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RINGKASAN  

Ubi jalar ungu merupakan tanaman palawija sumber karbohidrat yang cukup potensial 
sebagai bahan penganekaragaman pangan dan industri. Ketersediaan ubi jalar melimpah 
karena mudah dibudidayakan dan telah dibudidayakan di seluruh wilayah Indonesia. Ubi jalar 
ungu kaya akan antosianin (110,51 mg/100 g (Suprapta, 2003)) dan betakaroten (9900 mkg 
(32967 SI)/100 g, (Apraidji, 2007)) serta mengandung senyawa antikanker seperti selenium 
dan iodin (Yashimoto et al., 1999). 

Salah satu pengembangan ubi jalar ungu yaitu dengan mengolahnya menjadi wine. 
Wine merupakan salah satu produk fermentasi yang umumnya terbuat dari buah anggur dan 
produk minuman yang eksklusif dan mahal. Adanya penelitian yang menunjukkan bahwa 
wine memiliki efek kesehatan yang berpotensi menurunkan kadar kolesterol darah dan 
mengurangi resiko kanker (Anonimous, 2008). Ilmuwan Jepang telah melakukan penelitian 
tentang pembuatan minuman beralkohol serupa wine dengan bahan dasar ubi jalar ungu 
mentah dengan menggunakan Aspergillus kawachii dan Saccharomyces cerevisiae (Saigussa 
and Ohba, 2004). Namun tidak diketahui kadar alkohol dari produk tersebut jika 
menggunakan pasta ubi jalar ungu, strain Aspergillus lainnya, yaitu Aspergillus niger serta 
konsentrasi dari pasta yang sesuai, untuk dapat menghasilkan kadar alkohol yang mendekati 
produk wine. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi substrat, 
dalam hal ini pasta ubi jalar ungu, terhadap kadar gula yang dihasilkan untuk substrat 
fermentasi dan kadar alkohol dari produk minuman yang dihasilkan. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 
perlakuan yang masing-masing diulang sebanyak 3 ulangan. Perlakuan konsentrasi pasta dan 
enzim yang diberikan adalah 15:10; 20:10; 25:10; 30:10 dan 35:10. Dari perlakuan tersebut 
diperoleh 15 satuan percobaan. Data dianalisa dengan ANNOVA dan uji BNT dengan selang 
kepercayaan 1% dan 5%. Perlakuan terbaik dipilih dengan metode Multiple Attribute (Zeleny, 
1982). 

Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan konsentrasi substrat berpengaruh nyata 
terhadap total gula setelah sakarifikasi dan kadar alkohol produk minuman beralkohol. 
Konsentrasi substrat berpengaruh nyata (selang kepercayaan 5%) terhadap kadar pati, total 
gula, total gula produk minuman beralkohol, kadar alkohol produk minuman dan tingkat 
kemerahan produk.     

Perlakuan terbaik berdasarkan parameter fisik dan kimia adalah konsentrasi substrat 
25% dan konsentrasi enzim 10% dengan total gula setelah sakarifikasi 18,31%; kadar alkohol 
12,71%; kadar antosianin 147,729 mg/1000mL dan tingkat kemerahan 6,44.  

Kata kunci : Pasta ubi jalar ungu, wine, Aspergillus niger, enzim amilase kasar 



   

vi

SUMMARY  

Purple-fleshed swet potato is carbohydrate-source crop that potentially to 
be food and industrial diversity material. It s avaibility overflow because it easy to 
cultivate and already cultivated in whole of Indonesia. Purple-fleshed sweet 
potato rich of anthocyanin (110,51 mg/100 g (Suprapta, 2003)) and betacarotenoid 
(9900 mkg (32967 SI)/100 g (Apraidji, 2007)) and also contain anticancer 
compound such as selenium and iodine (Yashimoto et al., 1999).  

One of purple-fleshed sweet potato development is processing become 
wine. Wine is one of fermentation product commonly made from grapes and an 
exclusive and expensive beverage. Some research shows that wine have healthy 
effect that potentially reducing blood cholesterol degree and reduce cancer risk 
(Anonimous, 2008). Japanesse researcher have been researching about wine-like 
alcoholic beverage based on raw purple-fleshed sweet potato using Aspergillus 
kawachii and Saccharomyces cerevisiae (Saigusa and Ohba, 2004). But we don t 
know about alcohol content from it if using purple-fleshed sweet potato paste, 
another strain of Aspergillus, that is Aspergillus niger and also appropriate paste 
concentration, to produce alcohol content that equally with wine. 

The aim of this research is to know the effect of substrate concentration, in 
case purple-fleshed sweet potato paste, to sugar content for fermentation substrate 
and  alcohol content from beverage product that had produced. 

This research using Group Random Design (RAK) that consist of five 
treatments repeating for each treatment for three times. The given treatment of 
paste concentration and enzyme are 15:10; 20:10; 25:10; 30:10 and 35:10. From 
its treatment we have fifteen experimental units. Data is analyzed with ANNOVA 
and BNT with =1% and =5%. The best treatment choosen with Multiple 
Attribute methode (Zeleny, 1982). 

According to research result, the treatment of substrate concentration 
having significant effect to total sugar after saccharification and alcohol content of 
beverage product and degree of redness of beverage product. Substrate 
concentration have significant effect ( =5%) to starch content, total sugar, total 
sugar alcoholic beverage, alcohol content beverage product and degree of redness 
beverage product. 

The best treatment based on physic an chemistry parameter is substrate 
concentration 25% and enzyme concentration 10% treatment with total sugar after 
saccahrification 18,31%; alcohol content 12,71%; anthocyanin 147,729 mg/1000 
ml and degree of redness 6,44  

Keyword : purple-fleshed sweet potato paste, Aspergillus niger, raw amylase 
enzyme  
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I. PENDAHULUAN  

1.1. LATAR BELAKANG 

Ubi jalar merupakan tanaman palawija sumber karbohidrat yang cukup 

potensial sebagai bahan penganekaragaman pangan dan agroindustri. Selain 

sebagai sumber karbohidrat, ubi jalar juga kaya akan vitamin A dan C serta 

mineral Ca. Cara budidayanya yang mudah, daya adaptasi cukup luas dan telah 

dibudidayakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga ketersediaannya berlimpah. 

Ubi jalar juga diketahui mengandung antioksidan yang cukup tinggi dalam bentuk 

antosianin dan betakaroten. Suprapta (2003) melaporkan bahwa ubi jalar ungu 

mengandung antosianin sebesar 110,51 mg/100 g. Dengan kondisi yang demikian 

ubi jalar, terutama ubi ungu, dapat digunakan sebagai sumber pangan kesehatan. 

Ubi ungu dapat diolah menjadi bentuk pasta. Keunggulan dari bentuk pasta ini 

adalah warna ungu dari ubi ungu masih dapat dipertahankan sampai pada produk 

akhirnya. Namun pasta tidak dapat bertahan lama sehingga harus langsung 

digunakan atau disimpan pada suhu dingin (± 1ºC) jika ingin digunakan untuk 

jangka waktu lama (Anonimous, 2008). Di negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat dan Jepang ubi jalar diolah menjadi makanan dan minuman yang beraneka 

ragam, salah satunya adalah wine atau anggur. 

Wine merupakan produk fermentasi dari buah anggur dan merupakan 

salah satu minuman beralkohol yang eksklusif dan mahal. Wine mempunyai kadar 

alkohol berkisar antara 7-18%. Selain memberikan efek yang bersifat 

menghangatkan, wine juga dikenal dapat memberikan efek kesehatan. Segelas 
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kecil (1 sloki = ± 25 ml) red wine dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah 

dan mengurangi resiko terjadinya kanker. Di negara Jepang, wine dan produk-

produk minuman beralkohol seperti sake, Sh ch

 

(Soju) dan lainnya dibuat dari 

bahan-bahan yang mengandung pati, seperti beras, gandum, kentang, barley, ubi 

jalar dan tapioka. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui potensi 

produk fermentasi berbasis ubi jalar ungu. Salah satunya adalah Saigusa and Ohba 

(2002) yang melaporkan bahwa ubi jalar ungu varietas Ayamurasaki dapat 

menghasilkan produk minuman beralkohol dengan aroma seperti wine dan 

memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Di Indonesia pembuatan 

produk fermentasi berbasis ubi jalar ungu belum banyak diteliti sehingga perlu 

dilakukankan riset mengenai proses pembuatan produk tersebut. 

Aspergillus niger merupakan salah satu spesies dari golongan fungi yang 

telah diketahui dapat menghasilkan enzim amilase. Spesies ini banyak ditemukan 

di tanah lembab dan secara alami dapat tumbuh pada permukaan buah dan 

sayuran tertentu. Spesies ini juga mudah untuk ditangani dalam laboratorium 

karena dapat tumbuh pada substrat yang kompleks hingga sederhana (Omemu et 

al., 2005). Spesies ini dapat menghasilkan enzim amilase yang memiliki aktifitas 

yang cukup tinggi dalam substrat berupa limbah sorghum dalam konsentrasi 

tertentu (Abu et al., 2005). Aktifitas enzim amilase yang diperoleh dari golongan 

fungi ini dapat menghasilkan kadar gula yang sesuai untuk substrat fermentasi 

oleh ragi wine, yaitu sebesar 17-18%. Penggunaan Aspergillus niger sebagai 

penghasil enzim amilase belum dikenal luas di Indonesia. Selain itu belum 

diketahui konsentrasi substrat yang sesuai untuk bahan lain yang mengandung 
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karbohidrat (pati) yang salah satunya adalah ubi jalar ungu, untuk dapat 

menghasilkan kadar gula yang dapat digunakan sebagai substrat fermentasi dalam 

pembuatan wine.           

1.2. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

substrat, dalam hal ini pasta ubi jalar ungu, terhadap kadar gula yang dihasilkan 

dan kadar alkohol dari produk wine yang dihasilkan.  

1.3. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh diversifikasi produk 

olahan ubi jalar ungu (Ipomoea batatas var. Ayamurasaki) yang memiliki 

keunggulan sebagai produk pangan fungsional.  

1.4. HIPOTESA 

Diduga konsentrasi substrat berupa pasta ubi jalar ungu (Ipomoea batatas 

var. Ayamurasaki) berpengaruh terhadap kadar gula yang dihasilkan sebagai 

substrat fermentasi menjadi wine.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas var. Ayamurasaki) 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L. var. Ayamurasaki) merupakan 

tanaman jenis umbi-umbian yang berasal dari negara Jepang. Kenampakan ubi 

ungu Jepang ini bagus dengan berat tiap buah rata-rata 200-500 g. Kandungan 

nutrisinya lebih tinggi dibandingkan ubu jalar varietas lain, terutama kandungan 

lisin, Cu, Mg, K, Zn,  rata-rata substansi antikanker yaitu selenium dan iodin 20 

kali lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lain (Yashimoto et al., 1999). 

Karakteristik umum dari ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L. var. Ayamurasaki) 

adalah kulit berwarna merah gelap sampai ungu, daging buah berwarna ungu 

gelap, berbentuk panjang dan khas (Anonymous, 2005). 

Klasifikasi ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L.) adalah sebagai berikut 

(Anonimousa, 2007) : 

Kingdom  : Plantae 

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Order   : Solanales 

Family  : Convolvulaceae 

Genus   : Ipomoea 

Species  : Ipomoea batatas 

Gambar dari ubi ungu Jepang (Ipomoea batatas L. var. Ayamurasaki) 

dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Ubi ungu Jepang (Ipomoea batatas  L. var. Ayamurasaki) 
                                                                           (Anonymous, 2005)  

Komposisi kimia Ipomoea batatas L.  dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Komposisi Kimia Ipomoea batatas L. 

Sumber: Nakashima. (1999)   
*Risnawatie (2004)  

Kandungan antosianin pada Ipomoea batatas L. var. Ayamurasaki adalah 

cyanidin dan peonidin 3-O-sophoroside-5-O-glucosides yang terasilasi dengan 

asam kafeat, asam ferulat, atau asam p-hydroxybenzoic (Terahara, et al., 2004). 

Kandungan antosianin yang tinggi pada ubi ungu, membuat tanaman ini sebagai 

pilihan yang lebih sehat dan sebagai alternatif pewarna alami, dikarenakan 

kandungan antioksidan dan stabilitas warnanya yang tinggi (Yoshinaga, 1995). 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa antosianin ubi ungu juga memiliki fungsi 

fisiologis misal antioksidan, antikanker, dan perlindungan terhadap kerusakan hati 

(Furuta et al., 1998). Selain antosianin, zat aktif yang dapat bersifat sebagai 

Komponen Kadar Komponen Kadar 
Air (%) 
Protein (%) 
Lemak (%) 
Pati (%) 
Karbohidrat non 
pati (%) 
Gula pereduksi 
(%) 

50-81 
1-2,4 

1,8-6,4 
8-29 

0,5-7,5  

0,5-7,5 

Abu (%) 
Karotenoid (%) 
Tiamin (%) 
As. askorbat (g/100g ) 
Riboflavin (%) 
Antosianin (%)*  

0,9-1,4 
4 

0,1 
25 

0,06 
0,02467  



   

15

 
antioksidan antara lain asam fenolat, karotenoid dan penghambat protein tripsin 

(Anonimousb, 2007). 

Ubi jalar yang termasuk umbi-umbian murah ini jarang masuk dalam 

menu keluarga kita, padahal di dapur Barat, ubi jalar merupakan primadona. Pada 

perayaan hari besar besar, seperti Natal dan Thanksgiving Day, penduduk AS 

lazim membuat sajian eksklusif dari ubi jalar seperti cake, kue kering, puree 

pelengkap steak atau salad, es krim, puding, muffin, souffle, pancake, kroket, sup 

krim, maupun sebagai taburan hidangan panggang (au gratin) (Apraidji, 2007). 

Ubi jalar memiliki fungsi sebagai penghambat kanker. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan ilmuwan Jepang, diketahui bahwa ekstrak ubi jalar 

mengandung senyawa fenolik yang tinggi yang menunjukkan efek pengikatan 

radikal yang signifikan terhadap radikal DPPH. Selain itu, mereka juga meneliti 

keuntungan potensial dari ubi jalar ungu sebagai antikanker terhadap tikus jantan 

dengan jalan memberi perlakuan tikus jantan dengan DMH dan PhIP kemudian 

tikus-tikus tersebut diberi suplemen ubi jalar ungu dan kubis merah. Hasil 

penelitian menunjukkan pengurangan aktifitas sel kanker berhubungan dengan 

pemberian suplemen tersebut. Selain itu, ubi jalar ungu juga dapat menurunkan 

kadar glukosa darah dengan jalan meningkatkan aktifitas enzim glukosa-6-fosfat 

dehidrogenase dalam darah. Konsumsi ekstrak asam fitat dari ubi jalar dan 

konsumsi asam fitat komersial dengan zinc dapat menurunkan kadar glukosa 

darah (Anonimousj, 2007).  

