
 

 

ANALISIS KOMPARASI ANTI MIKROBIAL 

 (Macaranga tanarius,  L DAN Garcinia mangostana, L) SEBAGAI 

PENGAWET ALAMI NIRA KELAPA PADA PROSES 

PEMBUATAN GULA KELAPA 

 

 

SKRIPSI 

 

 Oleh: 

MIFTAH ALFARISI AKBAR 

0611033020- 103 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 

 

 



 

 

ANALISIS KOMPARASI ANTI MIKROBIAL 

 (Macaranga tanarius,  L DAN Garcinia mangostana, L) SEBAGAI 

PENGAWET ALAMI NIRA KELAPA PADA PROSES 

PEMBUATAN GULA KELAPA 

 

 

 

 Oleh: 

MIFTAH ALFARISI AKBAR 

0611033020- 103 

 

 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  

gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama  :  Miftah Alfarisi Akbar 

NIM :   0611033020 

Jurusan :  Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas :  Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi :  Analisis Komparasi Anti Mikrobial (Macaranga tanarius L dan 

Garcinia mangostana L) Sebagai Pengawet Alami Nira Kelapa Pada Proses 

Pembuatan Gula Kelapa 

 

Menyatakan bahwa, 

 

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. Apabila di 

kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai hukum 

yang berlaku.  

 

 

 

Malang, 21 Juni  2011 

Pembuat pernyataan, 

 

 

Miftah Alfarisi Akbar 

NIM. 0611033020 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan pada tanggal 23 Juli 1988 di Madiun, Jawa Timur dengan 

nama Miftah Alfarisi Akbar, sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan 

Bapak Agus Syafiudin dan Ibu Supriyatun. 

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu : 

1. TK Al Hidayah Madiun (lulus tahun 1994) 

2. SDN  Patihan 01 Madiun (lulus tahun 2000) 

3. SLTPN 03 Madiun (lulus tahun 2003) 

4. SMUN 05 Madiun (lulus tahun 2006) 

Tahun 2006 penulis diterima di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Industri Pertanian melalui jalur S-1. 

Pada tahun 2011 penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di 

Universitas Brawijaya Malang di Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian. Pada masa kuliah, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan seperti: 

Forkita sebagai Staff Kaderisasi periode 2006-2007 dan Staff IMMPPG periode 

2007-2008; Ketua Departemen Kaderisasi 2008-2009, Ketua Umum Forkita 2009-

2010. Selain itu juga di berbagai kepanitiaan seperti : PK2 FTP tahun 2008 sebagai 

Steering Comitee; Pemilwa Ftp tahun 2008 sebagai sie acara, Ketua Pelaksana Trafo 

Forkita tahun 2008, dan berbagai kepanitiaan lain. 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

              Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

limpahan rahmat, hidayah dan nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan kemudahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Komparasi 

Anti Mikrobial (Macaranga tanarius L dan Garcinia mangostana L) Sebagai 

Pengawet Alami Nira Kelapa Pada Proses Pembuatan Gula Kelapa”. Dalam 

kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Bapak Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak 

Dr. Ir. Wignyanto, MS., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

membimbing penulis, mulai memberikan ide, masukan dan dorongan untuk 

terus maju mengembangkan kemampuan diri serta ilmu pengetahuan. 

2. Bapak Masud Effendi, STP. MP dan Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, M. App. 

Sc, selaku penguji atas saran dan masukannya. 

3. Bapak dan Ibu selaku kedua orang tua serta keluarga besar yang telah memberikan 

semangat, doa, kasih sayang, inspirasi dan dukungan moril maupun material. 

4. Seluruh Staff pengajar dan karyawan Jurusan Teknologi Industri Pertanian dan 

Fakultas Teknologi Pertanian. 

5. Sahabat dan teman-teman di Forkita yang telah memberikan semangat motivasi 

dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini. 

6. Tim Skripsi (Sabilil Marufi) atas bantuan dan kerjasamanya. 

7. Teman-teman TIP angkatan 2006 yang selalu setia menemani dan memberikan 

motivasi kepada penulis.  

8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung semoga Allah SWT selalu memberikan 

rahmat, hidayah dan inayahnya.  



 

 

 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan laporan ini. 

 

 

Malang, Juni 2011 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIFTAH ALFARISI AKBAR. 0611033020. Analisis Komparasi Anti Mikrobial 

(Macaranga tanarius L dan Garcinia mangostana L) Sebagai Pengawet Alami 

Nira Kelapa Pada Proses Pembuatan Gula Kelapa . Skripsi. 

Pembimbing : 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 

  2. Dr. Ir. Wignyanto, MS 

 

RINGKASAN 

 

 

Gula kelapa adalah gula yang dihasilkan dari penguapan nira pohon kelapa 

(Dinar, 2008). Teknik pengolahan dari nira kelapa menjadi gula kelapa yang 

dilakukan tiap pengrajin kelapa menyebabkan mutu gula yang dihasilkan beragam. 

