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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Juli 2019 

bertempat di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu pisau, sendok, panci, 

penyaring, kompor (Rinai), blender (Panasonic), cetakan jelly. Sedangkan alat 

analitik yaitu timbangan analitik (Ohaus Pionerr), stopwatch, colour reader 

(Konika Minolta CR-10), pH meter (tipe Lab 875 SI Analytics), cawan porselin, 

desikator (Glaswerk Waertheim 6132), pipet, thermometer (Lotus), tabung reaksi, 

beaker glass, tanur, corong pisah, oven (WTC binder type ), erlenmeyer, 

pendingin balik, distilator, spectrophotometer UV Visible (Shimadzu tipe UV-

1800), tube, vortex, kuvet, pipet tetes, corong, kertas saring, alumunium foil, 

buret, Texture Profile Analyzer (Shimadzu TPA EZ test model SM-500N-168). 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan pembuatan yaitu, 

wortel imperator yang bewarna orange, berbentuk bulat panjang dengan ujung 

runcing dan wortel chantenay yang memiliki warna lebih orange dari wortel 

imperator, berbentuk bulat panjang dengan ujung tumpul yang didapatkan dari  

kota Malang, air bersih berasal dari PDAM Kota Malang, gelatin, asam sitrat, 

sukrosa, dan sirup glukosa yang didapatkan dari toko Primarasa Malang. 
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Adapun bahan kimia yang digunakan untuk penelitian antara lain amilum 

1% (p.a), kertas saring, H2SO4 26,5% (p.a), aquades, larutan KI (p.a), larutan Luff 

Schrool 12,5% (p.a), aseton (teknis), petroleum eter (teknis), Na2S2O3 0,1 N 

(teknis). 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan rancangan pola tersarang dengan 2 

faktor. Faktor Induk yaitu perbedaan varietas wortel dengan 2 varietas yang 

digunakan yaitu wortel  imperator dan wortel chantenay dan faktor tersarang yaitu 

penambahan sirup glukosa dengan 4 level yakni (20%, 30%, 40%, dan 50%) 

(𝑏 𝑣⁄ ) sehingga diperoleh 8 kombinasi perlakuan yang dianalisa sebanyak 3 

ulangan. 

Faktor – faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Sarang/induk (main plot factor) : varietas wortel  

W1 : wortel imperator 

 W2 : wortel chantenay 

Tersarang (sup plot factor) : konsentrasi sirup glukosa ( 𝑏 𝑣⁄ ) 

G1 : 20 %  

G2 : 30 %  

G3 : 40 %  

G4 : 50 %  
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Tabel 1. Matrik Kombinasi Perlakuan 

W1 W2 

G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 

W1(G1) W1(G2) W1(G3) W1(G4) W2(G1) W2(G2) W2(G3) W2(G4) 

Keterangan: 

W1G1 : Sari wortel imperator dengan sirup glukosa sebanyak 20% 

W2G1 : Sari wortel chantenay dengan  sirup glukosa sebanyak 20% 

W1G2 : Sari wortel imperator dengan sirup glukosa sebanyak 30% 

W2G2 : Sari wortel chantenay dengan  sirup glukosa sebanyak 30% 

W1G3 : Sari wortel imperator dengan sirup glukosa sebanyak 40% 

W2G3 : Sari wortel chantenay dengan  sirup glukosa sebanyak 40% 

W1G4 : Sari wortel imperator dengan sirup glukosa sebanyak 50% 

W2G4: Sari wortel chantenay dengan  sirup glukosa sebanyak 50% 

3.4 Tahapan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini terdiri atas beberapa tahap yaitu pembuatan sari 

wortel dengan bahan baku  wortel imperator dan wortel chantenay, yang 

kemudian dilakukan pembuatan permen jelly dari dua varietas wortel dengan 

penambahan konsentrasi sirup glukosa yang berbeda. Konsentrasi sirup glukosa 

yang digunakan yaitu 20%, 30%, 40% dan 50%. Tahap yang terakhir adalah 

pengujian parameter yang telah ditentukan. 