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas var. Ayamurasaki) saat ini mulai banyak 

dikenal oleh masyarakat setelah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan 



   

16

 
dengan ubi tersebut. Salah satunya tentang pembuatan minuman fermentasi 

beralkohol. Saigusa and Ohba (2002) menyatakan bahwa ubi jalar ungu varietas 

Ayamurasaki mampu menghasilkan produk minuman beralkohol yang 

mengandung sejumlah besar komponen yang serupa dengan wine. Produk yang 

dihasilkan berwarna merah dengan nilai absorpsi yang cukup tinggi pada panjang 

gelombang 530 nm dalam serial pola absorpsi.   

2.2. Wine 

Wine merupakan salah satu minuman beralkohol hasil fermentasi yang dari 

buah anggur. Selain buah anggur, wine sebenarnya bisa dibuat dari buah-buahan 

yang lain, seperti pisang, salak, apel, strawberry dan bahan-bahan berpati seperti 

barley dan beras (Anonimous, 2008). Wine yang mengalami proses fermentasi 

yang panjang (lengkap) dan proses pemeraman yang cukup panjang (bulanan atau 

tahunan, bahkan puluhan tahun) akan memberikan kandungan alkohol sekitar 7-

18% sedangkan bir yang mengalami proses fermentasi yang pendek (tidak 

lengkap) dan proses pemeraman yang cukup pendek (1-2 minggu) memiliki 

kandungan alkohol sebesar 3-8%, sebagaimana proses karbonasi alami 

(Anonimouse, 2007).  

Ada dua golongan besar dalam jenis-jenis wine, yaitu red wine dan white 

wine, selebihnya adalah macam-macam variannya.  Selain itu ada juga jenis rose 

wine yang berwarna merah jambu, sweet wine dan fourtyfied wine. Fourtyfied 

wine ini adalah wine yang ditambahkan dengan minuman jenis spirit sehingga 

memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi dari wine yang lain. Terakhir, ada jenis 
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sparkling wine, yaitu champaigne (Andini, 2008). Red wine adalah wine yang 

dibuat dari buah anggur merah, sedangkan white wine adalah wine yang dibuat 

dari jenis buah anggur putih. Untuk red wine, kulit dan biji buah anggur juga 

diikutsertakan pada saat pembuatan wine. Selama proses pembuatan (fermentasi), 

kulit dan biji anggur ini mengekstraksi warna yang terdapat dalam kulit dan biji 

buah. Dari proses inilah, red wine mendapatkan warna merahnya. Sedangkan 

untuk white wine, hanya daging buah saja yang digunakan dalam proses 

pembuatannya (Andini, 2008). 

Tabel 2. Kandungan nutrisi red wine dan white wine 
                                   

       

Sumber : Anonimous, 2008 

Setelah proses fermentasi selesai, terdapat proses berikutnya yaitu 

pemeraman (aging). Proses ini ada dua jenis, yaitu conditioning dan secondary 

fermentation. Conditioning bertujuan untuk mengendapkan protein dan sisa-sisa 

yeast serta menghilangkan aroma-aroma yang tidak diinginkan seperti senyawa 

fenolik sehingga aromanya menjadi lebih lembut. Secondary fermentation 

bertujuan untuk menghilangkan flavor-flavor menyimpang dalam produk, 

termasuk asetaldehid dan mengendapkan yeast pada dasar wadah sehingga 

diperoleh produk yang lebih jernih. Proses pemeraman dilakukan pada suhu 

rendah, hampir mendekati suhu pembekuan dan dilakukan dalam jangka waktu 

yang cukup lama (Anonimousk, 2007).  

Komposisi kimia 
Red wine 

(g) 
White wine 

(g) 
Karbohidrat 2,6

 

0,8

 

Protein 0,1

 

0,1

 

Lemak 0

 

0

 

Alkohol 10,6
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Di negara Jepang saat ini dikembangkan produk minuman fermentasi 

serupa wine yang terbuat dari ubi ungu dan kuning. Dari ubi ini dapat dihasilkan 

produk wine yang memberikan karakteristik serupa wine (Saigusa and Ohba, 

2002). Selain itu produk wine tersebut diklaim mengandung antioksidan berupa 

antosianin yang cukup tinggi dan relatif stabil dalam kondisi asam (Daniells, 

2007). Saigusa and Ohba (2004) juga melaporkan bahwa telah memproduksi 

sebuah minuman beralkohol yang mengandung pigmen antosianin berkadar tinggi 

yang diproduksi dari ubi jalar ungu yang disebut Pa-Puru.  

 

Gambar 2. Pa-Puru (Saigusa and Ohba, 2004) 

  

Produk wine dengan bahan dasar ubi jalar ini dibuat dengan fermentasi 

dari Rice koji (Aspergillus kawachii) untuk shochu, ragi wine (Saccharomyces 

cerevisiae) dan air. Hasil fermentasi cair tersebut disebut sebagai Shubo. Bubur 

sakarifikasi dibuat dengan campuran Rice koji, Ayamurasaki mentah dan air. 

Kemudian bubur sakarifikasi dan Shubo dicampur dan difermentasi. Ketika 

tingkat keasaman Rice koji dan tingkat kemanisan bubur sakarifikasi dalam 
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keadaan seimbang, cairan fermentasi kemudian disaring, menghasilkan sebuah 

minuman beralkohol yang unik (Saigusa and Ohba, 2004).  

Selain digunakan untuk konsumsi bagi kalangan tertentu, diketahui bahwa 

wine, terutama red wine, memiliki efek kesehatan. Hal ini diketahui melalui suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap warga di negara Perancis yang menyatakan 

bahwa jumlah penderita jantung koroner di Perancis lebih rendah daripada 

Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar lemak jenuh dalam 

menu diet warga Perancis yang diduga akibat tingginya konsumsi wine. Namun 

hal ini masih diragukan kebenarannya karena berdasarkan bukti ilmiah yang 

terbatas (Anonimous, 2008). 

Adanya informasi tentang efek kesehatan wine membuat para ilmuwan 

tertarik untuk mengembangkan produk wine yang memiliki efek kesehatan lebih. 

Contohnya, produk Pa-Puru hasil olahan Jepang yang diklaim mengandung 

antosianin yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari proses stress oksidatif 

seperti penuaaan, kanker dan penyakit kardiovaskuler (Saigusa and Ohba, 2004).  

Etanol dapat dihasilkan dari biomassa melalui proses hidrolisis dan 

fermentasi gula. Biomassa mengandung campuran kompleks dari polimer 

krbohidrat dari dinding sel tanaman. Untuk menghasilkan gula dari biomassa, 

biomassa terlebih dahulu diberi perlakuan awal dengan asam atau enzim untuk 

mengecilkan ukuran bahan dan membuka struktur tanaman (Anonimousj, 2007).  

Proses hidrolisis memecah bahan-bahan berpati dari biomassa menjadi 

larutan gula yang dapat difermentasi menjadi etanol. Yeast ditambahkan ke dalam 

larutan yang kemudian dipanaskan. Yeast mengandung suatu enzim yang disebut 
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invertase, yang bertindak sebagai katalis dan membantu mengkonversi gula 

sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (keduanya memiliki rumus struktur 

C6H12O6). Fruktosa dan glukosa kemudian bereaksi dengan enzim lain yang 

disebut zymase, yang juga terdapat dalam yeast untuk menghasilkan etanol dan 

karbon dioksida. Reaksi yang terjadi adalah : 

  

Gambar 3. Reaksi pemecahan gula menjadi alkohol 

Proses fermentasi ini membutuhkan waktu sekitar tiga hari dan terjadi pada suhu 

antara 25-30°C (Anonimousj, 2007). Umumnya jenis khamir yang digunakan 

dalam tahap fermentasi alkohol adalah galur dari spesies khamir Saccharomyces 

cereviceae. S. cereviceae mampu memfermentasi hampir semua jenis gula 

termasuk sukrosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, mannosa, maltosa, dan maltotriosa 

(Varnam and Sutherland, 1994). 

Menurut Fardiaz (1992) fermentasi alkohol meliputi 2 tahap yaitu: 

1. Pemecahan rantai karbon jalur EMP (Embden Meyerhof Parnas) 

menghasilkan karbon teroksidasi yaitu asam piruvat. Jalur EMP terdiri dari 

beberapa tahap, masing-masing dikatalis oleh enzim tertentu. Jalur 

tersebut ditandai dengan pembentukan fruktosa difosfat, dilanjutkan 
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dengan pemecahan fruktosa difosfat menjadi 2 molekul gliseraldehida 

fosfat. Reaksi ini dikatalisa oleh enzim aldolase. Kemudian terjadi reaksi 

dehidrogenasi gliseraldehida fosfat (fosfogliserida) yang merupakan reaksi 

oksidasi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Reaksi ini dikatalis 

oleh enzim gliseraldehida fosfat dehidrogenase. Atom hidrogen yang 

terlepas akan ditangkap oleh nikotinamida-adenin-dinukleotida (NAD) 

membentuk NADH2. Proses fermentasi dapat berlangsung terus jika 

NADH2 dapat dioksidasi kembali pada tahap kedua fermentasi sehingga 

melepaskan atom hidrogen kembali. Jadi NAD berfungsi sebagai 

pembawa hidrogen dalam proses fermentasi.. Reaksinya adalah sebagai 

berikut: 

Glukosa + 2(ADP + 2 NAD+ + Pi)  2 piruvat + 2 ATP + 2(NADH + H+) 

2. Asam piruvat akan diubah menjadi produk akhir berupa alkohol dengan 

reaksi sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Jalur EMP (Embden Meyerhof Parnas) untuk Fermentasi Alkohol   
                                                                                                 (Fardiaz, 1992)               
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2.3 Aspergillus niger 

Aspergillus niger merupakan golongan fungi dan salah satu spesies paling 

umum dari genus Aspergillus. Aspergillus niger sangat mudah diidentifikasi 

melalui bentuknya yang berupa lapisan berwarna putih hingga kuning dengan 

konidia yang berwarna hitam seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

Aspergillus niger adalah salah satu spesies yang paling umum dan mudah 

diidentifikasi dari golongan Aspergillus. Aspergillus niger sering dikaitkan 

dengan penyakit aspergillosis dan merupakan mikroba kontaminan umum dalam 

laboratorium (Ellis, 2006). Fungi ini menyebabkan suatu penyaki yang disebut 

black mold  pada buah-buahan dan sayuran tertentu (Anonimousd, 2007).  

Gambar 5. Aspergillus niger dalam media PDA 
Sumber : Ellis, 2006 

 

Banyak enzim yang bermanfaat dihasilkan menggunakan fermentasi skala 

industri  Aspergillus niger. Misalnya, A. niger glucoamylase yang digunakan pada 

produksi high fructose corn syrup, dan pektinase yang digunakan pada proses 

klarifikasi cuka dan wine (Anonimousd, 2007). 

Aspergillus niger merupakan salah satu mikroorganisme yang dilaporkan 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim amilase pemecah pati mentah 
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(raw starch). Produksi enzim ini secara luas tergantung pada jenis substrat (sereal 

dan pati umbi-umbian) (Abu et al., 2005). Selain itu, enzim amilase memiliki 

signifiknsi dengan teknologi dan ekonomis. Strain Aspergillus niger penghasil 

enzim amilase memiliki kepala pelindung spora yang besar, rapat, berbentuk 

globular dan berwarna hitam atau hitam kecoklatan. Aspergillus niger bersifat 

mesofilik dengan suhu pertumbuhan optimal 25-35°C. Bersifat aerob di alam dan 

dapat tumbuh dengan baik pada konsentrasi ion hidrogen yang luas. Organisme 

ini dapat bekerja pada berbagai jenis makanan, mulai dari yang sederhana hingga 

kompleks, sehingga mudah untuk ditumbuhkan dan ditangani dalam laboratorium 

(Omemu et all., 2005). 

 

2.3.1. Enzim amilase 

Amilase merupakan nama lain dari enzim glikosida hidrolase yang mampu 

memecah pati menjadi molekul glukosa. Amilase bekerja dengan memecah ikatan 

-1,4-glikosida pada pati (Anonimousc, 2007). Enzim amilase dapt diperoleh dari 

biji-bijian (kecambah), fungi, bakteri dan manusia. Namun umumnya enzim 

tersebut diperoleh dari hasil sekresi mikrobia sehingga sering disebut microbial 

amylase. Mikroba yang paling banyak digunakan untuk memproduksi enzim 

amilase adalah bakteri golongan Bacillus (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis 

dan Bacillus amyloliquifaciens) dan fungi golongan Aspergillus (Aspergillus 

niger) dan Rhizopus (Rhizopus oryzae) (Ekunsaumi, 2007). Enzim amilse yang 

dihasilkan dari golongan fungi lebih banyak digunakan daripada dari enzim 



   

24

 
amilase dari bakteri karena lebih mudah dikontrol karena enzim ini memiliki 

tingkat labilitas yang tinggi terhadap panas (Chaplin, 2004). 

Enzim amilase diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ( Anonimousc, 2007) : 

A. -amilase 

-amilse (EC 3.2.1.1, 1,4-a-D-glucan glucanohydrolase) merupakan 

kalsium metaloenzim. -amilase memecah ikatan 1,4-a-D-glukosida 

menghasilkan maltosa dan maltotriosa pada amilosa atau maltosa, glukosa dan 

dekstrin terbatas pada amilopektin. Amilase jenis ini mampu bekerja lebih cepat 

daripada -amilase karena dapat bekerja pada semua bagian dari substrat. -

amilase memecah pati secara acak sehingga menghasilkan ukuran rantai glukosa 

yang bervariasi.  Mikroba penghasil enzim ini antara lain Bacillus licheniformis, 

Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Bacillus subtilis (Wong and Robertson, 

2003). 

-amilase merupakan endoenzim yang terdiri dari dua bagian, yaitu 

thermostabil (tahan panas) dan thermolabil (tidak tahan panas) (deMan, 1997). 

Enzim -amilase yang thermostabil dapat diperoleh dari B.licheniformis, B. 

subtilis, B. stearothermophilus dan B. amyloliquefaciens. Sedangkan yang 

thermolabil dihasilkan dari jamur seperti Aspergillus oryzae dan Aspergillus niger 

(Rahayu, 1991).  