Titik kritis pada pengolahan ini pada umumnya terletak pada perlakuan nira sebelum 

diolah menjadi gula. Nira mudah terkontaminasi karena mengandung nutrisi yang 

baik untuk pertumbuhan mikroba seperti gula, protein, lemak dan mineral. 

Pencegahan tingkat kerusakan nira kelapa dapat dilakukan dengan teknik 

pengawetan. Salah satu bahan pengawet alami yang bisa digunakan adalah 

Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana L Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui fenomena penambahan kedua jenis bahan pengawet alami yakni 

Macaranga tanarius, L atau Garcinia mangostana, L terhadap kualitas nira kelapa.  

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan rancangan tersarang 

yang disusun secara kelompok dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis bahan 

pengawet (Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana L) dan faktor kedua 

adalah konsentrasi masing-masing bahan pengawet (0%; 1%; 2%; 3% b/v). Masing-

masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak dua kali. Analisa yang dilakukan  

meliputi pH, total gula, gula reduksi, total mikroorganisme, dan organoleptik (warna, 

aroma dan rasa). 

Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan perlakuan dengan bahan pengawet 

Macaranga tanarius, L (3%) sebagai alternatif produk yang memiliki nilai produk 

tertinggi yaitu sebesar 0,887 dengan karakteristik nira rasa manis, kenampakan jernih, 

dan warna putih seperti daging kerang. 

 

Kata kunci : nira kelapa, bahan pengawet 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIFTAH ALFARISI AKBAR. 0611033020. Comparative Analysis of Anti-

Microbial (Macaranga tanarius, L and Garcinia mangostana, L) As Natural 

Preservatives Sap Coconut Palm Sugar In The Making. Minor Thesis 

Supervisor : 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 

                        2. Dr. Ir. Wignyanto, MS 

. 

 

SUMMARY 

 

 

Coconut sugar is sugar produced from palm tree sap evaporation. Mechanical 

processing of coconut sap into sugar made each craftsman coconut palm sugar causes 

the quality of the resulting diverse. Critical point in this processing generally lies in 

the treatment of sap before it is processed into sugar. Sap easily contaminated because 

they contain nutrients that are good for the growth of microbes such as sugars, 

proteins, fats and minerals. Prevention of damage can be done with coconut sap 

preservation techniques. One natural preservatives that can be used is Macaranga 

tanarius, L and Garcinia mangostana, L. The purpose of this study is to investigate 

the phenomenon of the addition of both types of material that is Macaranga tanarius,  

L natural preservatives, or Garcinia mangostana, L, to quality coconut sap.  

The research method used is to use a nested design arranged in groups with 2 

factors. The first factor is the type of preservative (Macaranga tanarius, L and 

Garcinia mangostana, L) and the second factor is the concentration of each 

preservative (0%, 1%, 2%, 3% b/v). Each treatment be repeated twice. The analysis 

performed included pH, total sugars, reducing sugars, total microorganisms, and 

organoleptic (color, aroma and flavor). 

The best treatments are on treatment with preservative treatment Macaranga 

tanarius, L (3%) as an alternative product that has the highest product value that is 

equal to 0.887 with a characteristic sweet taste of palm wine, clear appearance, and 

white colors such as shellfish. 

 

Keywords : Sap Coconut, Preservatives 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 



 

 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera, L) merupakan salah satu tanaman 

perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Tanaman kelapa dapat diolah 

salah satunya menjadi gula kelapa yang dibuat dengan mengambil nira  pada buah 

kelapa. Produksi gula kepala ini juga menjadi salah satu komoditas unggulan 

dibeberapa daerah seperti Blitar, Pacitan, Jember, hingga ke Bawean.  

Gula kelapa mempunyai nilai gizi yang tinggi. Kandungan nutrisi pada gula 

kelapa ini juga cukup kompleks yakni terdiri dari kalori, kalsium, protein kasar, 

mineral, vitamin, dan senyawa-senyawa lain yang berfungsi terhadap kesehatan. 

Kandungan senyawa-senyawa seperti protein dan gula ternyata menyebabkan gula 

kelapa menjadi salah satu produk pangan yang mudah terkontaminasi mikroba. 

Pengolahan sederhana dalam pembuatan gula kelapa yang tidak memperhatikan 

sanitasi ikut berperan dalam menentukan kualitas akhir gula kelapa. 

Teknik pengolahan dari nira kelapa menjadi gula kelapa yang dilakukan tiap 

pengrajin kelapa menyebabkan mutu gula yang dihasilkan beragam. Titik kritis pada 

pengolahan ini pada umumnya terletak pada perlakuan nira sebelum diolah menjadi 

gula. Nira mudah terkontaminasi karena mengandung nutrisi yang baik untuk 

pertumbuhan mikroba seperti gula, protein, lemak dan mineral. Kerusakan nira ini 

ditandai dengan penurunan pH akibat adanya perombakan gula menjadi asam organik 

oleh mikroba seperti khamir (Saccharomyces sp.) dan bakteri Acetobacter sp.  

