari supermarket. 
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Bahan yang digunakan untuk analisa kertas saring, aquades, larutan blanko 

yang terdiri dari 33,33 µl methanol, serbuk DPPH, methanol 96%, anthrone, 

larutan standar glukosa, tisu, kapas, larutan buffer, luff schoorl,H2SO4(p.a), etanol 

96%, CaCO3 (p.a) yang seluruhnya didapat dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi 

Pangan Univesitas Muhammadiyah Malang.  

3.3 Metode Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

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

penggunaan essence yaitu kayu manis yang terdiri dari 3 level yaitu 25%, 30%, 

35%. Faktor II adalah konsentrasi pewarna daun suji yang terdiri dari 3 level yaitu 

1,5%, 2%, 2,5%. Sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan yang dianalisa 

sebanyak 3 kali ulangan.Secara detail kombinasi keduanya dapat dilihat sebagai 

berikut. 

Faktor 1 : Konsentrasi pewarna daun suji 

S1 = 25 % (v/v) 

S2 = 30 % (v/v) 

S3 = 35 % (v/v) 

Faktor II : Konsentrasi essence 

L1 = Kayu manis 1,5 % (b/v) 

L2 = Kayu manis 2 % (b/v)  

L3 = Kayu manis 2,5 % (b/v) 

Kombinasi penggunaan essence dengan konsentrasi pewarna daun suji 

Perlakuan 

Metode Perlakuan 

L1 L2  L3  

S1 S1L1 S1L2 S1L3 

S2 S2L1 S2L2 S2L3 

S3 S3L1 S3L2 S3L3 
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Keterangan: 

S1L1 = pewarna daun suji 25 % dengan essence kayu manis 1,5 % 

S1L2 = pewarna daun suji 25 % dengan essence kayu manis 2 % 

S1L3 = pewarna daun suji 25 % dengan essence kayu manis 2,5 % 

S2L1 = pewarna daun suji 30 % dengan essence kayu manis 1,5 % 

S2L2 = pewarna daun suji 30 % dengan essence kayu manis 2 % 

S2L3 = pewarna daun suji 30 % dengan essence kayu manis 2,5 % 

S3L1 = pewarna daun suji 35 % dengan essence kayu manis 1,5 % 

S3L2 = pewarna daun suji 35 % dengan essence kayu manis 2 % 

S3L3 = pewarna daun suji 35 % dengan essence kayu manis 2,5 % 

 

3.4   Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian ini dimulai dengan pembuatan ekstraksi daun suji, kemudian 

dilakukananalisapH,Intensitas Warna,Total Klorofil,Gula Total,Antioksidan, 

selanjutnya proses pencucian lidah buaya, pada tahapan selanjutnya adalah proses 

pembuatan sari lidah buayadan dilakukananaisa pH, viskositas dan antioksidan. 

Tahap berikutnyayaitupembuatan sirup lidah buaya, kemudian dilakukan analisa 

yangmeliputi pH, Viskositas, Total Padatan Terlarut, Intensitas warna (L, a, b), 

Gula Total, Antioksidan dan uji organoleptik. 

3.4.1  Proses Ekstraksi Daun Suji 

Pertama-tama daun suji yang sudah dipetik ditimbang 100g kemudian 

dicuci dengan air mengalir untuk mempermudah pembersihan kemudian 

diblanching dengan suhu 100°C selama 1 menit lalu ditiriskan sebentar 

setelah itu dipotong atau dirajang, kemudian dihancurkan menggunakan 

blender dengan penambahan aquades dengan perbandingan 100g daun suji 

dengan 300 ml aquades setelah itu disaring menggunakan kain saring 

sehingga didapatkan filtrat dan ampasnya dibuang. Setelah diperoleh filtrat 

ditambahkan soda kue sebanyak 1,5g yang dilakukan setiap akan ekstraksi, 

kemudian diaduk lalu di ekstraksi menggunakan waterbath selama 15 menit 

dengan suhu 50°C. 
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Daun suji 

100g 

Pencucian  

Blanching dengan suhu 100°C 
selama 1 menit 

Pemotongan ± 1 cm 

Maserasi  

Penyaringan (kain 
saring) 