B. -amilase 

-amilase (EC 3.2.1.2) bekerja pada sisi non-reduksi, memecah ikatan -

1,4 glikosida kedua menghasilkan dua unit glukosa dan juga maltosa. Selama 
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pematangan buah, enzim ini memecah pati menjadi gula, memberikan rasa manis 

pada buah. Enzim ini juga dihasilkan dari bakteri, jamur dan tumbuhan 

C. -amilase/glukoamilase 

-amilase (EC 3.2.1.3) atau disebut juga glukoamilase bekerja dengan 

memecah ikatan -1,4 glikosida akhir pada ujung non-reduksi menghasilkan 

glukosa. Enzim ini akan mememecah ikatan -1,6 glikosida pada substrat. Enzim 

ini adalah eksoenzim yang memutus satuan glukosa secara berurutan dari ujung 

non-pereduksi substrat. Selain menghidrolisis ikatan -1,4 enzim ini juga dapat 

menyerang ikatan -1,6 pada titik percabangan, walau dengan laju yang lebih 

rendah. Hal ini berarti bahwa pati dapat diuraikan menjadi glukosa (deMan, 

1997). 

Glukoamilase dapat dihasilkan dari jamur  (Aspergillus spp., Rhizopus 

oryzae), dari yeast(Saccharomyces fibuligera, Saccahromyces diastaticus) dan 

dari bakteri (Clostridium acetobutylicum) (Reilly, 2003; Pazur, 1965). 

Glukoamilase yang dihasilkan dari Aspergillus awamori dan Aspergillus niger 

tergolong thermostabil dan mempunyai kisaran pH yang lebih optimal. Kedua 

mikroba tersebut saat ini digunakan untuk sakarifikasi pati secara universal. 

Glukoamilase murni banyak digunakan untuk pembuatan sirup glukosa dari 

maltodekstrin yang diproduksi oleh -amilase dari pemurnian pati (Reilly, 2003) 

Salah satu penghasil enzim amilase adalah fungi golongan Aspergillus 

(Aspergillus niger dan Aspergillus oryzae) dan Rhizopus (Rhizopus oryzae dan 

Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis) dan yang paling sering digunakan 

untuk menghasilkan enzim amilase adalah Aspergillus niger. Menurut Abu et al. 
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(2005) enzim amilase yang dihasilkan dari Aspergillus niger memiliki aktifitas 

yang cukup tinggi tanpa adanya suplementasi mineral dan akan semakin tinggi 

jika digunakan bersama Saccharomyces cereviciae (berupa kultur campuran), 

namun hasilnya akan berbeda pada substrat yang berbeda pula. 

Tahapan untuk produksi enzim amilase dari mikroba, khususnya golongan 

fungi adalah sebagai berikut (Ekunsaumi, 2007) : 

1. Isolasi mikroba penghasil enzim amilase 

Isolasi mikroba penghasil amilase dilakukan untuk memperoleh sediaan 

mikroba. Isolasi dapat dilakukan dengan menempatkan potongan kentang atau 

bahan berpati dalam tanah karena mikroba penghasil enzim amilase banyak 

terdapat di dalam tanah selama beberapa hari. Kemudian baru dipindahkan ke 

dalam media pertumbuhan untuk memperoleh sediaan isolat mikroba penghasil 

enzim amilase. 

2. Produksi enzim amilase fungi (fungal amylase) 

Produksi enzim amilase dilakukan dengan mengkulturkan mikroba 

penghasil enzim amilase ke dalam larutan pati dengan penambahan garam-garam 

mineral tertentu, terutama yang mengandung ion Ca2+ karena ion ini berfungsi 

untuk menstabilkan dan mengaktifkan enzim amilase yang dihasilkan oleh 

mikroba. Proses ini berlangsung selama 72 jam  

3. Ekstraksi enzim dari fungi 

Untuk mengekstrak enzim amilase yang telah dihasilkan dari mikroba, 

dilakukan penyaringan dengan kertas saring dengan tingkat kerapatan yang tinggi. 

Tujuannya agar miselia-miselia dari jamur tidak tercampur dalam larutan enzim 
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yang telah diekstrak. Enzim yang diperoleh berupa enzim kasar karena terdiri dari 

berbagai macam jenis enzim amilase  

Penelitian mengenai pemanfaatan enzim kasar telah cukup banyak 

dilakukan. Abu et al. (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan 

fermentasi kultur campuran dengan substrat limbah sorghum dan Omemu et al. 

(2005) melakukan penelitian dengan menggunakan Aspergillus niger yang 

diisolasi dari tanah dengan menggunakan substrat berbagai jenis pati umbi-

umbian. Penggunaan enzim kasar relatif mudah karena dapat dihasilkan dari 

bahan-bahan berpati dan memiliki rentang pH yang cukup luas, yaitu 3,0-8,0, 

dapat bekerja pada suhu yang cukup tinggi (600C) serta waktu inkubasi yang 

relatif singkat.  

Untuk menentukan jumlah dan aktifitas enzim dapat dilakukan denagn 

beberapa macam metode, salah satunya adalah metode Ceralpha yang khusus 

untuk enzim -amilase pada tanaman dan mikroba. Sampel diekstrak dengan 

sejumlah buffer dan diikuti dengan penyaringan atau sentrifugasi hingga cukup 

encer. Aliquot dari ekstrak yang telah diencerkan diinkubasi dengan larutan 

subsrat dalam kondisi suhu, waktu dan pH tertentu. Pengujian ini spesifik untuk 

-amilase. Campuran substrat mengandung oligosakarida ujung nonreduksi 

tertutup p-nitrophenyl maltoheptaosida pada -glukosidase yang termostabil (yang 

tidak memiliki aksi pada substrat alami karena keberadaan  blocking group) 

(Anonimousl, 2007). Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menghitung aktifitas 

spesifik dari setiap miligram protein dalam sampel. Aktifitas spesifik ditentukan 
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pada setiap langkah proses pemurnian dan dapat digunakan untuk menentukan 

tingkat keberhasilan proses pemurnian (Anonimousd, 2008). 

Enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam melakukan aktifitasnya. 

Menurut Rodwell(1988), faktor utama yang mempengaruhi aktifitas enzim adalah 

suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat dan adanya aktivator dan 

inhibitor. 

1) Pengaruh pH 

Enzim mempunyai aktifitas maksimum pada kisaran pH yang disebut pH 

optimum. Suasana yang terlalu asam atau basa akan menyebabkan denaturasi 

protein dan hilangnya aktifitas enzim secara total (Tranggono dan Sutardi, 1990). 

Pada umumnya pH optimum untuk beberapa enzim terletak antara asam lemah 

atau netral, yaitu 4,5-8,0. Pada substrat yg berbeda, enzim memiliki pH optimum 

yang berbeda pula (Tranggono dan Sutardi, 1990) 

2) Pengaruh suhu 

Dalam batas-batas tertentu , kecepatan reaksi yang dikatalis oleh enzim akan naik 

apabila suhunya naik. Reaksi yang paling cepat terjadi pada suhu optimum 

(Rodwell, 1988). Hilangnya aktifitas pada suhu tinggi disebabkan oleh terjadinya 

perubahan konformasi thermal (denaturasi) enzim. Umumnya enzim tidak aktif 

pada suhu 55-60ºC (Rabyt and White, 1987) 

3) Pengaruh konsentrasi substrat 

Kecepatan reaksi enzimatis pada umumnya tergantung pada konsentrasi substrat. 

Kecepatan reaksi akan meningkat apabila konsentrasi substrat meningkat. 

Peningkatan kecepatan reaksi ini akan semakin kecil hingga tercapai suatu titik 
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batas yang pada akhirnya penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit 

meningkatkan kecepatan reaksi (Lehninger, 1997). Hal ini disebabkan semua 

molekul enzim telah membentuk ikatan kompleks dengan substrat yang 

selanjutnya dengan kenaikan konsentrasi substrat tidak berpengaruh terhadap 

kecepatan reaksinya (Tranggono dan Sutardi, 1990). 

4) Pengaruh konsentrasi enzim 

Kecepatan reaksi dalam reaksi enzimatis sebanding dengan konsentrasi enzim 

(Martin, 1983). Semakin tinggi konsentrasi enzim maka kecepatan reaksi akan 

semakin meningkat hingga batas konsentrasi tertentu dimana hasil hidrolisis akan 

konstan dengan naiknya konsentrasi enzim yang disebabkan penambahan enzim 

yang sudah tidak efektif lagi (Reed, 1963) 

5) Aktivator dan inhibitor 

Beberapa enzim memerlukan aktivator dalam reaksi katalisisnya. Komponen 

kimia yang dapat membentuk aktifitas enzim disebut juga kofaktor. Kofaktor 

tersebut dapat berupa ion-ion anorganik seperti Zn2+, Fe2+, Ca2+, Mn2+, Cu2+ atau 

Mg2+ atau dapat juga sebagai molekul organik kompleks yang disebut koenzim 

(Martoharsono, 1984).  

 

2.4. Saccharomyces cereviceae 

Saccharomyces cerevceiae merupakan yeast bertunas yang khusus. Yeast 

ini mungkin yeast yang paling relevan untuk kebutuhan manusia (Anonimousg, 

2007). Saccharomyces cereviceae dikenal secara umum sebagai bakers yeast atau 

brewers yeast. Yeast tersebut memfermentasi gula yang ada dalam tepung atau 
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yang ditambahkan ke dalam bahan, melepaskan karbon dioksiada (CO2) dan 

alkohol (ethanol). CO2 terperangkap sebagai gelembung-gelembung kecil dalam 

bahan yang akan melepaskan diri (Anonimoush, 2007).  

 

Gambar 6. Saccharomyces cereviceae 
Sumber : Anonimous, 2006  

Untuk pertumbuhannya, Saccharomyces cereviceae menggunakan tiga 

jalur utama untuk tumbuh dalam glukosa, yaitu (Kompala, 1998) : 

a. Fermentasi glukosa 

Merupakan awal dari tahapan pertumbuhan yang terjadi ketika konsentrasi 

glukosa tinggi atau ketika oksigen tidak tersedia.  

b. Oksidasi glukosa 

Proses ini terjadi pada saat konsentrasi glukosa yang rendah, yaitu 

dibawah 50 mg/L pada kultur aerobik.  

c. Oksidasi etanol 

Tahap ini terjadi ketika substrat fermentative sudah tidak tersedia atau 

dalam persediaan atau jumlah yang sangat terbatas.  

C6H12O6 --------------> 2C2H5OH + 2CO2 + 

 

C6H12O6 + 6O2 --------------> 6CO2 + 6H2O + 

 

C2H5OH + 3O2 --------------> 2CO2 + 3H2O + 

  

Gambar 7. Reaksi metabolisme Saccharomyces cereviceae (Kompala, 1998)   



   

31

 
Strain Saccharomyces cereviceae merupakan strain yang paling sering 

digunakan dalam pembuatan wine, walau tidak semua strain sesuai. Strain yang 

berbeda akan memberikan perbedaan dalam sifat-sifat fermentative dan fisiologis 

yang berdampak pada hasil akhir wine (Anonimousi, 2007). 

Dalam pembuatan wine, pembuat wine dapat mengatur flavor wine dengan 

menciptakan kondisi yang sesuai bagi pertumbuhan Saccharomyces cereviceae 

dengan jalan memilih suhu fermentasi yang berbeda, penambahan SO2 dan 

membatasi masuknya oksigen pada larutan fermenter (Kling, 2007).  

2.5. Antosianin  

Antosianin merupakan pigmen flavonoid vakuler larut air yang tampak berwarna 

merah hingga biru, tergantung dari kondisi pH. Pada tumbuhan, antosianin 

berperan sebagai pemberi warna pada bunga dan buah. Pada jaringan fotosintesis, 

seperti daun dan beberapa batang, antosianin berperan sebagai tabir surya yang 

melindungi sel dari kerusakan akibat sinar tinggi dengan jalan menyerap sinar 

hijau biru serta melindungi jaringan dari penghalangan cahaya atau stress sinar 

tinggi. Selain itu, antosianin juga bertindak sebagai antioksidan yang sangat kuat. 

Sifat antioksidan ini baru dapat berfungsi setelah dikonsumsi oleh organisme lain 

karena letaknya di dalam vakuola, yang menjadikan alasan bahwa buah dan 

sayuran yang berwarna merah pada kulit dan jaringan tertentu berfungsi sebagai 

sumber makanan yang bernutrisi tinggi  (Anonimousf, 2007).  

Antosianin terdiri dari dua jenis, yaitu antosianidin dan antosianin. 

Antosianidin merupakan anosianin yang bebas gula dapat dikenali berdasarkan 
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struktur gugus besar warna polimetin, ion benzopirilium (kromenilium). Sedang 

antosianin merupakan  antosianidin dengan 3 gugus glukosida dalam sturkturnya. 

Perbedaan pada struktur kimia yang terjadi sebagai respon dari perubahan ph 

menjadikan antosianin sering digunakan sebagai indikator pH dengan indikator 

warna merah pada kondisi asam dan biru pada kondisi basa (Anonimousf, 2007). 

             

 

                                                                  
Gambar 8. Strutur antosianin dan antosianidin 

(Anonimousf, 2007)  

Antosianin sebagai antioksidan bertindak sebagai pengikat (scavenger) 

radikal bebas dan penghambat oksidasi lemak. Radikal bebas yang merupakan 

zat-zat yang bersifat merusak seperti radikal anion superoksida, radikal hidroksil 

radikal alkilperoksil yang dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada sel. 

Kerusakan ini disumsikan berhubungan dengan penuaan, kanker, arteriosklerosis 

dan penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup lainnya (Suda et al., 2003).  

Ubi jalar merupakan salah satu sumber antosianin, terutama ubi jalar ungu. 

Menurut Anggreni dalam Anonimousa (2006), ubi jalar putih mengandung 

antosianin sebanyak 0,06 mg/100 g, ubi jalar kuning mengandung antosianin 

sebesar 4, 56 mg/100 g dan ubi jalar ungu mengandung antosianin sebesar 110, 51 

mg/100 g. Dari hasil penelitian Suda et al. (2003), antosianin yang diekstrak dari 

ubi jalar ungu varietas Ayamurasaki memiliki fungsi psikologis ganda sebagai 
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pengikat radikal bebas, penghambat aktifitas ACE (Angiostein I-Converting 

Enzyme), penghambat aktifitas -glukosidase (secara in-vitro), hepato-protektif, 

dan memiliki efek antihipertensi dan antihiperglisemik (secara in-vivo). Di antara 

kultivar ubi jalar ungu, varietas Ayamurasaki dan Murasakimasari merupakan 

sumber yang paling sesuai untuk pigmen antosianin yang disebabkan oleh 

tingginya kadar antosianin dan jumlahnya serta stabilitas warna yang lebih tinggi 

(Suda et al., 2003).  
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III. METODE PENELITIAN  

3.1 Tempat dan waktu pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium 

Biokimia dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan Laboratorium 

Pengolahan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang 

mulai bulan September 2007 sampai dengan bulan Mei 2008.  