Pencegahan tingkat kerusakan nira kelapa dapat dilakukan dengan teknik 

pengawetan. Salah satu bahan pengawet alami yang bisa digunakan adalah 

Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana L. Penggunaan Macaranga 



 

 

tanarius, L sebenarnya telah dilakukan secara tradisional oleh masyarakat Pulau 

Bawean dalam mengawetkan nira, mengingat keberadaan Macaranga tanarius, L 

yang cukup melimpah disana. Bahan lain yang memungkinkan dan berpotensi untuk 

diangkat sebagai bahan pengawet alami pada nira kelapa adalah kulit manggis 

(Garcinia mangostana L). Efektifitas Garcinia mangostana sebagai antibakteri dan 

pengawet alam telah banyak dibuktikan, diantaranya dalam penelitian dari Cowan 

(1999) yang menyatakan Garcinia mangostana mengandung alkaloid, flavonoid, dan 

tanin, sehingga memiliki aktivitas antimikroba.  

 Adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui fenomena penambahan 

kedua jenis bahan pengawet alami yakni Macaranga tanarius, L atau Garcinia 

mangostana, L terhadap kualitas nira untuk produk olahan dari nira kelapa. Kualitas 

nira kelapa yang baik menurut (Prasodjo dan Soekarno, 1999) mempunyai rasa 

manis, kenampakan jernih, dan warna putih seperti daging kerang. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, maka didapat 

rumusan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan bahan pengawet alami (Macaranga 

tanarius, L atau Garcinia mangostana L) terhadap aktivitas mikroba yang 

berpengaruh terhadap perubahan kualitas nira kelapa dengan parameter : pH, 



 

 

total gula, gula reduksi, total mikroorganisme, warna, aroma, dan rasa nira 

kelapa yang merupakan indikator perubahan nira kelapa ? 

2. Berapa konsentrasi Macaranga tanarius, L atau Garcinia mangostana L yang 

efektif untuk menghambat aktivitas mikroba penyebab penurunan kualitas nira 

kelapa ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh masing-masing penggunaan bahan pengawet alami 

(Macaranga tanarius, L atau Garcinia mangostana L) terhadap aktivitas mikroba 

yang berpengaruh terhadap perubahan kualitas nira kelapa dengan parameter : pH, 

total gula, gula reduksi, total mikroorganisme, warna, aroma, dan rasa nira kelapa 

yang merupakan indikator perubahan nira. 

2. Mengetahui konsentrasi dari bahan pengawet yang paling efektif pada 

pengawetan nira kelapa dengan menggunakan Macaranga tanarius, L atau 

Garcinia mangostana L. 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Informasi bagi masyarakat, khususnya para pengrajin gula kelapa untuk 

menggunakan bahan pengawet alam dalam pembuatan gula kelapa. 

2. Informasi dalam pengembangan bidang industri rumah tangga. 



 

 

1.5 Hipotesis 

 Diduga pemberian konsentrasi yang tepat dari bahan pengawet Macaranga 

tanarius, L atau Garcinia mangostana, L berpengaruh terhadap kualitas nira kelapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelapa (Cocos nucifera, L) 

Kelapa (Cocos nucifera, L) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang 

tumbuh baik di Indonesia (Warisno, 1998). Menurut (Suhardiono 1993), tanaman ini 

membutuhkan lingkungan hidup yang sesuai untuk pertumbuhan dan produksinya. 



 

 

Faktor lingkungan tersebut adalah sinar matahari, temperatur, curah hujan, 

kelembaban, keadaan tanah, dan kecepatan angin. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, 

kelapa digolongkan ke dalam : Divisi : Magnoliophyta, Kelas : Liliopsida, Ordo : 

Arecales, Family : Arecaceae, Genus : Cocos, dan Spesies : Cocos nucifera. (P. 

Suhardiman, 1994). Untuk bentuk dari tanaman kelapa bisa dilihat pada Gambar 1. 

                          

                   Gambar. 1 Tanaman Kelapa (Cocos nucifera, L) 

 

Menurut (Suhardiono 1993), seluruh bagian pada tanaman kelapa dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut pohon 

kehidupan (tree of life). Akar kelapa menginspirasi penemuan teknologi penyangga 

bangunan Cakar Ayam. Batangnya, yang disebut glugu dipakai orang sebagai kayu 

dengan mutu menengah, dan dapat dipakai sebagai papan untuk rumah. Daunnya 

dipakai sebagai atap rumah setelah dikeringkan. Daun muda kelapa disebut janur, 

dipakai sebagai bahan anyaman dalam pembuatan ketupat atau berbagai bentuk 

hiasan yang sangat menarik, terutama oleh masyarakat Jawa dan Bali dalam berbagai 

upacara, dan menjadi bentuk kerajinan tangan yang berdiri sendiri (seni merangkai 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_Cakar_Ayam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ketupat
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Merangkai_janur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Merangkai_janur&action=edit&redlink=1