3.5 Proses Pembuatan Permen Jelly Wortel 

Pembuatan permen jelly wortel pertama tama dilakukan proses pembuatan 

sari wortel terlebih dahulu. Wortel dilakukan pencucian, kemudian wortel 

dipotong kecil-kecil lalu dihancurkan dengan menggunakan blender dengan air. 

Setelah didapatkan bubur wortel dilakukan penyaringan dengan menggunakan 
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kain saring untuk mendapatkan sari wortelnya (pembuatan sari wortel dilakukan 

terpisah setiap varietasnya). 

 Proses pembuatan permen jelly yaitu dengan cara mengambil masing-

masing sari wortel sebanyak 100 ml kemudian dipanaskan ±40oC dengan 

dilakukan penambahan sirup glukosa dan sukrosa sambil dilakukan pengadukan 

selama pemanasan. Kemudian ditambahkan gelatin dan dilakukan pemanasan 

dilanjutkan sampai suhu ±900C selama 10 menit sampai tercapai kekentalan 

kemudian diangkat dari alat pemanas. Cairan kental permen jelly langsung 

dituangkan ke cetakan dan didinginkan atau didiamkan pada suhu ruang ±28oC 

selama 1 jam. Setelah 1 jam permen jelly dimasukkan kedalam lemari pendingin 

dengan suhu ±50C selama 24 jam. Setelah dikeluarkan dari lemari pendingin, 

permen jelly dibiarkan pada suhu ruang selama 1 jam dan dikeluarkan dari 

cetakan, dan didapatkan permen jelly wortel. 

3.6 Parameter Penelitian 

3.6.1 Analisa Kadar Air dengan Metode Oven (AOAC, 2005) 

a. Preparasi wadah timbangan 

1. Masing-masing wadah yang timbang diberi tanda 

2. Wadah dipanaskan dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam 

3. Wadah ditimbang  

4. Massa masing-masing wadah sampel dicatat  

b. Pengukuran kadar air 

1. Sampel bahan diambil  

2. Sampel dalam wadah sebanyak 2 g ditimbang 

3. Wadah yang ditimbang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven 
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4. Suhu pada oven diatur (100°C) selama 4-6  jam 

5. Kadar air sampel dihitung dengan persamaan:  

% kadar air=
Massa awal-massa akhir

Massa sampel
x 100% 

3.6.2 Analisa Kadar Abu (Winarno, 2008) 

a. Preparasi wadah timbangan 

1. Masing-masing wadah timbang diberi tanda 

2. Wadah dipanaskan dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam 

3. Wadah timbang  

4. Massa masing-masing wadah sampel dicatat 

b. Pengukuran kadar abu 

1. Bahan sampel diambil  

2. Sampel dalam wadah sebanyak 2 g ditimbang  

3. Wadah timbang yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur dengan 

suhu 600oC selama 4-6 jam 

4. Kadar abu sampel dihitung dengan persamaan:  

% kadar abu=
Massa abu

Massa sampel
x 100% 

3.6.3 Analisa Kadar Gula Reduksi Metode Luff Schrool (Sudarmadji, 1997) 

1. Ambil dan timbang bahan sebanyak 2 gram 

2. Encerkan dengan aquades 25 mL pada labu takar 25 mL kemudian saring dan 

ambil filtrate 12,5 mL dan membuat blanko dengan aquades 12,5 mL + Luff 

Schrool 12,5 mL 

3. Tambahkan pada hotplate dan pendingin balik, pertahankan selama 10 menit 

setelah mendidih dan dinginkan dengan cepat pada air mengalir 
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4. Tambahkan 7,5 mL larutan KI dan homogenkan 