3.2 Bahan dan alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan untuk pembuatan wine ubi ungu yaitu ubi jalar ungu (Ipomoea 

batatas var. Ayamurasaki) (SPAT Lawang), kultur Aspergillus niger (Lab. 

Mikrobiologi THP), kultur Saccharomyces cerevisiae (Lab. Mikrobiologi THP), 

media PDA (Potato Dextrose Agar) merk Merck, aquades (Panadia dan jurusan 

Kimia Universitas Brawijaya), Kalium Dihidrogen fosfat (KH2PO4), Amonium 

sulfat ((NH4)2SO4), Magnesium sulfat (MgSO4.7H2O) dan Kalsium klorida 

(CaCl2) (Lab. Pengolahan Hasil Pertanian THP UB), Diammonium Hidrogen 

Phosphat ((NH4)2HPO4) merk Merck (Lab. Pangan THP-FTP UB), sukrosa (Lab. 

Pengolahan Hasil Pertanian THP UB), kertas saring halus,  aluminium foil,    

Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah bahan kimia untuk analisa pH, total gula, kadar pati, kadar alkohol dan 

antosianin.  
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3.2.2 Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain blender (), 

kompor gas, kain saring, sendok, timbangan digital, botol, glassware, autoklaf 

(Model HL-36 AE, Hirayama Jepang), inkubator (Binder BD 53 Germany), 

laminar air flow, vortex-mixer model VM-2000, bunsen, ose, karet hisap, 

refrigerator (Polytron), shaker waterbath (julabo, SW 22), spektrofotometer 

(UNICO UV-2100), timbangan digital (Denver Instrumen M-310), timbangan 

analitik, sentrifus, pH meter (Model pHS-3C), penyaring vakum (Buchi Vac V-

500), glassware, buret dan statif, lampu Bunsen, spirtus, karet dan kertas sampul. 

3.3. Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok yang terdiri dari 5 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Adapun 

perlakuannya adalah sebagai berikut : 

P1: konsentrasi pasta 15% dengan konsentrasi enzim 10% 

P2 : konsentrasi pasta 20% dengan konsentrasi enzim 10% 

P3 : konsentrasi pasta 25% dengan konsentrasi enzim 10% 

P4 : konsentrasi pasta 30% dengan konsentrasi enzim 10% 

P5 : konsentrasi pasta 35% dengan konsentrasi enzim 10% 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA), selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan BNT pada =5%. Untuk 

menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode Multiple Attribute 

(Zeleny, 1982).  
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3.4. Pelaksanaan penelitian 

3.4.1. Pembuatan pasta ubi ungu 

1. Dilakukan sortasi dan penimbangan ubi jalar ungu sebanyak ± 1 kg 

2. Dilakukan pencucian ubi jalar ungu 

3. Ubi jalar ungu dikukus selama ± 30 menit 

4. Didinginkan selama ± 5 menit 

5. Ubi jalar ungu dipotong-potong 

6. Potongan ubi jalar ungu dihancurkan dan dihaluskan dengan menggunakan 

blender hingga halus dan didapatkan pasta ubi jalar ungu 

3.4.2. Pembuatan dan persiapan larutan spora fungi 

1. Disiapan media PDA miring sebanyak 1 tabung dan kultur Aspergillus 

niger  

2. Digoresan spora fungi pada media PDA miring 

3. Diinkubasi selama 72 jam pada suhu 30°C dan didapatkan biakan 

Aspergillus niger 

4. Dicuci dengan 10 ml aquades steril 

5. Diaduk dengan jarum ose untuk melepaskan spora fungi 

6. Diinkubasi selama 3 hari pada suhu 30°C dan didapatkan larutan spora  

Aspergillus niger 

3.4.3. Pembuatan enzim amilase kasar 

1. Disiapkan 1 L larutan medium pertumbuhan yang terdiri dari 50 g pasta 

ubi ungu, 10 g KH2PO4, 10,5 g (NH4)2SO4, 0,3 g MgSO4.7H2O dan 0,5 g 

CaCl2 
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2. Dipindahan sebanyak 40 ml larutan medium ke dalam erlenmeyer 

3. Disterilisasi pada suhu 121°C selama 15 menit dan didinginkan pada suhu 

ruang 

4. Diinokulasi 0,5 ml larutan spora Aspergillus niger ke dalam tiap 40 ml 

larutan medium 

5. Diinkubasi pada suhu 30°C selama 72 jam dalam shaker dengan kecepatan 

170 rpm 

6. Larutan medium disaring dengan kertas saring dan didapatkan ekstrak 

kasar enzim amilase 

3.4.4. Pembuatan starter cair wine siap pakai 

1. Disiapkan 10 ml media PDB steril dan kultur Saccharomyces cereviceae 

2. Dipindahkan kultur Saccharomyces cereviceae sebanyak 2-3 ose 

3. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37° C 

4. Dipindahkan ke dalam 90 ml campuran larutan pasta ubi jalar ungu (1:5), 

(NH4)2HPO4 0,2 % dan sukrosa 5% lalu diinkubasi selama 24 jam pada 

suhu 37° C dan didapatkan starter wine cair siap pakai 

3.4.5. Pembuatan wine ubi ungu 

1. Disiapkan 250 ml larutan pasta ubi jalar ungu sesuai dengan perlakuan 

(15%, 20%, 25%, 30% dan 35% (b/v)) 

2. Dilakukan pencampuran dengan 10% (v/v) ekstrak kasar enzim amilase 

3. Diinkubasi selama 72 jam pada suhu 30° C dalam shaker waterbath 

dengan kecepatan 170 rpm 
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4. Dipasteurisasi suhu 75° C selama 15 menit kemudian didinginkan pada 

suhu ruang 

5. Dilakukan pencampuran dengan 7,5% (v/v) starter wine cair kemudian 

difermentasi pada suhu 28-32° C selama 7-14 hari 

6. Disaring dengan menggunakan penyaring vakum dan didapatkan wine ubi 

jalar ungu 

3.5. Pengamatan dan analisis 

3.5.1. Medium fermentasi sebelum dan sesudah sakarifikasi 

1. pH (Yuwono dan Susanto., 1998) 

2. Total gula (Apriyantono dkk., 1989) 

3.5.2. Wine ubi jalar ungu 

1. Kadar alkohol 

2. Total gula (Apriyantono dkk., 1989) 

3. Total antosianin, metode Spektrofotometer (Giusti and Wrolstad, 2000 

dalam Emilda, 2002) 
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Ditimbang sebanyak ± 1 kg    

Dicuci bersih    

Dikukus selama ± 30 menit    

Didinginkan selama ± 5 menit   

Dikupas     

Dipotong melintang    

Dihancurkan dengan blender hingga halus      

                                   

Gambar 9. Diagram alir pembuatan pasta ubi ungu 

Ubi jalar ungu 

Pasta ubi ungu 
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Kultur Aspergillus niger 

 

Diambil 1 ose    

Digoreskan pada media PDA miring  

Diinkubasi selama 72 jam, 30°C        

Dicuci dengan 10 ml aquades steril    

Diaduk dengan ose untuk melepaskan spora     

Diinkubasi selama 3 hari, suhu 30°C          

Gambar 10. Diagram alir persiapan suspensi spora (Ekunsaumi, 2007) 

Biakan kultur Aspergillus niger 

Suspensi spora Aspergillus niger 
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Dicampur dan diaduk rata     

Dipindahkan sebanyak 40 ml ke dalam erlenmeyer     

Disterilisasi 121°C, 15 menit    

Didinginkan pada suhu ruang     

Diinokulasi tiap 40 ml 
medium                

Diinkubasi suhu 30°, 72 jam 
pada shaker 170 rpm     

Disaring dengan kertas saring  
Whattman No. 1                                   

Gambar 11. Diagram alir pembuatan enzim amilase kasar (Ekunsaumi, 2007) 

50 g pasta ubi jalar ungu 

10 g KH2PO4 
10,5 g (NH4)2SO4 

0,3 g MgSO4.7H2O 
0,5 g CaCl2

 

Aquadest 

0,5 ml suspensi 
spora 

Ampas 

enzim amylase kasar 
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Dipindahkan 2-3 ose ke dalam 10 ml media PDB  

       

Diinkubasi suhu 37°C, 24 jam    

                             Pemindahan ke dalam larutan medium                     

                                  

                                            Diinkubasi suhu 37°C, 24 jam                    

Gambar 12. Diagram alir pembuatan starter cair wine siap pakai 

Kultur Saccharomyces cereviceae dari 
agar miring 

-. 90 ml larutan pasta 

ubi ungu (1:5) 

-. (NH4)2HPO4 0,2% 

-. Sukrosa 5% 

starter cair wine siap pakai 
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Dilarutkan sambil diaduk merata            
           

                       

Diinkubasi pada suhu 30°, 72 jam 

pada shaker 170 rpm         

       

 

Dipasteurisasi suhu 75°C, 15 menit   

Didinginkan pada suhu ruang  

Diinokulasi  

       

Difermentasi pada suhu ruang (28-32°C), 

selama 14 hari      

      

disaring dengan penyaring vakum       

Gambar 13. Diagram alir pembuatan wine ubi ungu 

Pasta ubi jalar ungu 

15% ; 20% ; 25% ; 30% 35% (b/v) 

Aquadest 

Suspensi pasta ubi jalar 
ungu 

Analisa : 

-. pH 

-. Total gula Enzim amylase kasar  
10% (v/v) 

Analisa : 

-. pH 

-. Total gula 

Kultur starter S. 
cereviceae 7,5% (v/v) 

Wine ubi ungu 

Analisa : 

-. Kadar alkohol 
-. Total gula 
-. Antosianin 
-. Warna

 

Ampas 

Suspensi pasta ubi jalar ungu 
tersakarifikasi 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Medium fermentasi 

Medium fermentasi merupakan hasil pencampuran antara pasta ubi jalar 

ungu dengan sejumlah air hingga mencapai konsentrasi yang diinginkan. Analisa 

yang dilakukan meliputi analisa total gula dan pH. Analisa dilakukan sebelum 

dilakukan proses sakarifikasi dan setelah proses sakarifikasi.  

4.1.1. Total gula medium fermentasi 

Total gula merupakan keseluruhan gula yang terdapat dalam suatu produk. 

Dalam proses hidrolisis, enzim akan memecah pati menjadi gula-gula sederhana. 

Gula hasil hidrolisis dapat berupa glukosa, fruktosa maupun sukrosa. Dari hasil 

penelitian hasil total gula sebelum sakarifikasi berkisar antara 1,85-5,14% sedang 

total gula rata-rata setelah sakarifikasi berkisar antara 12,11-18,31%. 
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Gambar 14. Grafik total gula medium fermentasi 
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Pada Gambar 14 terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi substrat 

semakin tinggi total gula yang dihasilkan, namun sampai pada konsentrasi 

substrat 25% terjadi penurunan total gula. Total gula tertinggi diperoleh pada 

konsentrasi substrat 25% dan total gula terendah diperoleh pada konsentrasi 

substrat 15%. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 2.1.a) menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi substrat berpengaruh nyata terhadap total gula, seperti ditunjukkan 

pada Tabel 3.   

Tabel 3. Rerata total gula dan kenaikan total gula 
Konsentrasi 

(%) 
Rerata total gula 

sebelum sakarifikasi 
(%) 

Rerata total gula 
setelah sakarifikasi (%) 

Kenaikan  rerata 
total gula (%) 

15 1,85 a 13,53 a 11,68 b 
20 2,11 a 14,49 a 12,38 b 
25 3,3 b 18,31 c 15,01 c 
30 4,9 c 15,59 b 10,69 a 
35 5,14 c 14,20 a 9,07 a 

 

BNT 5%=1,023632 BNT 5%=1,987532 BNT 5%=2,197758 
Keterangan :  Angka pada kolom yang sama yang mempunyai notasi huruf yang berbeda 

berarti berbeda nyata pada uji BNT ( = 0,05)  

Semakin tinggi konsentrasi substrat maka hasil total gula semakin 

meningkat namun pada konsentrasi substrat diatas 25% tidak berbeda nyata. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsentrasi substrat 25% memberikan peningkatan total 

gula paling tinggi. Pada awalnya hasil hidrolisis akan meningkat, namun setelah 

mencapai titik tertentu atau yang disebut titik optimum hasil hidrolisis akan 

berada dalam keadaan stasioner atau bahkan mungkin menurun. Hal ini sesuai 

dengan Lehninger (1997) yang menyatakan bahwa peningkatan kecepatan reaksi 

ini akan semakin kecil hingga tercapai suatu titik batas yang pada akhirnya 
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penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit meningkatkan kecepatan 

reaksi. Hal ini disebabkan semua molekul enzim telah membentuk ikatan 

kompleks dengan substrat yang selanjutnya dengan kenaikan konsentrasi substrat 

tidak berpengaruh terhadap kecepatan reaksinya (Tranggono dan Sutardi, 1990). 

Selain itu, jika konsentrasi substrat yang diberikan terlalu pekat atau tinggi maka 

enzim tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga gula yang dihasilkan rendah. 

Enzim amilase yang dihasilkan oleh Aspergillus niger adalah -amilase 

dan glukoamilase. Dalam proses hidrolisis, -amilase akan memotong rantai 

amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa serta glukosa dan dekstrin terbatas pada 

amilopektin (Anonimousc, 2007). Sedang glukoamilase bekerja dengan memotong 

ikatan -1,4 glikosida dan -1,6 glikosida menghasilkan glukosa. Jadi, hasil 

hidrolisis dengan menggunakan enzim amilase yang diperoleh dari Aspergillus 

niger akan menghasilkan glukosa dalam jumlah yang cukup besar karena 

glukoamilase juga dapat mengkonversi gula yang dihasilkan dari hasil kerja -

amilase (Reilly, 2003). 

Menurut Prescott and Dunn (1981) konsentrasi gula yang dapat digunakan 

adalah sebesar 10-18%, konsentrasi gula yang lebih tinggi akan menghambat 

pertumbuhan S. cereviceae karena konsentrasinya terlalu pekat meskipun dapat 

difermentasi dalam waktu yang lama dan sebagian besar gula tidak bisa 

dimanfaatkan oleh S. cereviceae. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan 

Sa id (1990) yaitu konsentrasi gula optimum dalam pembuatan etanol adalah 14-

18%. Apabila kandungan gula terlalu tinggi maka proses fermentasi akan 

terhambat. 
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4.1.2. pH medium fermentasi 

Derajat keasaman (pH) merupakan salah satu faktor penentu dalam proses 

hidrolisis. Enzim amilase memiliki rentang pH yang cukup luas dan memiliki pH 

optimal yang berbeda agar dapat bekerja dalam proses hidrolisis.  
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Gambar 15. Grafik pH medium fermentasi   

Pada Gambar 15, terlihat bahwa pH medium fermentasi mengalami 

penurunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pH setelah sakarifikasi rata-rata 

3,51-4,39 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.  pH medium fermentasi awal berkisar 

antara 6,12-6,52. Pada rentang pH tersebut hidrolisis dapat berjalan dengan baik. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 2.1.c) menunjukkan bahwa konsentrasi 

substrat tidak berpengaruh nyata terhadap pH medium fermentasi.  