 

 

janur). Tangkai anak daun yang sudah dikeringkan, disebut lidi, dihimpun menjadi 

satu menjadi sapu. Tandan bunganya, yang disebut mayang (sebetulnya nama ini 

umum bagi semua bunga palma), dipakai orang untuk hiasan dalam upacara 

perkawinan dengan simbol tertentu. Bunga betinanya, disebut bluluk (bahasa Jawa), 

dapat dimakan. Cairan manis yang keluar dari tangkai bunga, disebut (air) nira atau 

legèn (bhs. Jawa), dapat diminum sebagai penyegar atau difermentasi menjadi tuak 

(Santoso, 1993).  

Menurut data Asia Pasific Coconut Community (2005), produksi buah kelapa 

di Indonesia rata-rata 15,5 miliar butir per tahun, total bahan ikutan yang dapat 

diperoleh 3,75 juta ton air, 0,75 juta ton arang tempurung, 1,8 juta ton serat sabut, dan 

3,3 juta ton debu sabut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ketersediaan bahan baku 

untuk membangun industri kelapa masih sangat besar. Beberapa negara telah 

mengembangkan industri pengolahan nira kelapa dan terbukti bahwa pada kondisi-

kondisi tertentu, panenan kelapa dalam bentuk nira lebih menguntungkan bila 

dibandingkan dengan panenan kelapa dalam bentuk buah. Salah satu produk olahan 

nira kelapa adalah gula kelapa (Issoesetyo dan Sudarto, 2001). 

2.2 Gula Kelapa 

Gula kelapa adalah gula yang dihasilkan dari penguapan nira pohon kelapa 

(Dinar, 2008). Menurut (Issoesetyo dan Sudarto, 2001), pada umumnya gula kelapa 

dijual dalam bentuk setengah mangkok atau setengah elip. Bentuk demikian ini 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sapu
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Tuak


 

 

dihasilkan dari cetakan yang digunakan berupa setengah tempurung kelapa. Adapula 

yang menggunakan cetakan bambu, sehingga bentuknya bulat silindris  

Pembuatan gula kelapa merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

pendapatan petani, bahkan dengan menghasilkan gula kelapa pendapatannya dapat 

jauh lebih meningkat daripada apabila menjual kelapa segar (Prasodjo dan Soekarno 

1999). Gula kelapa digunakan masyarakat jawa sebagai bumbu masak karena 

memiliki aroma dan rasa yang khas karamel palma. Disamping itu, gula kelapa juga 

digunakan untuk pemanis minuman, bahan pembuat kecap, bahan pembuat dodol, 

dan pembuat kue serta bahan penambah cita rasa pada makanan (Dinar, 2008). 

 Gula kelapa memiliki beberapa kandungan gizi seperti serat pada warna 

coklatnya, kalori, kalsium, protein kasar, mineral, vitamin, dan senyawa-senyawa 

yang berfungsi menghambat penyerapan kolesterol disaluran pencernaan (Soetanto, 

2005). Hal inilah yang membuat gula kelapa memiliki nilai gizi yang lebih tinggi 

dibandingkan jenis gula lainnya. Adapun perbedaan kandungan gizi gula kelapa 

dengan gula lain dapat dilihat pada Tabel 1, syarat mutu gula kelapa menurut SNI 

0137431995 dapat dilihat pada Tabel 2, dan batasan cemaran logam pada gula merah 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 1  Nilai Gizi Berbagai Jenis Gula per 100 gram Porsi Makanan 

Komponen Gula Kelapa Gula Merah Tebu Gula Pasir 

Kalori 386 kal 356 kal 364 kal 

Protein 3 gr 0,4 gr 0,3 gr 

Lemak 10 gr 0,5 gr 0 gr 

Hidrat arang 76 gr 90,6 gr 79,5 gr 



 

 

Kalsium 76 mg 51 mg 5 mg 

Phospor 37 mg 44 mg 16 mg 

Besi 2,6 mg 4,2 mg 0,9 mg 

Air 10 gr 7,4 g 20 g 

Sumber : Anonymous (2008
1
) 

Tabel 2  Syarat Mutu Gula Kelapa 

No Kandungan Komposisi 

1. Bentuk Padat normal 

2. Warna Kuning sampai coklat 

3. Rasa Normal, khas 

4. Aroma Normal 

5. Air Maksimum 10% bb 

6. Abu Maksimum 2% bb 

7. Jumlah gula dihitung sebagai sukrosa Minimal 77% bb 

8. Bagian yang tidak larut dalam air Maksimal 1% bb 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1995) 

 