Filtrat 

Deodorisasi dengan 
waterbath (50°C 
selama 15 menit) 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Ekstraksi Daun Suji (Aryanti, 2016) dengan modifikasi 

 

3.4.2 Proses Pembuatan Sirup Lidah Buaya 
 

Lidah buaya dikupas dan dibuang kulitnya kemudian daging lidah buaya 

dipotong-potong dengan ukuran ± 1 cm lalu dilakukan pencucian menggunakan 

air mengalir sampai terasa kesat tidak ada lendir yang menempel sehingga 

didapatkan potongan daging lidah buaya. Selanjutnya dilakukan perebusan pada 

suhu 100°C selama ± 1 jam kemudian lendir diambil pada bagian lapisan atas 
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(NaHCO3) 

1,5g 
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2. Intensitas 

warna 

3. Total Klorofil 

4. Gula Total 

5. Antioksidan 

Air 

bersih 
Air kotor 

Aquades 

(rasio suji : 

aquades) 

1 : 3 

Ekstrak 

Daun Suji 
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potongan daging lidah buaya saat air telah mendidih, pengambilan lendir diulang 

sebanyak 3 kali. Ketika sudah tidak ada lendir potongan daging lidah buaya 

dihancurkan menggunakan blender kemudian disaring sehingga didapatkan sari 

lidah buaya.Sari lidah buaya di masukkan kedalam panci lalu ditambahkan 

dengan ekstrak daun suji sesuai perlakuan (25%, 30%, 35%) dan essence kayu 

manis (1,5%, 2%,2,5%) dicampur semua dan ditambahkan gula 70 g serta CMC-

Na 1 g  sebegai pengental lalu direbus pada suhu 100°C selama ± 10 menit 

sehingga didapatkan sirup lidah buaya. 
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Analisis: 

1. pH 

2. Viskositas 

3. Aktivitas 

Antioksidan 

Gambar 2. Diagram Alir Sirup Lidah Buaya  (Thalib, 2003) dengan modifikasi 

Keterangan: *    : 25%; 30%; 35% (v/v) 

** : 1,5%; 2%; 2,5% (b/v) 

Lidah Buaya 

Pengupasan  

Pemotongan ukuran ± 1 
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100°C selama ± 1 jam 

Penghancuran dengan 
blender 
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Sari Lidah Buaya 
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100°C selama ± 10 menit  

Sirup Lidah Buaya 
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manis** 
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3.5 Parameter Penelitian 

 

Parameter yang digunakan pada penelitian ini terdapat 2 parameter. Pertama  

penelitian bahan baku terdiri dari lidah buaya dengan analisa pH, viskositas dan 

antioksidan, daun suji dengan analisa pH, Intensitas Warna, Total klorofil, gula 

total dan antioksidan dan kayu manis dengan analisa pH, Gula total dan 

Antioksidan. Parameter kedua pembuatan sirup lidah buaya. 

3.6 Prosedur Pengamatan 

 

Parameter yang digunakan pada pengamatan sirup meliputipH, 

viskositas,total padatan terlarut, Analisa warna, total gula, aktifitas antioksidan, 

dan organoleptik. 

3.6.1 Analisa pH (Apriyantono dkk., 1989) 

1. Disiapkan pH meter dan bahan yang akan di uji nilai pHnya 

2. Dinyalakan pH meter 

3. Dibersihkan elektroda pH menggunakan aquades, mengeringkan dengan 

tisu 

4. Dicelupkan elektroda pH pada buffer 

5. Dibilas kembali dengan aquades, mengeringkan dengan tisu 

6. Dicelupkan elektroda pH meter pada bahan 

7. Dibaca dan mencatat skala yang tertera 

3.6.2 Analisa Viskositas (Yuwono dkk., 2001) 

1. Dipilih spindel sesuai dengan konsentrasi bahan atau tingkat kekentalan 

bahan; 

2. Dimasukkan pangkal spindel pada lubang penghubung rotor; 
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3. Dipilih spindledengan tingkat kekentalan bahan nomor 2untuk sampel 

sirup. Dimasukkan pangkal spindle ke dalam lubang penghubung rotor; 