Tabel 4. Rerata pH dan penurunan pH medium fermentasi 
Konsentrasi 

(%) 
pH sebelum 
sakarifikasi 

pH setelah 
sakarifikasi

 

Penurunan 
pH 

15 6,12 4,39 1,73 
20 6,29 3,53 2,76 
25 6,43 3,91 2,52 
30 6,52 3,86 2,66 
35 6,51 3,51 3,00 
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Tabel 5 menunjukkan adanya penurunan pH pada larutan pasta setelah 

proses sakarifikasi. Hal ini disebabkan oleh adanya enzim-enzim lain yang ikut 

terekstrak pada saat ekstraksi enzim amilase yang dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan pH. Pada saat ekstraksi enzim, Aspergillus niger tidak hanya 

menghasilkan enzim amilase, namun juga menghasilkan enzim-enzim yang 

digunakan dalam proses metabolisme fungi tersebut (Anonimousb, 2008). Enzim-

enzim tersebut diduga ikut terekstrak pada saat proses ekstraksi. 

Rerata pH setelah fermentasi sebenarnya tidak mencukupi bagi 

pertumbuhan  Saccharomyces cerevisae karena pH optimum bagi pertumbuhan 

S.cerevisae adalah 4,5-5,5 (Soerawidjaja dalam Anonimuos, 2007).   

4.2. Produk minuman beralkohol 

Minuman beralkohol yang dihasilkan merupakan hasil fermentasi dengan 

menggunakan Saccharomyces cerevisiae selama 14 hari. Analisa yang dilakukan 

meliputi analisa kadar alkohol, total gula, pH, kadar antosianin dan warna produk. 

Analisa dilakukan setelah proses fermentasi.  

4.2.1. Total gula produk minuman beralkohol 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan total gula setelah 

produk mengalami fermentasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16. Total 

gula rata-rata setelah fermentasi berkisar antara 1,38-2,28% seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 5.  
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Gambar 16. Grafik total gula produk 

Gambar 16 menunjukkan rerata total gula setelah sakarifikasi dan setelah 

fermentasi. Terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi substrat maka total gula 

setelah fermentasi juga semakin menungkat.   

Hasil analisis ragam (Lampiran 2.2.a) menunjukkan bahwa total gula 

produk pada konsentrasi substrat 25%, 30% dan 35% berbeda nyata. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsentrasi substrat berpengaruh nyata terhadap total gula 

setelah fermentasi. 

Tabel 5. Rerata total gula dan penurunan total gula produk minuman 
Konsentrasi 

(%) 
Rerata total gula 

setelah sakarifikasi(%) 
Rerata total gula 

setelah fermentasi (%) 
Penurunan rerata 

total gula (%) 

15 13,53 a 1,47 a 12,06 a 
20 14,49 a 1,39 a 13,10 a 
25 18,31 c 1,85 b 16,46 b 
30 15,59 b 2,24 b  13,35 a 
35 14,20 a 2,28 b 11,59 a 

Keterangan :  Angka pada kolom yang sama yang mempunyai notasi huruf yang berbeda 
berarti berbeda nyata pada uji BNT ( = 0,05)   

Penurunan total gula tertinggi terdapat pada konsentrasi substrat 25% dan 

tidak berbeda nyata dengan konsentrasi substrat 30% dan 35%. Diduga pada 
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konsentrasi substrat tersebut hampir seluruh gula telah dirombak menjadi etanol. 

Menurut Soerawidjaya dalam Anonimous (2007), kadar gula maksimal pada 

larutan substrat yang akan difermentasi oleh Saccharomyces cereviceae adalah 

17-18%. Kadar gula ini merupakan kadar gula maksimum yang dapat digunakan 

oleh Saccharomyces cereviceae untuk hidup dan bekerja menguraikan gula 

menjadi alkohol. Namun tidak semua glukosa diubah menjadi etanol, karena 

glukosa yang tersedia juga digunakan untuk pembentukan biomassa sel, dan 

produk-produk samping seperti gliserol dan asam suksinat (Adams, 1985 dalam 

Wood, 1998). Oleh karena itu pertumbuhan S.cereviceae semakin cepat dan dapat 

menghasilkan alkohol dalam jumlah besar. Selain itu khamir juga menghasilkan 

enzim invertase yang berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa sehingga dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber karbon (Sa id, 1990).  

4.2.2. Kadar alkohol 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar alkohol rata-rata produk 

minuman beralkohol berkisar antara 10,04-12,71% seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 6.  

Hasil analisis ragam (Lampiran 2.2.b) menunjukkan bahwa kadar alkohol 

pada konsentrasi substrat 25% berbeda nyata seperti yang ditunjukkan pada Tabel 

6.  
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Tabel 6. Rerata kadar alkohol produk minuman 
Konsentrasi 

(%) 
Rerata kadar 
alkohol (%) BNT 0,05 

15 10,07 a 1,249513

 

20 10,4 a   

25 12,71 b   

30 11,23 a   

35 11,25 a   
Keterangan :  Angka pada kolom yang sama yang mempunyai notasi huruf yang berbeda 

berarti berbeda nyata pada uji BNT ( = 0,05)  

Semakin tinggi konsentrasi substrat maka kadar alkohol pada produk akan 

semakin tinggi pula namun diatas konsentrasi 25% tidak berbeda nyata. Diduga 

pada konsentrasi substrat tersebut, hampir semua gula dalam larutan diubah 

menjadi alkohol. Selain itu total gula dalam larutan jumlahnya lebih rendah 

sehingga alkohol yang dihasilkan jumlahnya lebih rendah. Hal ini diduga 

berhubungan dengan total gula pada substrat larutan pasta setelah hidrolisis. Pada 

konsentrasi substrat 25%, dihasilkan total gula sebesar 18,31% dan kadar alkohol 

sebesar 12,71%.  

Salah satu faktor yang menenukan tinggi rendahnya kadar alkohol adalah 

total gula medium fermentasi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi total gula 

substrat maka kadar alkohol akan meningkat pula. Menurut Saigusa et al. (2005), 

tingginya kadar alkohol dalam produk minuman beralkohol dari ubi jalar ungu 

juga dipengaruhi oleh adanya asam sitrat yang terdapat di dalam produk. Asam 

sitrat tersebut merupakan hasil metabolisme dari Saccharomyces cereviceae yang 

akan mengalami siklus yang disebut siklus asam sitrat. Pada rangkaian reaksi 

dalam siklus tersebut terdapat reaksi hidrasi yang membentuk alkohol dari alkena 

menjadi alkohol. Reaksi ini mengubah asam cis-akonitat menjadi asam isositrat 
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(Anonimous, 2003). Diduga hal ini yang menyebabkan kandungan alkohol dalam 

produk meningkat.  

Sel khamir dalam kondisi anaerob akan memfermentasi glukosa menjadi 

etanol terutama melalui lintasan Embden-Meyerhof. Namun tidak semua glukosa 

diubah menjadi etanol, karena glukosa yang tersedia juga digunakan untuk 

pembentukan biomassa sel, dan produk-produk samping seperti gliserol dan asam 

suksinat. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah etanol yang dihasilkan, 

sehingga secara teoritis jumlah realistis etanol yang dihasilkan sekitar 95% 

sedangkan secara praktik hanya sebesar 90% (Adams, 1985 dalam Wood, 1998).  

4.2.3. pH 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pH rata-rata produk minuman 

berkisar antara 3,93-4,87 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8. Perubahan pH 

produk dapat dilihat pada Gambar 18. 
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Gambar 17. Grafik perubahan pH produk minuman  
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Hasil analisis ragam (Lampiran 2.2.c) menunjukkan bahwa konsentrasi 

substrat tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan pH produk akhir, baik pada 

taraf 5% dan 1%. 

Tabel 7. Rerata nilai pH produk minuman 
Konsentrasi (%) Rerata pH 

15 4,87 
20 4,42 
25 4,34 
30 3,93 
35 4,23 

 

Nilai pH produk yang rendah disebabkan oleh hasil fermentasi yang 

berupa etanol dan CO2 serta hasil-hasil metabolisme dari Saccharomyses 

cereviceae. Gas CO2 yang terbentuk akan bereaksi dengan molekul air (H2O) 

membentuk H2CO3 sebagai reaksi karbonasi yang ditandai dengan terbentuknya 

gelembung-gelembung gas dan akan terlepas jika tekanan dalam wadah lebih 

rendah dari tekanan atmosfir. H2CO3 akan memberikan suasana asam pada produk 

akhir sehingga produk-produk karbonasi memiliki pH yang rendah (Bottei, 2006).  

Jika dibandingkan dengan produk sejenis (wine, minuman berkarbonasi 

dan minuman beralkohol dari ubi jalar mentah), rerata pH produk minuman 

berbeda 1 unit. Untuk wine, pH berkisar antara 3,0-4,0 (Anonimousb, 2008), 

minuman berkarbonasi berkisar antara 4,5-5,5 (Anonimousb, 2008) dan minuman 

beralkohol dari ubi jalar mentah berkisar antara 3,3-3,6 (Saigusa et al., 2007). pH 

minuman beralkohol yang dihasilkan hampir mendekati pH produk minuman 

berkarbonasi. Diduga hal ini berkaitan dengan etanol yang dihasilkan. Etanol 

murni memiliki pH antara 7,3-7,9 (Anonimousc, 2008). Adanya asam dan etanol 
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yang dihasilkan selama proses fermentasi menyebabkan pH produk minuman 

beralkohol cenderung bersifat asam daripada basa.    

4.2.4. Kadar antosianin 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sampel dengan konsentrasi substrat 

25% produk minuman beralkohol memiliki kadar antosianin tertinggi seperti 

ditunjukkan pada Tabel 8. Hasil analisis ragam (Lampiran 2.2.d) menunjukkan 

bahwa konsentrasi substrat tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan 

antosianin dari produk akhir.  

Tabel 8. Rerata kadar antosianin produk minuman 
Konsentrasi 

(%) 
Rerata kadar antosianin 

(mg/1000ml) 
15 56,42 a 
20 68,19 a 
25 147,73 a 
30 27,16 a 
35 140,52 a 

 

Keterangan :  Angka pada kolom yang sama yang mempunyai notasi huruf yang berbeda 
berarti berbeda nyata pada uji BNT ( = 0,05)   

Kadar antosianin pada produk minuman berkisar antara 56,42-147,73 

mg/1000 ml. Jika dibandingkan dengan produk sejenis hasil penelitian Saigusa et 

al. (2005), kadar antosianin pada produk minuman yang dihasilkan cenderung 

lebih tinggi. Diduga hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan metode pembuatan 

produk dan metode perhitungan yang digunakan serta kondisi pH produk. Selain 

itu proses fermentasi juga berpengaruh terhadap stabilitas antosianin karena 

selama proses fermentasi terbentuk asam. Antosianin lebih stabil pada kondisi 

asam (pH 1-4). Menurut Rein (2005), antosianin dalam medium cair berada dalam 

keseimbangan antara empat bentuk utama antosianin yang masing-masing 
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memiliki perbedaan struktur dan penampakan warna dalam larutan. Bentuk kation 

(ion flavilium) yang berwarna merah merupakan bentuk stabil dan dominan pada 

ph rendah. Sedang tiga bentuk lain adalah bentuk antosianin yang tidak stabil, 

yaitu basa karbinol (tidak berwarna), basa quinonoidal (berwarna biru) dan kalkon 

(tidak berwarna). 

Menurut Saigusa et al. (2005), pada produk minuman beralkohol yang 

dibuat dari ubi jalar ungu yang dimasak memiliki kandungan antosianin yang 

terasilasi dalam jumlah besar. Diduga hal ini disebabkan oleh adanya perusakan 

oleh polifenol oksidase pada saat proses penggilingan ubi mentah dan 

penghilangan senyawa fenol, seperti asam kafeat, asam ferulat dan asam -

hidroksi benzoat melalui kerja enzim yang menyebabkan proses deasilasi (Saigusa 

et al., 2005). Selain itu, adanya asam sitrat hasil metabolisme dari Saccharomyces 

cereviceae juga dapat mempertahankan kandungan antosianin dengan cara 

melindungi antosianin non-asilasi dari proses dekolorisasi oleh enzim -

glukosidase yang merupakan fraksinasi dari enzim glukoamilase Aspergillus 

niger.   

4.2.5. Warna 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai a (kemerahan) dari produk 

semakin meningkat (5,22-9,93) sementara nilai L (kecerahan) nilainya 

berfluktuasi namun cenderung meningkat (20,88-21,91).  
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa indeks kemerahan produk 

dengan konsentrasi substrat 35% berbeda nyata dengan produk pada konsentrasi 

substrat lainnya seperti ditunjukkan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rerata nilai a (indeks kemerahan) produk minuman 
Konsentrasi 

(%) Rerata nilai a BNT 0,05 

15 5,22 a 2,647823 
20 5,80 a  
25 6,44 a  
30 6,31 a  
35 9,93 b  

Keterangan :  Angka pada kolom yang sama yang mempunyai notasi huruf yang berbeda 
berarti berbeda nyata pada uji BNT ( = 0,05)   

Pada produk akhir, diketahui bahwa pada konsentrasi substrat 25% 

memiliki kadar antosianin sebesar 126,577 mg/1000 mL dengan nilai a 6,44. 

Namun demikian, nilai a tertinggi pada konsentrasi substrat 35% sebesar 9,93 

dengan kadar antosianin sebesar 110,324 mg/1000 mL. Diduga hal ini berkaitan 

dengan jumlah asam sitrat hasil metabolisme dari Saccharomyces cereviceae. 

Semakin tinggi konsentrasi substrat maka sumber makanan bagi Saccharomyces 

cereviceae akan semakin banyak sehingga hasil metabolismenya juga akan 

meningkat. Asam sitrat akan melindungi antosianin sebagai zat warna dalam 

larutan dari reaksi dekolorisasi oleh enzim. Oleh karena itu  produk akhir 

memiliki warna yang hampir serupa dengan warna bahan baku (Saigussa et al., 

2005). 