Tabel 3  Batasan Cemaran Logam Pada Gula Kelapa 

No Kandungan Komposisi 

1. Seng (Zn) Max 40 mg/kg 

2. Timbal (Pb) Max 2 mg/kg 

3. Tembaga (Cu) Max 10 mg/kg 

4. Raksa (Hg) Max 0,03 mg/kg 

5. Timah (Sn) 0 mg/kg 

6. Arsen (As) Max 40 mg/kg 

Sumber : Anonymous (2008
2
) 

 Industri gula kelapa yang ada sebagian besar merupakan industri kecil dan 

bersifat industri skala rumah tangga. Namun demikian, potensi produksi gula merah 

dari nira kelapa di Indonesia diperkirakan mencapai 891.000 ton/tahun (Anonymous
2
, 

1994). Sedangkan potensi produksi gula kelapa cetak per tahun di propinsi Jawa 

Timur adalah sebesar 6.934 ton (Anonymous
3
, 1998). 

2.3 Nira Kelapa 



 

 

Nira kelapa terdapat di dalam bunga tanaman kelapa yang pucuknya belum 

membuka dan diperoleh dengan cara penyadapan (Soetanto, 2005). Nira kelapa yang 

digunakan untuk gula harus memiliki kualitas yang baik.  Hal ini berarti, nira kelapa 

yang akan diolah harus yang masih baru dan segar, karena nira yang dibiarkan 

beberapa hari tanpa perlakuan apapun akan berubah susunan kimianya akibat 

kontaminasi bakteri (Anonymous, 2007
a
). Untuk komposisi kimia nira kelapa segar 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4  Komposisi Kimia Nira Kelapa 

Komposisi Bahan Kandungan (gr/100ml) 

Padatan 15,20 - 19,70 

Sakarosa 12,30 – 17,40 

Abu 0,11 -0,41 

Protein 0,23 – 0,32 

Vitamin C 16,00 – 30,00 

Berat jenis 1,058 – 1,077 

 Sumber : Soetanto (2005) 

 

 Menurut (Prasodjo dan Soekarno, 1999), sifat nira kelapa segar mempunyai 

rasa manis, kenampakan jernih, warna putih seperti kerang dan mudah mengalami 

fermentasi karena mengandung inositol yang diperlukan sebagai faktor pertumbuhan 

khamir tertentu. Fermentasi menyebabkan nira menjadi asam, berbuih putih dan 

berlendir seperti susu yang disebut tuak yang mengandung alkohol lebih kurang 5%. 

Berdasarkan komposisinya, nira mempunyai kadar gula yang cukup tinggi, sehingga 

merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Untuk nira yang baru 

menetes dari tongkol bunga kelapa mempunyai pH netral (7), tetapi karena 

kondisinya cairan itu mudah mengalami kontaminasi mikroba di sekitarnya, sehingga 



 

 

terjadi penurunan pH. Nilai pH nira optimal untuk pembuatan gula adalah 6,0-6,5 

(Soetanto, 2005). 

Proses pengambilan nira kelapa (Santoso, 1993) adalah pohon baru bisa 

disadap apabila telah menghasilkan 3 tandan bunga yang baru  membuka dan tandan 

yang termuda sudah mencapai 20 cm panjangnya. Pada kelapa dalam umumnya 

sekitar umur 8 tahun dan 4 tahun untuk kelapa hybrid. Mahkota pohon perlu 

dibersihkan dari semua kotoran begitu pula alat-alat yang  akan digunakan harus 

dalam keadaan bersih. Nira diperoleh dari tandan yang seludangnya belum mekar. 

Tangkai bunganya lalu dipukul pukul perlahan-lahan dan baru boleh disadap setelah 3 

- 5 hari kemudian agar memudahkan keluarnya nira. Mayang dipotong ujungnya ± 10 

cm dengan pisau tajam. Kira-kira seminggu kemudian niranya sudah akan keluar agar 

niranya tidak asam, kotorannya mengendap dan qulanya nanti berwarna kuning muda 

ke dalam  wadahnya perlu diberi 1 sendok makan kapur sirih atau larutan Na- bisulfit  

secukupnya (1 sendok Na-bisulfit dalam 2 liter air). warna gula dapat ditentukan 

dengan pekat/tidaknya larutan ini. Penyadapan dilakukan pagi sebelum pukul 08.00 

dan sore setelah pukul 16.00. Sebelum bumbung/wadah dipasang kembali guna 

penyadapan berikutnya, mayang dipotong sedikit dengan sekali sentuhan agar bias 

melancarkan keluarnya nira. Setiap mayang dapat diambil niranya selama ± 40 hari, 

pagi dan sore hari. Nira yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak 

berwarna dan derajat keasaman (pH)nya antara 6,0 - 7,0. Nira yang jelek pHnya  di 

bawah 6,0 dan bila digunakan, mutu gulanya akan ikut jelek. 