4. Diturunkan spindle pada bahan sampai bagian tengah bahan, kemudian 

pengaturan kecepatan spindle dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan 

stabil; 

5. Diatur kecepatan dimatikan dan baca skala yang ditunjukkan; 

6. Diulang cara yang sama 2 kaliuntuk menemukan data yang valid; 

7. Dicacat hasil skala yang terbaca. 

3.6.3 AnalisaTotal Padatan Terlarut(TPT)(Yuwono, 2001) 

1. Disiapkan alat dan bahan; 

2. Dibuka penutup kaca prisma, lalu meneteskan aquades 1 tetes dengan 

menggunakan pipet tetes, menutup kaca prisma perlahan dan memastikan 

aquades memenuhi kaca prisma; 

3. Diarahkan refraktometer ke cahaya terang, melihat pembaca skala dapat 

melalui lubang teropong. Jika skala kabur, putar lubang teropong dan 

pastikan garis biru tepat pada 0° Brix; 

4. Dibuka dan membersihkan kaca prisma menggunakan tisu berbahan 

lembut dan kering dengan cara satu arah; 

5. Dibuka kembali kaca prisma kemudian meneteskan sampel sebanyak 1 

tetes kemudian tutup kaca prisma; 

6. Dilihat skala melalui lubang teropong, batas garis skala adalah antara garis 

putih dan biru 

7. Dibaca skala indeks bias ◦Brix yang ditunjukkan oleh jarum layar skala. 
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3.6.4 Analisa Warna (Color Reader) (Anitamuina, 2013) 

1. Diaktifkan color reader dengan menekan tombol on. 

2. Diawali pengukuran dengan standarisasi alat menggunakan keramik 

standar yang memiliki nilai L, a dan b dimana L adalah kecerahan, nilai 

positif berarti cerah nilai negatif berarti suram, a adalah kemerahan nilai 

positif berarti merah nilai negatif berarti hijau, b adalah kekuningan nilai 

positif berarti kuning dan nilai negatif berarti biru. 

3. Ditempelkan ujung lensa alat pada permukaan sampel yang akan diamati 

dan mengukur warnanya. 

3.6.5 Analisa Gula Total (Apriyantono, 1989) 

1. Ditimbang serbuk anthrone 0,05g dan H2SO4 50 ml menyesuaikan 

kebutuhan sampel; 

2. Ditimbang sampel 1ml dan 75ml aquades, memasukkan dalam Erlenmeyer 

100ml dan tutup menggunakan alumunium foil dan plastik wrap; 

3. Dipanaskan bahan sampai 30 menit menggunakan hotplate; 

4. Ditambahkan aquades 24ml dan 1g CaCO3; 

5. Diukur pH sampai di dapatkan pH 6 menggunakan pH universal; 

6. Dipanaskan dengan waterbath pada suhu 100°C selama 30 menit; 

7. Disaring menggunakan kertas saring; 

8. Diambil 1 ml filtrat dalam labu ukur dan tambahkan aquades sampai batas 

tera; 

9. Tiap 1 ml larutan diambil dan memasukkan ke dalam tabung reaksi yang 

berisi 5 ml anthrone; 
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10. Dipanaskan pada suhu 100°C selama 12 menit menggunakan hotplate lalu 

dinginkan menggunakan air mengalir; 

11. Dimasukkan bahan pada kuvet dan melakukan absorbansi; 

12. Dibaca pada Panjang gelombang (λ) 630nm dan catat hasil pembacaan 

 

 

 Keterangan: 

 Fp   : Faktor Pengenceran 

 Mg gula total : nilai x dari kurva standart 

 

3.6.6 Analisa Aktivitas Antioksidan Metode RSA (Radical Sacavenging 

Activity) (Htano, et al. 1989, dalam Karismawati, 2015). 
 

Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam bentuk persentase penghambatan 

terhadap radikal DPPH (scavenging activity) yang dilihat dari absorbansi Panjang 

gelombang 517 nm menggunakan spektofotometer. Adapun tahapan analisis 

aktivitas antioksidan dengan metode DPPH sebagai berikut. 

a) Pembuatan Larutan DPPH 

1. Dihitung kebutuhan serbuk DPPH dengan rumus : 

Konsentrasi =  

Massa (mg) 

X 100 % 

Mr x volume (L) 

2. Ditambahkan serbuk DPPH ke dalam labu ukur; 

3. Ditambahkan larutan etanol 96% hingga batas tera, dan homogenkan; 

4. Disimpan larutan DPHH pada kondisi gelap dan tertutup rapat pada suhu 

dingin. 

b) Ekstrak Bahan Aktif 

1. Ditimbang sampel sebanyak ± 1 gram kedalam tube sentrifuse; 

2. Ditambahkan larutan etanol 96% sebanyak 9 ml; 

Total kadar gula(%) = 
Mg Gula Total x Fp 

X 100 % 
Berat bahan x 1000 
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3. Disentrifuse dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit; 

4. Disaring untuk memisahkan supernatant; 

5. Dilakukan uji aktifitas antioksidan. 

c) Analisis Aktivitas Antioksidan 

1. Diambil supernatant sebanyak 4 ml dan 4 ml ethanol 96% untuk blanko; 

2. Diambil supernatant 1 ml lalu masukkan ke dalam tabung reaksi yang 

sudah terbungkus dengan alumunium foil; 

3. Ditambahkan 1 ml larutan DPPH dan menghomogenkan; 

4. Ditutup mulut tabung dengan alumunium foil; 

5. Disimpan sampel pada kondisi gelap selama 30 menit; 

6. Dibaca absorbansi sampel dengan menggunakan spektofotometer pada 

Panjang gelombang 517 nm; 

7. Dihitung % inhibisi dengan rumus: 

% Inhibisi =  
A blanko – A larutan sampel 

X 100 % 
A blanko 

3.6.7 Analisa Organoleptik (Soekarto, 2013 dalam Hariati, 2015) 

Analisa organoleptik merupakan analisis 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 skal 1 sampai 5 sesuai denga kategori uji. Pengujian melibatkan 

26 panelis yang diminta menyatakan penilaiannya terkait produk pada lembar 

format yang telah disediakan. 
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Skala uji hedonik rasa terklasifikasi dalam tiga penilaian sebagai berikut. 

No. Rasa Aroma Warna 

1. Sangat Tidak Enak Sangat Tidak Suka Sangat Tidak Menarik 

2. Tidak Enak Tidak Suka Tidak Menarik 

3. Cukup Enak Cukup Suka Cukup Menarik 

4. Enak Suka Menarik 

5. Sangat Enak Sangat Suka Sangat Menarik 

 

3.7.8 Pengolahan Data 

 

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap. Tahap 

pertama, menggunakan analisis sidik ragam pada taraf 5%. Selanjutnya bila 

terjadi beda nyata atau interaksi pada masing-masing perakuan maka data yang 

sudah diperoleh akan dilanjutkan dengan uji pembeda menggunakan uji DMRT 

(Duncan’s Multiple Range Test)/ uji Bedapada taraf 5%. Tahap kedua, penentuan 

perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji efektivitas (De Garmo) yang 

diperoleh dari perbandingan nilai hasil analisa dengan SNI dan penelitian 

sebelumnya untuk menentukan bobot variabel. Tahap ketiga, tiga perlakuan 

terbaik dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui perbedaan disetiap perlakuan. 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut : 

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil 

2. Ditentukan bobot nilai (BV) pada masing-masing variabel sesuai dengan 

kontribusinya dengan angka relative 0-1 

3. Ditentukan bobot normal (BN) dengan membagi BV dengan jumlah semua 

bobot variable 

4. Dikelompokkan variabel-variabel yang dianalisis menjadi 2 kelompok yaitu 

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

semakin kecil reratanya semakin jelek 
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5. Ditentukan Nilai Efektivitas (ne) yaitu :

 e 
 ilai  erlakuan nilai terenda 

 ilai tertin  i nilai terenda 

Nilai hasil = Ne x Bobot Normal 