5. Tambahkan 12,5 mL H2SO4 dan tambahkan 5 tetes amilum dan homogenkan 

6. Titrasi dengan Na2S2O3 0,1 N sampai bewarna putih keruh 

7. Volume titrasi dicatat 

8. Kadar gula reduksi dihitung dengan persamaan:  

% Gula reduksi = titrasi blanko-titrasi sampel x
faktor pengeneran

berat bahan(g)
x 100% 

3.6.4 Analisa Kadar Betakaroten metode spektrofotometri (AOAC, 1999) 

1. Bahan dihaluskan, menimbang bahan sebanyak 0,5 gram 

2. Dimasukkan bahan ke dalam tube sentrifuse 

3. Dilarutkan dengan larutan petroleum eter : aseton (1:1) sebanyak 5 mL 

4. Dinsentrifuse sebanyak 3 kali, kemudian mengambil larutan dan 

memasukkan kedalam tabung reaksi 

5. Dicuci dengan aquades 15 mL aquades dengan menggunakan corong pisah 

sebanyak 3 kali 

6. Diukur volume karoten yang terpisah dari senyawa lain 

7. Dimasukkan Na2SO4 sebanyak 1 gram dalam tube sentrifuse dan 

menambahkan karoten yang terpisah 

8. Disentrifuse selama ± 5 menit 

9. Diambil 2 mL eluat dan mengamati absorbansi pada panjang gelombang 450 

nm dengan spektrofotometer uv-vis 

10. Dihitung kadar total karoten dengan rumus: 

Kadar total karoten = 
total volume x abs x 100

0,2 x berat sampel
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3.6.5 Analisa pH (Badan Standarisasi Nasional, 2004) 

1. Disiapkan alat pH meter dan dinyalakan 

2. Elektroda pH dibersihkan menggunakan aquades dan dikeringkan 

menggunakan tisu 

3.  Elektroda pH dicelupkan pada larutan buffer untuk kalibrasi 

4. Elektroda pH dibilas menggunakan aquades dan dikeringkan menggunakan 

tisu lalu elektroda digunakan untuk mengukur sampel yang akan diuji 

3.6.6 Analisa Intensitas Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

1. Alat dan bahan disiapkan  

2. Color reader dinyalakan dengan sistem L,a,b 

3. Color reader dikalibrasi dan dipilih warna putih dan hasil kalibrasi disimpan 

4. Ujung reseptor ditempelkan pada sampel sampai lampunya hidup 

5. Hasil yang diperoleh dicatat 

6. Dilakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing sampel 

3.6.7 Analisa kekenyalan menggunakan Texture Analyzer (Hardiman, 1991) 

1.     Sampel diapit oleh dua cincin dengan diameter 3 cm 

2.     Sampel ditempatkan pada bagian tengah area pengujian 

3.     Probe spherical ball probe dengan diameter 0,25 inch menekan sampel 

4.     Didapatkan hasil nilai kekenyalan. 

3.6.8 Uji organoleptik dengan metode Hedonic Scale Scoring (Kartika,1997) 

Analisa organoleptik yang dilakukan adalah analisa hedonik. Analisa 

hedonik dilakukan dengan menggunakan panelis tidak terlatih dari mahasiswa 

dengan tujuan mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu bahan 
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pangan (Rhani, 2010). Panel yang digunakan untuk uji organoleptik adalah 30 

panelis yang tidak terlatih. Skor penilaian organoleptik disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 2. Skor Penilaian pada Analisa Organoleptik permen jelly wortel 

Uji 1 2 3 4 5 

Tekstur Sangat 

kenyal 

Kenyal Agak kenyal Tidak 

kenyal 

Sangat 

tidak 

kenyal 

Warna Sangat 

jernih 

Jernih Agak jernih Tidak 

jernih 

Sangat 

tidak 

jernih 

Kesukaan Sangat 

suka 

Suka Agak suka Tidak 

suka 

Sangat 

tidak suka 

3.7 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan rancangan pola tersarang (nested) dan data 

pengamatan analisis kimia dan fisik, dianalisis menggunakan ANOVA (Analysis 

of Variance) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan.  Apabila hasil analisa 

menunjukkan  pengaruh nyata, maka jika ada interaksi antar faktor dilanjutkan 

dengan uji DMRT (Duncan's Multiple Range Test) untuk perlakuan berbeda nyata 

α = 5% (Hanafiah, 2003). Penentuan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode 

uji efektifitas membandingkan langsung dengan nilai pustaka yang diambil dari 

sumber FAO (Food and Agriculture Organization) dan MEXT (Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology). Kemudian hasil dari 

perlakuan terbaik akan dibandingkan dengan perlakuan kontrol pasar dan pustaka 

untuk  mengetahui perbedaan. 
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Keterangan:  * : chantenay dan imperator 

** : 20%, 30%, 40%, 50% 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Permen Jelly Wortel (Hidayat, 2004) 
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