Hal ini dapat dikaitkan dengan kandungan antosianin serta pH produk. 

Menurut Suda et al. (2003), warna dari pigmen antosianin bergantung pada 

kondisi larutan. Antosianin memiliki warna merah pada kondisi asam (pH 2-6), 
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ungu pada kondisi netral (pH 7) dan biru pada kondisi basa (pH 8-11). Produk 

minuman beralkohol memiliki pH antara 3,93-4,87. Daniells (2007) menyatakan 

bahwa ada kondisi pH rendah (2,0-4,0) antosianin dalam bentuk ion flavium yang 

merupakan bentuk antosianin yang paling stabil sehingga kandungan antosianin 

dalam produk meningkat. Selain itu, warna produk juga dipengaruhi oleh 

kandungan antosianin dalam produk. Pada konsentrasi pasta 35% kandungan 

antosianin produk sebesar 140,52 mg/1000 ml sedang pada konsentrasi pasta 25% 

kandungan antosianin produk sebesar 147,73 mg/1000 ml. Diduga hal ini 

berkaitan dengan adanya asam sitrat yang dihasilkan dari metabolisme 

Saccahromyces cereviceae. Asam sitrat akan melindungi antosianin non-asilasi 

dari reaksi dekolorisasi oleh enzim -glukosidase yang merupakan fraksinasi dari 

enzim glukoamilase Aspergillus niger sehingga kandungan antosianin dalam 

produk jumlahnya meningkat (Saigusa et al., 2005).  

Jika dibandingkan dengan produk minuman beralkohol yang dihasilkan 

oleh Saigusa et al. (2007) dari ubi jalar ungu mentah, nilai a jauh lebih rendah. 

Diduga hal ini diakibatkan oleh adanya penambahan asam (asam sitrat dan asam 

laktat) yang dapat melindungi zat pigmen antosianin dalam produk.  

4.3. Perlakuan terbaik 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Multipple Attribute 

berdasarkan parameter yang telah dipilih dapat diketahui hasil perlakuan terbaik 

seperti ditunjukkan pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Data Perhitungan Nilai Terbaik Dari Empat Parameter yang Dipilih 

Parameter Atribut 

  
P1Ea P2Ea P3Ea P4Ea P5Ea 

Kadar alkohol 10,07 10,4 12,71 11,23 11,25 
Tingkat kemerahan 5,22 5,8 6,44 6,31 9,93 
Antosianin 56,4157

 

68,187 147,729

 

27,1633

 

140,521

 

Total gula stlh sakarifikasi 13,53 14,49 18,31 15,59 12,11 
dk Alkohol 0,79229

 

0,81825

 

1 0,88356

 

0,88513

 

dk tingkat kemerahan 0,52568

 

0,58409

 

0,64854

 

0,63545

 

1 
dk Antosianin 0,38189

 

0,46157

 

1 0,18387

 

0,95121

 

dk total gula stlh 
sakarifikasi 0,73894

 

0,79137

 

1 0,85145

 

0,66139

 

L1 0,3903 0,33618

 

0,08787

 

0,36142

 

0,12557

 

L2 0,0449 0,03372

 

0,00772

 

0,05216

 

0,00814

 

L 0,15453

 

0,13461

 

0,08787

 

0,20403

 

0,08465

 

Perlakuan Terbaik     *     

 

Keterangan: 
dk = derajat kerapatan 
L1 & L2 = jarak kerapatan 
Lx = jarak kerapatan maksimal 
* = Perlakuan Terbaik  

Tabel 11 menunjukkan bahwa berdasar parameter kadar alkohol, 

antosianin, tingkat kemerahan dan total gula setelah sakarifikasi produk minuman 

beralkohol dari larutan pasta ubi jalar ungu dengan konsentrasi 25% memiliki 

jarak kerapatan terkecil dan menjadi perlakuan terbaik.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

 

Konsentrasi substrat berpengaruh nyata terhadap perubahan total gula 

yang dihasilkan dari proses hidrolisis oleh enzim amilase kasar dari 

Aspergillus niger 

 

Konsentrasi substrat berpengaruh nyata terhadap kadar alkohol produk 

wine. Semakin tinggi konsentrasi substrat maka kadar alkohol dalam 

produk akan semakin meningkat 

 

Perlakuan terbaik dari pembuatan produk minuman beralkohol dari pasta 

ubi jalar ungu adalah pada konsentrasi substrat 25% dengan total gula 

setelah sakarifikasi 18,31% ; kadar alkohol 12,71% ; kadar antosianin 

147,729 mg/1000 ml dan tingkat kemerahan (a) 6,44  

5.2. Saran 

 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai aktifitas enzim amilase 

kasar dari Aspergillus niger dengan substrat yang sama maupun yang 

berbeda 

 

Perlu adanya penelitian dengan menggunakan enzim murni untuk 

pembuatan produk minuman beralkohol 

 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengaturan pH 

serta penggunaan suhu inkubasi yang berbeda 
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Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai kandungan 

antosianin sejak dari bahan mentah hingga menjadi produk 

 

Perlu adanya pengujian organoleptik untuk mengetahui respon dari 

penikmat minuman beralkohol, khususnya wine 



   

61

 
DAFTAR PUSTAKA 

Abu, E.A., S.A. Ado and D.B. James. 2005. Raw Starch Degrading Amylase 
Production by Mixed Culture of Aspergillus niger and Saccharomyces 
cerevisiae Grown on Sorghum Pomace.  
http://www.academicjournals.org/ajb/ PDF/Pdf2005/Aug/Abu%20et%20l.pdf. 
Akses 9 Mei 2007, 18.47  

Adams, M.R. 1985 dalam Wood, J.B. 1998. Microbiology of Fermented Foods. 
Volume 1, edisi ke-2. Blackie Academic and Professional. London  

Anonimous. 2003. Citric Acid Cycle Reaction.http://www.elmhurst.edu/~chm/ 
vchembook/611citricrx.html. Akses tanggal 3 Juli 2008, 18.13  

Anonimous. 2005. Ayamurasaki. http://www.jrt.gr.jp/sminie/panf/ayamuras.html  

Anonimous.  2006.  Saccharomyces.  http://microbewiki.kenyon.edu/index. 
php/Saccharomyces. Akses 15 Januari 2008, 07.08.  

Anonimousa. 2007. Sweet Potato. http://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_potato. 
Akses 27 Juli.2007, 18.31  

Anonimousb. 2007. Sweet Potato.   http://www.passeportsante.net/ fr/ Nutrition/ 
EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=patate_douce_nu. Akses 27 Juli 2007, 
19.42  

Anonimousc. 2007. Amylase. http://en.wikipedia.org/wiki/Amylase. Akses 9 Mei 
2007, 18.12  

Anonimousd.2007. Aspergillus niger. http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Aspergillus_niger.  Akses 24 Desember 2007, 18.33  

Anonimouse. 2007. Alcoholic Beverages. http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Alcoholic_beverages. Akses 26 September 2007, 22.22  

Anonimousf. 2007. Anthocyanin. http://en.wikipedia.org/wiki/Anthocyanin. 
Akses 20 Desember 2007, 18.29  

Anonimousg. 2007. Saccharomyces cerevisiae. http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Saccharomyces_cerevisiae. Akses 21 Desember 2007, 10.35 

Anonimoush. 2007. Saccaromyces cerevisiae.  http://www. microbiologybytes. 
com/video/Scerevisiae.html. Akses 9 Agustus 2007, 7.09 

http://www.academicjournals.org/ajb/
http://www.elmhurst.edu/~chm/
http://www.jrt.gr.jp/sminie/panf/ayamuras.html
http://microbewiki.kenyon.edu/index
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_potato
http://www.passeportsante.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Amylase
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthocyanin
http://en.wikipedia.org/


   

62

 
Anonimousi. 2007. What is Bioethanol.  http://www. esru.strath.ac.uk/ 
EandE/Web_sites/02-03/biofuels/what_bioethanol.htm. Akses 16 September 
2007, 16.56 

Anonimousj. 2007. Health Benefit of Sweet Potato, Nutritional Values. 
http://www.zhion.com/herb/Sweet_Potatoes.html. Akses 27 Juli 2007,18.38  

Anonimousk. 2007. Brewing (Beer). http://en.wikipedia.org/wiki/Brewing. Akses 
07 Juni 2007,7.42  

Anonimousl. 2007. Methods to Measure alpha-Amylase Activity. 
http://interactive.aaccnet.org/source/orders/moreinfo.cfm?sku=27128BD4. Akses 
11 Mei 2007,18.27 

Anonimousa. 2008. Wine. http://en.wikipedia.org/wiki/Wine. Akses 3 Januari 
2008, 18.48 

Anonimousb. 2008. pH. http://www.crushnet.com/cms/node/140. Akses 25 
Agustus 2008. 19.08 

Anonimousc. 2008. Ethanol. http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol. Akses 26 
Agustus 2008. 09.10 

Anonimousd. 2008. Sample Calculation: Spesific Gravity. http://matcmadison. 
edu/biotech/resources/proteins/labManual/chapter_3/sample3_3.htm. Akses 
22 Oktober 2008,11.16 

Apraidji, W. H. 2007. Khasiat Ubi Jalar Bagi Kesehatan. 
http://www.halalguide.info/content/view/836/38/. Akses 22 November 2007, 
19.20  

Apriantono, A. Fardiaz, D. Luh, P.N. Sedarnawati dan Budiyanto, S. 1989. 
Petunjuk Laboratorium Analisis Pangan. Direktorat Jendral Pendidikan 
Tinggi. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. IPB. Bogor 

Chaplin, Martin. 2004. The Use of Enzymes in Starch Hydrolysis. 
http://www.lsbu.ac.uk/biology/enztech/starch.html. Akses 14 Agustus 2007, 
5.34 

Cheraiti, N., S. Guezenec and J.M. Salmon. 2004. Redox Interactions between 
Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces uvarum in Mixed Culture 
under Enological Conditions. http://aem.asm.org/cgi/content/full/71/1/ 
255#F2. Akses tanggal 2 Juli 2007, 7.55  

http://www.zhion.com/herb/Sweet_Potatoes.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Brewing
http://interactive.aaccnet.org/source/orders/moreinfo.cfm?sku=27128BD4
http://en.wikipedia.org/wiki/Wine
http://www.crushnet.com/cms/node/140
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://matcmadison
http://www.halalguide.info/content/view/836/38/
http://www.lsbu.ac.uk/biology/enztech/starch.html
http://aem.asm.org/cgi/content/full/71/1/


   

63

 
Daniells, Stephen. 2007. Research Targets Better Sweet Potato Pigments for 

Foods.  http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=80426-red-colouring-
anthocyanins. Akses 20 Desember 2007  

deMan, J.M. 1987. Kimia Makanan. Edisi kedua. Penerjemah Kosasih 
Padamawinata. ITB. Bandung  

Ekunsaumi, Toye. 2007. Laboratory Production and Assay of Amylase by 
Fungi and Bacteria. http://www.bio-link.org/sharing_day/fungalamylase.pdf. 
Akses 9 Mei 2007, 18.41  

Ellis, David. 2006. Aspergillus niger. http://www.mycology. adelaide.edu.au/ 
Fungal_Descriptions/Hyphomycetes_(hyaline)/Aspergillus/niger.html. Akses 
28 Desember 2007, 14.40  

Furuta, S., I. Suda, Y. Nishiba, and O. Yamagawa. 1998. High Tert-Butyvars 
with Radical Scavenging Activities of Sweet Cultivars with Purple Flesh. 
Food Science Technology, Inc. Tokyo  

Giusti, M.M. and R.E. Wrolstad. 2001. Characterization and Measurement of 
Anthocyanins by UV-Visible Spectroscopy. John Willey and Sons, Inc. 
(http://www.does.org/masterli/facsample.htm)  

Kartika, B., A.D. Guritno, D. Purwadi dan D. Ismoyowati. 1992. Petunjuk 
Evaluasi Produk Industri Hasil Pertanian. PAU Pangan dan Gizi. UGM. 
Yogyakarta  

Kling, T. H. 2007. Starter Cultures. http://www. nysaes.cornell. edu/fst/faculty/ 
acree/fs430/notes_thk/04_starter.html. Akses 2 Agustus 2007, 18.51 

Kompala, D. M. 1998. Lab Exercise 2 : Yeast Fermentation. http://spot. 
colorado.edu/~kompala/lab2.html. Akses 9 Agustus 2007, 7.31 

Lehinger,A.L. 1997. Dasar-Dasar Biokimia. Jilid I. Alih bahasa : Maggy 
Thenwidjaja. Erlangga. Jakarta 

Martin, D.W., D.A. Mayes, and V.W. Rodwell. 1983. Harper s Review of 
Biochemistry. Lange Medical Publication. Maruzen Asia. Singapore 

Martoharsono , S. 1984. Biokimia. Jilid I. UGM Press. Yogyakarta 

Nakashima. 1999. Ipomoea batatas. Food Science Technology Inc. Tokyo  

http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=80426-red-colouring-
anthocyanins
http://www.bio-link.org/sharing_day/fungalamylase.pdf
http://www.mycology
http://www.does.org/masterli/facsample.htm


   

64

 
Omemu, A. M., I. Akpan, M. O. Bankole and O. D. Teniola. 2005. Hydrolisis of 

Raw Tuber by Amylase of Aspergillus niger AM07 Isolated from The 
Soil. http://www.academicjournals.org/AJB/Omemu%20et%20al.pdf. Akses 9 
Mei 2007, 18.57  

Pazur, J.H. 1965. Enzymes in Synthesis and Hydrolisis of Starch. In R.L. 
Whistler and E.F. Parschall (ed). Starch : Chemistry and Technology. Volume 
I. Fundamental Aspects. Academic Press Inc. New York. Hal. 133-175  

Rabyt, J.F. and B.J. Ehite. 1987. Biochemical Techniques : Theory and 
Practise. Brooks/Cole Publishing Company. California  

Rahayu. K. 1991. Teknologi Enzim. PAU Pangan dan Gizi. UGM. Yogyakarta  

Reed, G. 1963. Principles Biochemistry. 7th Edition. McGraw Hill Book 
Company. Singapore  

Reilly, P.J. 2003. Glucoamylase. In J.R. Whitaker, A.G.J. Voragen and D.W.S. 
Wong (ed). Handbook of Food Enzymology. Marcel Dekker Inc. New York. 
Hal. 727-738  

Rein, M. 2005. Copigmentation Reactions and Color Stability of Berry 
Anthocyanin. EKT Series 1331. University of Helsinski. Department of 
Applied Chemistry and Microbiology. 88+34pp  

Risnawatie, N. D. 2004. Pembuatan Sari Ubi Ungu Jepang (Ipomoea batatas 
var. Ayamurasaki). Kajian pH Pelarut Ekstraksi dan Lama Fermentasi. 
Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang  