 

 

2.4 Kontaminasi Nira Kelapa 

Jasad renik adalah penyebab utama kerusakan nira kelapa. Jasad renik tersebar 

luas di alam lingkungan, dan sebagai akibatnya nira kelapa jarang sekali yang steril 

dan umumnya tercemar oleh berbagai jenis jasad renik (Buckle, 1987). Adanya jasad 

renik dalam nira disebabkan karena nira mengandung kadar gula yang bias mencapai 

15%, sehingga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba (Angga, 

1990).  

Mikroba dapat tumbuh dan berkembang biak pada media yang mengandung 

sumber C, H, O, N, dan mineral. Menurut (Susanto, 1994), kontaminasi oleh mikroba 

dapat terjadi karena beberapa cara, seperti dari peralatan yang digunakan untuk 

menyadap kurang steril, kurang bersihnya tanaman, iklim yang tidak baik, aktivitas 

serangga, dan penggunaan bubur kapur yang terlalu sedikit. 

Mikroba yang paling banyak tumbuh dan berkembang pada nira kelapa adalah 

bakteri dan khamir (Angga, 1990). Bakteri mempunyai pH sekitar 6,5 - 7,5. Pada pH 

dibawah 5 dan di atas 8,5 bakteri tak dapat tumbuh dengan baik, kecuali bakteri asam 

asetat dan bakteri oksidasi sulfur (Buckle, 1987). Contoh bakteri yang dapat tumbuh 

adalah Bacillus subtillis, Baterium aceti, juga spesies Micrococcus yaitu Escherichia, 

Sachromo bacterium, Flavobakterium, Leuconostoc mesenteroides, L. dextranicum, 

merupakan bakteri penyebab terbentuknya lendir, Lactobacillus plantarum, Sarcina 

dari genus Pediococcus, dan  Acetobacter (Anonymous, 2007
2
).  

Ada dua spesies khamir yang dapat tumbuh pada nira kelapa tetapi yang 

merupakan khamir utama dalam proses fermentasi nira adalah Saccharomyces 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bubur_kapur&action=edit&redlink=1


 

 

cereviciae dan Saccharomyces carlbergensis varalcoholophila (Fardiaz dan Srikandi, 

1990). Khamir tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak pada pH 4,4 - 4,6 dan 

suhu 21 - 25 ° C. Nutrien yang dibutuhkan oleh genus Saccharomyces adlah C, H, 0, 

N, S, P, Mg, Fe, Ca. Sumber lain mengatakan bahwa khamir menyukai pH 4 - 5 dan 

dapat tumbuh pada kisaran pH 2,5 - 8,5 (Rahayu, 1989). Oleh karena itu, khamir 

dapat tumbuh pada pH rendah dimana pertumbuhan bakteri terlambat.  

Pertumbuhan mikroorganisme dapat mengakibatkan berbagai perubahan fisik 

maupun kimiawi yang tidak diinginkan pada nira kelapa. Kerusakan fisik nira bisa 

dilihat dari bau tidak wangi, warna pudar, dan rasanya kecut dan pahit, sedangkan 

jika ditinjau dari segi kimiawi nira yang terkontaminasi akan menurunkan nilai 

pHnya hingga di bawah 6 dan sukrosa di bawah 10%. Hal ini dikarenakan, sebagian 

gula dirombak oleh enzim  yang dihasilkan dari proses fermentasi menjadi asam dan 

alkohol (Safari, 1995). Kejadian ini menyebabkan nira menjadi masam (kecut) dan 

sedikit pahit. Semakin lama proses fermentasi ini terjadi, maka semakin banyak zat 

asam yang terbentuk, semakin banyak terjadi perombakan gula, artinya gula semakin 

sedikit, dengan demikian angka pH (keasaman) semakin rendah (Soetanto, 2005). 

 

 

2.5 Pengawetan Nira Kelapa 

Menurut (Jatmika, 1990), untuk mencegah terjadinya kerusakan nira perlu 

diusahakan cara pengawetannya. Usaha dari pengrajin gula kelapa untuk mencegah 

kerusakan nira kelapa telah dilakukan dengan maksud agar nira tidak cepat menjadi 



 

 

asam, tidak berbuih, tidak berlendir. Penggunaan bahan pengawet sangat penting 

untuk mendapatkan nira yang segar dan jernih. 

Apabila produk utama yang dikehendaki adalah gula, maka penanganan nira 

agar tidak cepat mengalami fermentasi menjadi kunci bagi usaha bisnis gula kelapa. 

Dengan demikian, maka upaya-upaya pengawetan nira kelapa menjadi sangat penting 

supaya kualitas produk gula yang dihasilkan bisa maksimal (Jatmika, 1994). Selain 

itu, kalau yang dikehendaki adalah produk gula organik, maka pengawetan juga harus 

diusahakan dengan cara dan bahan yang alami, bukan dari bahan pengawet kimia atau 

yang tidak aman bagi kesehatan.  