Rodwell, V.W. 1987. Harper s Review of Biochemistry. Alih bahasa : Iyan 
Darmawan. Edisi 20. EGC Kedokteran. Jakarta  

Saigusa, N. and R. Ohba. 2002. Development of New Alcoholic Fermentation 
Beverage Produced from Purple Fleshed Sweet Potato. 
http://ss.jircas.affrc.go.jp/kankoubutsu/jarq/37-3/201-2.pdf. Akses 28 
Desember 2007, 15.15  

Saigusa, N. and R. Ohba. 2004. Healthy Alcoholic Beverage Pa-Puru from 
Purple Fleshed Sweet Potato. http://ss.knaes.affrc.go.jp/sporf/no20/m2.html. 
Akses 11 Desember 2007, 21.21  

Saigusa, N., N. Terahara and R. Ohba. 2005. Evaluation of DPPH-Radical-
Scavenging and Antimutagenecity and Análisis of Anthocyanins in an 
Alcoholic Fermented Beverage Produced from Cooked or Raw Purple-
Fleshed Sweet Potato (Ipomoea batatas cv. Ayamurasaki) root. 
http://www.jstage.jst.go.jp/article/fstr/11/4/390/_pdf. Akses 23 Juli 2008. 

http://www.academicjournals.org/AJB/Omemu%20et%20al.pdf
http://ss.jircas.affrc.go.jp/kankoubutsu/jarq/37-3/201-2.pdf
http://ss.knaes.affrc.go.jp/sporf/no20/m2.html
http://www.jstage.jst.go.jp/article/fstr/11/4/390/_pdf


   

65

  
Saigusa, N., N. Kawashima and R. Ohba. 2007. Maintaining The Anthocyanin 

Content and Improvement of The Aroma of an Alcoholic Fermented 
Beverage Produced from Raw Purple-fleshed Sweet Potato. 
http://www.jstage.jst.go.jp/article/fstr/13/1/23/_pdf. Akses 25 Agustus 2008. 
11.28  

Suda, I., T. Oki, M. Masuda, M. Kobayashi, Y. Nishiba and S. Furuta. 2003. 
Physiological Functionality of Purple-Fleshed Sweet Potato Containing 
Anthocyanins and Their Utilization in Foods. http://ss.jircas.affrc.go. 
jp/kankoubutsu/jarq/37-3/37-03-04.pdf. Akses 28 Desmber 2007, 15.11  

Suprapta, D. N. 2003. Ubi Jalar Ungu Mengandung Antioksidan Tinggi. 
http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=
1871.  Akses 27 Juli 2007, 19.53  

Terahara, N., I. Konczak, H. Ono, M. Yoshomoto, and O. Yamakawa. 2004. 
Characterization of Acylated Anthocyanins in Callus Induced From 
Storage Root of Purple-Fleshed Sweet Potato, Ipomoea batatas L. J. of 
Biomedicine and Biotechnology.5:279-286.http://www.hindawi.co.uk/open-
access/jbb/volume -2004/S1110724304406056.pdf  

Wong, D.W.S. and G.H. Robertson. 2003. -amylase. In J.R. Whitaker, A.G.J. 
Voragen and D.W.S Wong (ed). Handbook of Food Enzymology. Marcel 
Dekker, Inc. New York. Hal. 707-718  

Yashimoto, M, S. Okuna, M. Yoshinaga, O. Yamakawa, Yamaguchi, and J. 
Yamada. 1999. Antimutagenicity of Sweet Potato (Ipomoea batatas) Root. 
(http://www.eseapcipotato.org/ANWER/File-Library/Ishiguro-Japan-Text.pdf)  

Yoshinaga. 1995. New Cultivar Ayamurasaki for Colorant Production. 
Sweet Potato Research Front. No 1:2 

Yuwono, S.S.. dan T. Susanto. 1998. Pengujian Fisik Pangan. Fakultas 
Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang  

http://www.jstage.jst.go.jp/article/fstr/13/1/23/_pdf
http://ss.jircas.affrc.go
http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=
http://www.hindawi.co.uk/open-
access/jbb/volume
http://www.eseapcipotato.org/ANWER/File-Library/Ishiguro-Japan-Text.pdf


   

66

 
LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur analisa 

1. Analisa total gula (Apriantono dkk, 1989) 

Penentuan kurva standar : 

 

Dipipet ke dalam tabung reaksi larutan blanko 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 dan 1 ml 

larutan glukosa standar. Tambahkan aquades sampai total volume masing-

masing tabung reaksi 1 ml 

 

Ditambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi Anthrone ke dalam masing-

masing tabung reaksi 

 

Tabung reaksi ditutup dan dikocok 

 

Dipanaskan dengan air mendidih selama 12 menit 

 

Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

 

Dipindahkan ke dalam kuvet dan baca absorbansinya pada  = 630 nm

  

Dibuat kurva hubungan antara absorbansi (sumbu y) dengan glukosa 

(sumbu x) 

Persiapan sampel : 

 

5 gram sampel dimasukkan dalam labu ukur 100 ml 

 

Ditambahkan aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan 

 

Dituang ke dalam erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 1 g CaCO3, diaduk 

dan ditutup plastik 

 

Dipanaskan pada suhu 100° C selama 30 menit dan didinginkan 

 

Disaaring dengan kertas saring 

 

Diambil 1 ml filtrat dalam labu ukur (pengenceran sesuai pembacaan) 
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Penentuan total gula : 

 
Diambil setiap 1 ml larutan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang 

berisi 5 m Anthrone (0,05 g dalam 50 ml H2SO4 pekat) 

 

Ditutup dengan plastik, dihomogenkan dan dipanaskan pada suhu 100° C 

selama 12 menit 

 

Didinginkan dengan cepat dengan air mengalir 

 

Dibaca pada panjang gelombang 630 nm dan catat hasil pembacaan 

 

Ditentukan total gula dengan persamaan regresi linier dengan rumus : 

Total gula (%) = X x pengenceran

 

x 100%    

Berat sampel (mg) 

2. Analisa pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 

Analisa pH dilakukan dengan menggunakan pHmeter 

 

Sebanyak 30 ml sampel diambil dan ditempatkan dalam beaker glass 50 

ml 

 

Sebelum digunakan, alat dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan buffer 

pH 4 dan 7 lalu dibersihkan dengan aquades selanjutnya dilakukan 

pengukuran pH sampel 

 

Setiap kali akan mengukur pH sampel yang lain, sebelumnya pHmeter 

dibersihkan dengan aquades 

3. Analisa kadar alkohol metode Dichromat Oxidation-Spectrophotometer   

(Kartika dkk, 1992) 

 

Disiapkan reagensia yang akan digunakan yaitu kalium bikromat asam 

sulfat dan larutan K2CO3 jenuh. Cara membuat larutan kalium bikromat 
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asam sulfat: 2,6 g K2Cr2O7 dilarutkan dalam 50 ml air suling kemudian 

ditambahkan 138 ml H2SO4 secara perlahan dan selanjutnya diencerkan 

menjadi 500 ml. Pembuatan larutan kalium karbonat jenuh dengan cara 

melarutkan 234 g K2CO3 dalam 150 ml air suling 

 

Disiapkan cawan Conway dan dimasukkan 1 ml larutan kalium bikromat 

asam sulfat pada bagian tengah cawan 

 

Dimasukkan 1 ml sampel dan 1 ml kalium bikromat jenuh secara terpisah 

pada bagian tepi cawan 

 

Ditutup dengan hati-hati cawan tersebut dan rapatkan dengan vaselin 

 

Digoyangkan dengan perlahan sehingga sampel dan larutan kalium 

karbonat jenuh tercampur dengan baik 

 

Setelah tercampur biarkan selama 1-2 jam dan amati perubahan warna 

pada larutan kalium bikromat asam sulfat pada bagian tengah cawan 

 

Perubahan warna kalium bikromat asam sulfat dari warna kuning menjadi 

hijau kebiruan menunjukkan adanya etanol dalam sampel yang diuji 

 

Ambil larutan kalium bikromat dengan mikropipet, usahakan semua 

larutan terambil (jika perlu tambahkan aquades untuk membilas sehingga 

semua larutan terambil) 

 

Masukkan larutan dalam labu takar 10 ml dan encerkan sampai tanda batas 

 

Amati absorbansi menggunakan spektrofotometer pada  = 480 nm

  

Konsentrasi alkohol dapat diketahui dengan cara menggunakan 

pembanding kurva standar. Pembuatan kurva standar dengan cara 
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membuat sampel dengan kadar alkohol 0,025% ; 0,05% ; 0,075% dan 1% 

kemudian diamati absorbansinya dengan  = 480 nm

 

4. Analisa total antosianin metode Spektrofotometer (Giusti and Wrolstand, 

2000) 

 

Untuk membuat larutan buffer HCl 

 

KCL pH 1,0 dengan cara 

mencampurkan larutan KCL 0,2 M (14,9 g dalam 1000ml) sebanyak 50 ml 

dengan HCl 0,2 M sebanyak 97 ml. Kemudian diencerkan sampai 200 ml 

 

Untuk membuat larutan buffer asetat pH 4,5 dengan cara memcampurkan 

larutan asam asetat 0,2 M (11,55 ml dalam 1000ml) sebanyak 28 ml 

dengan larutan Na-asetat 0,2 M (16,4 g dalam 1000ml) sebanyak 22 ml. 

Kemudian diencerkan sampai 100 ml. 

 

Menentukan faktor pengenceran yang tepat untuk sampel dengan 

pengenceran menggunakan buffer KCl pH 1,0 sampai absorbansi sampel 

pada maksimum masuk dalam kisaran linier dari spektrofotometer 

(absorbansi <1,2). 

 

Menyiapkan 2 sampel larutan, satu dengan buffer KCl pH 1,0 dan yang 

lain dengan buffer Na-asetat pH 4,5. Setiap sampel diencerkan untuk 

menentukan faktor pengenceran. Biarkan 15 menit agar tercampur rata. 

 

Mengukur absorbansi sampel pada 510 nm dan 700 nm. 

Menghitung absorbansi sampel dengan rumus : 

                                  A = (A510 

 

A700)pH 1,0 

 

(A510-A700)pH 4,5 
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Penentuan total antosianin dilakukan dengan :  

Total antosianin (mg/100ml) = Ax BM x FP x 1000

        

x 1 

Keterangan : 

Koefisien absorbsivitas = 29000 l/mol dinyatakan sebagai cyanidin-3-

glucoside 

BM = 465,2 

FP = Faktor Pengenceran 

5. Prosedur pemilihan perlakuan terbaik (Zeleny, 1982) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode Multiple 

Attribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu 

maksimal atau minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan 

rerata semakin tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai 

terjelek dan nilai teringgi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk 

parameter dengan nilai terendah semakin baik, maka nilai tertinggi 

sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

2. Menghitung derajat kerapatan (d*i) 

Derajat kerapatan dihitung berdasar nilai ideal untuk masing-masing 

parameter. Bila nilai ideal (d*i)min maka:    

Nilai kenyataan yang mendekati ideal 
d*i   =     

Nilai ideal dari masing-masing alternatif 
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Bila nilai ideal (d*i)max maka:      

Nilai ideal dari masing-masing alternatif 
d*i  =      

Nilai kenyataan yang mendekati ideal 

3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasar jumlah parameter (

 

) = 1 / jumlah parameter 

L1 = menjumlah derajat kerapatan dari semua parameter pada masing-

masing perlakuan. Hasil penjumlahan dikurangkan 1.  

       n 
L1         = (

 

,k) = 1 

  

( n x dki)  
           i=1 

L2( ,k) = [

 

i2(1 

 

dki)2]2  

L         = max [ i (1 

 

dki)] 

Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2, dan L

 

minimum, misal terdapat pada K3D3, maka yang dipilih sebagai perlakuan 

terbaik adalah K3D3.  
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Lampiran 2. Data hasil analisa 

2.1. Hasil analisa larutan pasta ubi jalar ungu 

2.1.a. Total gula 

*.sebelum sakarifikasi 

PERLAKUAN 

ULANGAN 

JUMLAH RERATA 1 2 3 

P1Ea1 2 1,97 1,57 5,54 1,85 

PAEa1 1,59 2,01 2,47 6,07 2,11 

P3Ea1 2,91 4,36 2,64 9,91 3,3 

P4Ea1 4,03 5,4 5,28 14,71 4,9 

P5Ea1 4,39 5,44 5,58 15,41 5,14 

TOTAL 14,92 19,18 17,54 51,64 17,3 

  

ANALISIS RAGAM TOTAL GULA LARUTAN PASTA AWAL 

SK db JK KT Fhit 
Ftabel 

NOTASI 0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

1,846773

 

0,923387

 

3,124088

 

4,46

 

8,65

   

PERLAKUAN 4

 

28,75296

 

7,18824

 

24,31992

 

3,84

 

7,01

 

** 

GALAT 8

 

2,36456

 

0,29557

         

TOTAL 14

 

32,96429

           

FK=

 

177,7793

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01

 

Uji BNT Perlakuan 

Perlakuan   1,85 2,11 3,3 4,9 5,14 KTG 
BNT 
0,05 

(1)P1Ea 1,85 0 0,26 1,45* 3,05* 3,29* 0,29557

 

1,023632

 

(2)P2Ea 2,11  0 1,19* 2,79* 3,03*     

(3)P3Ea 3,3   0 1,6* 1,84*     

(4)P4Ea 4,9    0 0,24     

(5)P5Ea 5,14     0     

 

Notasi a a b c d    

 

Perlakuan             

     

Ket : 
* = berbeda nyata pada 
BNT 0,05 
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*.Setelah sakarifikasi       

Uji BNT Perlakuan 
Perlakuan   13,53 13,87 14,49 15,59 18,31 KTG BNT 5% 

P1 13,53 0 0,34 0,96 2,06 4,78 1,643463 1,987532

 

P5 13,87  0 0,62 1,72 4,44     

P2 14,49   0 1,1 3,82     

P4 15,59    0 2,72     

P3 18,31     0     

 

Notasi a a a b c    

 

Perlakuan             

  

13,53

 

14,49

 

18,31

 

15,59

 

13,87

    

13,53

 

0

 

0,96

 

4,78

 

2,06

 

0,34

    

14,49

  

0

 

3,82

 

1,1

 

0,62

    

18,31

   

0

 

2,72

 

4,44

    

15,59

    

0

 

1,72

    

13,87

     