Pada saat ini penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintetis tidak 

direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena diduga 

dapat menimbulkan penyakit kanker (carcinogen agent). Beberapa bahan pengawet 

yang digunakan selama ini adalah formalin, asam benzoat dan sebagai antioksidan 

adalah BHT, BHA, TBHQ dan lain-lain bersumber dari bahan minyak bumi atau 

sintesis (Deiana M, 2003; Freidon Shahidi, 2003). Karena itu perlu dicari alternatif 

lain yaitu bahan pengawet dan antioksidan alami yang bersumber dari bahan alam. 

Bahan pengawet dan antioksidan alami ini hampir terdapat pada semua tumbuh-

tumbuhan dan buah-buahan tersebar di seluruh tanah air.  Beberapa bahan alam yang 

bisa ditambahkan untuk dijadikan pengawet pada nira kelapa kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana, L.), kayu angin (Usnea dasypoga), buah laroh (Macaranga 

tanarius, L), getah nangka (Artocarpus heterophyllus, sabut kelapa (Cocos nucifera), 

kulit pohon kosambi (Schleichera oleosa, MERR), Kapur/ gamping, Asap Cair 



 

 

tempurung Kelapa, dan lain-lain (Anonymous
4
, 2010). Dari sekian banyak bahan 

pengawet alam yang bisa digunakan, kulit manggis mempunyai efektifitas yang 

cukup tinggi yakni mengandung 10% tanin. Berikut adalah penjelasan dari contoh 

bahan yang biasa digunakan untuk pengawetan nira : 

2.5.1  Macaranga tanarius, L 

Pulau Bawean mempunyai produk unggulan yang sudah turun temurun dari 

nenek moyang, yaitu gula merah atau lebih dikenal gula aren. Dalam membuat gula 

cetak di Bawean, masyarakat menggunakan bantuan Macaranga tanarius, L yang 

banyak terdapat disana. Fungsi buah laroh (Macaranga tanarius, L) ini untuk 

mencegah nira menjadi masam (Anonymous, 2009). 

Macaranga tanarius, L mempunyai ciri-ciri pohonnya bengkok, yang 

tingginya 10-20 mm dan besar batangnya 20 hingga 50 cm, biasanya tersebar di Asia 

Tenggara dan Australia bagian tropis. Pada umumnya tumbuh terletak di dataran 

rendah hingga kira-kira 1400 m di atas permukaan laut terdapat tanaman ini. Kayunya 

ringan, akan tetapi ulet, sehingga di Lampung tangkai-tangkai yang kecil dan lurus 

digunakan untuk membuat tangga untuk panen merica. Getahnya biasa digunakan 

sebagai lem kayu. Di Lampung, buahnya dimasukkan ke dalam nira (palmsap) untuk 

mendapatkan gula yang bagus. 

Fungsi buah Macaranga tanarius, L ini selain untuk mencegah nira menjadi 

masam, juga untuk membantu proses penggumpalan gula setelah nantinya dilakukan 

perebusan nira. Untuk bentuk dari tanaman laru bisa dilihat pada Gambar 2.  



 

 

 
Gambar. 2 Macaranga tanarius, L 

Proses pengawetan nira menggunakan buah laroh ini dilakukan dengan 

memasukkan buah yang sudah dihancurkan terlebih dahulu kedalam bumbung bambu 

atau disebut juga sebagai wadah dari nira kelapa sebelum diolah menjadi gula kelapa. 

Setelah jumlah nira aren cukup, nira direbus diatas tungku dalam sebuah wajan besar 

dengan menggunakan kayu  (Anonymous, 2009). 

2.5.2 Garcinia mangostana, L 

          Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah, Indonesia 

memiliki sumber tanaman herbal yang tiada habisnya. Salah satu tanaman yang 

berkhasiat, yaitu manggis. Sentra daerah penghasil buah manggis di Indonesia antara 

lain: Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Riau. 

Produktivitas buah manggis juga mengalami peningkatan dari 19.174 ton pada tahun 

1999 menjadi 79.073 ton pada tahun 2003 (Osman and Milan, 2006). Saat ini 

produksi ekspor manggis hanya 20% yang layak ekspor. Sisanya akan menumpuk di 

gudang dan kulit akan mengeras dan buah terbuang. Kulit manggis yang terbuang ini 

berpotensi untuk dapat diolah dan dimanfaatkan lebih lanjut (Pedraza, 2008). 



 

 

Buah manggis memiliki batang kayu keras, cabangnya teratur, berkulit cokelat, 

dan bergetah. Kulit buah manggis mengisi 60% bagian dari buah utuh. Jika di 

kalkulasi lebih lanjut, 1kg kulit manggis berasal dari 4kg BUAH segar (Iswari, 2009). 

Pada Gambar 3, disajikan bentuk buah tanaman manggis (Garcinia mangostana, L). 