0

     

a a b b b     

PERLAKUAN

 
ULANGAN 

JUMLAH

 
RERATA

 
1 2 3 

P1Ea2 13,49 14,54 12,57 40,6 13,53 
P2Ea2 15,19 15,71 12,57 43,47 14,49 
P3Ea2 17,64 19,81 17,49 54,94 18,31 
P4Ea2 15,01 16,74 15,01 46,76 15,59 
P5Ea2 15,51 13,11 13,99 42,61 14,203333

 

TOTAL 76,84 79,91 71,63 228,38 76,123333

 

ANALISIS RAGAM TOTAL GULA LARUTAN PASTA AKHIR 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI 0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

7,008493

 

3,504247

 

3,144806

 

4,46

 

8,65

 

TN 

PERLAKUAN 4

 

42,34311

 

10,58578

 

9,499963

 

3,84

 

7,01

 

* 

GALAT 8

 

8,914373

 

1,114297

         

TOTAL 14

 

58,26597

           

FK=

 

3477,1616

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01
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Kenaikan total gula 

ANALISIS RAGAM KENAIKAN TOTAL GULA LARUTAN PASTA 

SK db JK KT Fhit 
Ftabel 

NOTASI 0,05

 
0,01

 
KELOMPOK 2

 
6,52764

 
3,26382

 
1,746149

 
4,46

 
8,65

 
TN 

PERLAKUAN 4

 
64,13249

 
16,03312

 
8,577746

 
3,84

 
7,01

 
** 

GALAT 8

 

14,95323

 

1,869153

         

TOTAL 14

 

85,61336

           

FK=

 

2058,9698

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01

  

Uji BNT Perlakuan 
Perlakuan

   

8,733333

 

10,6833

 

11,6867 12,4667 15,01 KTG BNT 5% 

(1)P5 8,7333333

 

0 1,95 2,953333

 

3,733333

 

6,276667

 

1,869153

 

2,574164

 

(2)P4 10,683333

  

0 1,003333

 

1,783333

 

4,326667

     

(3)P1 11,68667   0 0,78 3,323333

     

(4)P2 12,46667    0 2,543333

     

(5)P3 15,01     0     

 

Notasi a a b c d    

 

2.1.b. pH  

*. Sebelum sakarifikasi 

PERLAKUAN 

ULANGAN 

JUMLAH RERATA 1 2 3 

P1Ea 4,46 7 6,89 18,35 6,12 

PAEa 4,79 7,1 7 18,89 6,29 

P3Ea 5,5 6,78 7 19,28 6,43 

P4Ea 5,61 7,01 6,94 19,56 6,52 

P5Ea 5,65 6,88 6,99 19,52 6,51 

TOTAL 26,01 34,77 34,82 95,6 31,87 

ANALISIS RAGAM pH LARUTAN PASTA AWAL 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI

 

0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

10,29041

 

5,145207

 

45,41959

 

4,46

 

8,65

 

** 

PERLAKUAN 4

 

0,341667

 

0,085417

 

0,75402

 

3,84

 

7,01

 

TN 

GALAT 8

 

0,906253

 

0,113282

         

TOTAL 14

 

11,53833

           

FK=

 

609,2907

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01
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*. Setelah sakarifikasi 

PERLAKUAN 

ULANGAN 

JUMLAH RERATA 1 2 3 

P1Ea 4,67 4,55 3,95 13,17 4,39 

PAEa 3,97 3,59 3,03 10,59 3,53 

P3Ea 4,22 3,74 3,88 11,74 3,91 

P4Ea 3,94 3,88 3,75 11,57 3,86 

P5Ea 3,05 3,72 3,75 10,52 3,51 

TOTAL 19,85 19,48 18,36 57,69 19,2 

ANALISIS RAGAM pH LARUTAN PASTA AKHIR 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI

 

0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

0,24076

 

0,12038

 

0,552189

 

4,46

 

8,65

 

TN 

PERLAKUAN 4

 

0,77756

 

0,19439

 

0,891677

 

3,84

 

7,01

 

TN 

GALAT 8

 

1,74404

 

0,218005

         

TOTAL 14

 

2,76236

           

FK=

 

221,8757

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01

 

2. Hasil analisa produk wine 
2.2.a. Total gula 

TOTAL GULA WINE(%) 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

JUMLAH RERATA 1 2 3 
P1Ea 1,54

 

1,49

 

1,39

 

4,42 1,47 
P2Ea 1,37

 

1,4 1,41

 

4,18 1,39 
P3Ea 1,89

 

1,75

 

1,91

 

5,55 1,85 
P4Ea 2,43

 

2,34

 

1,95

 

6,72 2,24 
P5Ea 2,32

 

2,22

 

2,29

 

6,83 2,28 
TOTAL 9,55 9,2 8,95 27,7 9,23 
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ANALISIS RAGAM TOTAL GULA WINE 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI

 
0,0

5

 
0,0

1

 
KELOMPOK 2

 
0,036333

 
0,01816666

7

 
1,14556

 
4,4

6

 
8,6

5

 
TN 

PERLAKUAN 4

 

2,053533

 

0,51338333
3

 

32,3731

 

3,8
4

 

7,0
1

 

** 

GALAT 8

 

0,126867

 

0,01585833
3

         

TOTAL 14

 

2,216733

           

FK=

 

51,15267

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01

  

Uji BNT Perlakuan 
PERLAKUAN   1,39

 

1,47

 

1,85

 

2,24

 

2,28

 

KTG BNT 5% 

(1) P2Ea 1,39

 

0

 

0,06

 

0,46* 0,85* 0,89* 0,015858

 

0,23711

 

(2) P1Ea 1,47

   

0

 

0,38* 0,77* 0,81*     
(3) P3Ea 1,85

     

0

 

0,39* 0,43*     
(4) P4Ea 2,24

       

0

 

0,04

     

(5) P5Ea 2,28

         

0

         

Ket : * = berbeda nyata pada BNT 0,05 
Penurunan total gula 

ANALISIS RAGAM PENURUNAN TOTAL GULA 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI 
0,0

5

 

0,0
1

 

KELOMPOK 2

 

5,10196

 

2,55098

 

1,512733

 

4,4
6

 

8,6
5

 

TN 

PERLAKUAN 4

 

43,49937

 

10,8748433
3

 

6,448791

 

3,8
4

 

7,0
1

 

* 

GALAT 8

 

13,49071

 

1,68633833
3

         

TOTAL 14

 

62,09204

           

FK=

 

2658,14

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01
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Uji BNT Perlakuan 
PERLAKUAN

   
11,59

 
12,06

 
13,1 13,35

 
16,46

 
KTG BNT 5% 

P5 11,59

 
0 0,47 1,5 1,75 4,87 1,686

 
2,44504

 
P1 12,06

   
0 1,04

 
1,29 4,4     

P2 13,1     0 0,25 3,37     
P4 13,35

       

0 3,12     
P3 16,46

         

0     

    

Ket : 
* = berbeda nyata pada BNT 
0,05 

        

12,06

 

13,1

 

16,5

 

13,35

 

11,59

   

P1 12,06

        

P2 13,1        

P3 16,46

        

P4 13,35

        

P5 11,59

          

a a b b b     

2.2.b. Kadar alkohol  

KADAR ALKOHOL WINE UBI JALAR UNGU (%) 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

JUMLAH RERATA 1 2 3 
P1Ea 11,2 10,6 8,4 30,2 10,07 
PAEa 11,68

 

10,59

 

8,93 31,2 10,4 
P3Ea 13,02

 

12,61

 

12,5 38,13 12,71 
P4Ea 11,29

 

11,55

 

10,85

 

33,69 11,23 
P5Ea 11,65

 

11,1 11,01

 

33,76 11,25 
TOTAL 58,84 56,45 51,69 166,98 55,66 

ANALISIS RAGAM KADAR ALKOHOL WINE 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI 0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

5,29948

 

2,64974

 

6,016576

 

4,46

 

8,65

 

* 

PERLAKUAN 4

 

12,55551

 

3,138877

 

7,127223

 

3,84

 

7,01

 

** 

GALAT 8

 

3,523253

 

0,440407

         

TOTAL 14

 

21,37824

           

FK=

 

1858,821

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01
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Uji BNT Perlakuan 
PERLAKUAN   10,07 10,4 11,23 11,25 12,71 KTG BNT 5% 

P1 10,07 0 0,33 1,16 1,18 2,64 0,440407

 
1,249513

 
P2 10,4   0 0,83 0,85 2,31     

P4 11,23     0 0,02 1,48     

P5 11,25       0 1,46     

P3 12,71         0     

    

Ket : * = berbeda nyata pada BNT 0,05 

        

P1 P2 P3 P4 P5     
10,07 10,4

 

12,71 11,23 11,25     
a a b b b    

2.2.c. pH 

PERLAKUAN

 

ULANGAN 
JUMLAH RERATA 1 2 3 

P1Ea 6,45 3,72 4,43 14,6 4,87 
P2Ea 4,93 4,22 4,12 13,27 4,42 
P3Ea 5,11 4,14 3,78 13,03 4,34 
P4Ea 4,71 3,61 3,47 11,79 3,93 
P5Ea 5,13 3,79 3,78 12,7 4,23 

TOTAL 26,33 19,48 19,58 65,39 21,79 

ANALISIS RAGAM pH WINE 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI 0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

6,166333

 

3,083167

 

18,81222

 

4,46

 

8,65

 

** 

PERLAKUAN 4

 

1,385827

 

0,346457

 

2,113937

 

3,84

 

7,01

 

TN 

GALAT 8

 

1,311133

 

0,163892

         

TOTAL 14

 

8,863293

           

FK=

 

285,0568

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01
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2.2.d. Kadar antosianin 
KADAR ANTOSIANIN WINE DAN UBI JALAR UNGU 

PERLAKUAN

 
ULANGAN 

JUMLAH

 
RERATA 1 2 3 

P1Ea 52,935 55,359 60,953 169,247 56,415667 
P2Ea 81,324 7,681 115,556

 

204,561 68,187 
P3Ea 150,624

 

142,107

 

150,457

 

379,732 147,72933 
P4Ea 22,71 16,03 42,75 189,197 27,163333 
P5Ea 140,521

 

137,933

 

143,109

 

330,972 140,521 
TOTAL 448,114 359,11 512,825 1320,049 440,0163333

   

ANALISIS RAGAM KADAR ANTOSIANIN WINE 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI

 

0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

2382,502

 

1191,251

 

0,275524

 

4,46

 

8,65

 

TN 

PERLAKUAN 4

 

3839,413

 

959,8532

 

0,222004

 

3,84

 

7,01

 

TN 

GALAT 8

 

34588,66

 

4323,582

         

TOTAL 14

 

40810,57

           

FK=

 

116168,6

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01

 

2.2.e. Warna 
Nilai L 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

JUMLAH RERATA 1 2 3 
P1Ea 21,53

 

21,3

 

21,17

 

64

 

21,33

 

PAEa 22,83

 

20,8

 

21,53

 

65,16

 

21,72

 

P3Ea 20,8

 

20,93

 

22,3

 

64,03

 

21,34

 

P4Ea 20,67

 

20,77

 

21,2

 

62,64

 

20,88

 

P5Ea 23,6

 

21,13

 

21

 

65,73

 

21,91

 

TOTAL 109,43

 

104,93

 

107,2

 

321,56

 

107,18

 

ANALISIS RAGAM NILAI L WINE 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI 0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

2,025053

 

1,012527

 

6,679491

 

4,46

 

8,65

 

* 

PERLAKUAN 4

 

1,90076

 

0,47519

 

0,634805

 

3,84

 

7,01

 

TN 

GALAT 8

 

5,98848

 

0,74856

         

TOTAL 14

 

9,914293

           

FK=

 

6893,389

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01
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Nilai a 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

JUMLAH RERATA 1 2 3 
P1Ea 6,03

 
4,43

 
5,2

 
15,66

 
5,22

 

PAEa 6,73

 
6,6

 
4,07

 
17,4

 
5,8

 

P3Ea 6,43

 

6,37

 

6,53

 

19,33

 

6,44

 

P4Ea 6,53

 

5,37

 

7,03

 

18,93

 

6,31

 

P5Ea 13,3

 

8,07

 

8,43

 

29,8

 

9,93

 

TOTAL 39,02

 

30,84

 

31,26

 

101,12

 

33,7

 

ANALISIS RAGAM NILAI a WINE 

SK db JK KT Fhit 

Ftabel 

NOTASI 0,05

 

0,01

 

KELOMPOK 2

 

8,487093

 

4,243547

 

2,145747

 

4,46

 

8,65

 

TN 

PERLAKUAN 4

 

40,99284

 

10,24821

 

8,09039

 

3,84

 

7,01

 

* 

GALAT 8

 

15,82124

 

1,977655

         

TOTAL 14

 

65,30117

           

FK=

 

681,6836

  

KET :

 

TN = tidak berbeda nyata 

    

*    = berbeda nyata pada =0,05

     

**   = berbeda nyata pada =0,01

 

Uji BNT Perlakuan (NILAI a) 
PERLAKUAN   5,22

 

5,8

 

6,31

 

6,44

 

9,93

 

KTG BNT 5% 

P1Ea 5,22 0

 

0,58

 

1,09

 

1,22

 

4,71* 1,977655

 

2,647823

 

P2Ea 5,8   0

 

0,51

 

0,64

 

4,13*     

P4Ea 6,31     0

 

0,13

 

3,62*     

P3Ea 6,44       0

 

3,29*     

P5Ea 9,93         0

         

Ket : * = berbeda nyata pada BNT 0,05 
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3. Perlakuan terbaik 
Parameter Atribut 

  
P1Ea P2Ea P3Ea P4Ea P5Ea 

Kadar alkohol 10,07 10,4 12,71 11,23 11,25 
Tingkat kemerahan 5,22 5,8 6,44 6,31 9,93 
Antosianin 56,4157

 

68,187 147,729

 

27,1633

 

140,521

 

Total gula stlh sakarifikasi 13,53 14,49 18,31 15,59 12,11 
dk Alkohol 0,79229

 

0,81825

 

1 0,88356

 

0,88513

 

dk tingkat kemerahan 0,52568

 

0,58409

 

0,64854

 

0,63545

 

1 
dk Antosianin 0,38189

 

0,46157

 

1 0,18387

 

0,95121

 

dk total gula stlh 
sakarifikasi 0,73894

 

0,79137

 

1 0,85145

 

0,66139

 

L1 0,3903 0,33618

 

0,08787

 

0,36142

 

0,12557

 

L2 0,0449 0,03372

 

0,00772

 

0,05216

 

0,00814

 

L 0,15453

 

0,13461

 

0,08787

 

0,20403

 

0,08465

 

Perlakuan Terbaik     *     
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Lampiran 3. Gambar produk 

   

Ekstrak kasar enzim amilase 

   

Produk wine (3 ulangan)    
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