                                                  

                                      Gambar. 3 Garcinia mangostana, L 

Menurut (Iswari, 2009), kulit manggis memiliki tebal antara 0,8-1 cm, 

berwarna ungu/agak ungu, mengandung cairan kuning, dan berasa pahit. Rasa pahit 

ada hubungannya dengan substansi tanin yang terdapat dalam jaringan kulit buah-

buahan yakni termasuk juga kathekin, leukoantosianin dan beberapa asam hidroksi. 

Senyawa-senyawa ini menghasilkan warna gelap dengan ion-ion logam. Kathekin 

dan leukoantosianin merupakan komponen tidak berwarna tetapi cepat berubah 

menjadi pigmen kecoklatan (IPTEKnet, 2005).   

Tanaman manggis selama ini sudah digunakan oleh sebagian petani kelapa 

untuk mencegah kerusakan niranya, dengan memasukkan kulit batang ke dalam 

larutan nira. Kulit ini mengandung senyawa xanton yang meliputi mangostin, 

mangostenol, mangostinon A, mangostenon B, trapezifolixanthone, tovophyllin B, 



 

 

alfamangostin, beta mangostin, garcinon B, mangostanol, flavonoid epicatechin, dan 

gartanin. Untuk analisa kimia kulit manggis dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5  Komposisi kimia kulit manggis 

Komponen Persen berat kering 

Kadar protein Sedikit 

Serat kasar 29,4 

Pati - 

Tanin 1,1 

Kadar zat terlarut 4,5 

Abu 4,5 

 Sumber : Suwardjono,2001 

2.6  Fitokimia Sebagai Bahan Pengawet  

Fitokimia adalah segala jenis zat kimia atau nutrient yang diturunkan dari 

sumber tumbuhan, termasuk sayuran dan buah-buahan (Harborne, 1987). Menurut 

Cowan (1999), komponen fitokimia yang tampak dominan pada Garcinia 

mangostana, L adalah alkaloid, flavonoid dan tanin. Komponen-komponen fitokimia 

dalam Garcinia mangostana, L memiliki sifat antibacterial, anti-inflammatory, 

antifungal, larvisida, antiviral, antioksidan dan sejumlah aktifitas biologi lainnya 

(Dharmaratne et al., 2005).  

Alkaloida umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan 

dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan. Alkaloid 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri (Cowan, 1999). Menurut Amgsa et 

al.,(1994), mekanisme yang dilakukan alkaloid dengan cara mengganggu komponen 

penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan pada dinding sel tidak 

terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Semua alkaloida 



 

 

mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan dalam 

sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Amgsa et 

al., 1994).  

Flavonoid merupakan salah satu senyawa fenol alami yang tersebar luas pada 

tumbuhan, yang disintesis dalam jumlah sedikit (0,5–1,5%) dan dapat ditemukan 

pada hampir semua bagian tumbuhan (Dewick, 1994). Salah satu aktivitas biologis 

dan farmakologis dari senyawa flavonoid yakni memiliki aktivitas antibakteri. 

Menurut Mirzoeva et al., (1997), dalam penelitiannya mendapatkan bahwa flavonoid 

mampu melepaskan energi tranduksi terhadap membrane sitoplasma bakteri selain itu 

juga menghambat motilitas bakteri. Di Carlo et al., (1999) juga menyatakan bahwa 

gugus hidroksil yang terdapat pada struktur senyawa flavonoid menyebabkan 

perubahan komponen organik dan transpor nutrisi yang akhirnya akan mengakibatkan 

timbulnya efek toksik terhadap bakteri. 

Tanin memiliki aktivitas antibakteri. Menurut Akiyama et al., (2001),  

mekanisme yang dilakukan yaitu toksisitas tanin dapat merusak membrane sel 

bakteri, senyawa astringent tanin dapat menginduksi pembentukan kompleks 

senyawa ikatan terhadap enzim atau subtract mikroba dan pembentukan suatu 

kompleks ikatan tannin terhadap ion logam yang dapat menambah daya toksisitas 

tanin itu sendiri. Sementara menurut Ajizah (2004), tanin dapat mengkerutkan 

dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. 

Akibat tergangggunya permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup 

sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. Tanin juga mempunyai daya 



 

 

antibakteri dengan cara mempresipitasi protein, karena tanin mempunyai efek yang 

sama dengan senyawa fenolik. Efek antibakteri tanin antara lain melalui: reaksi 

dengan membrane sel, inaktivasi enzim, dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi 

genetik (Masduki, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioindustri, Laboratorium 

Mikrobiologi, dan Laboratorium Taksonomi dan Struktur Tumbuhan, Universitas 

Brawijaya Malang pada bulan September 2010 sampai Februari 2011.  

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Macaranga tanarius, L 

dari Desa Sangkapura, Pulau Bawean. Selain itu, Garcinia mangostana L dan nira 



 

 

kelapa dari Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Disamping itu bahan-bahan yang 

digunakan untuk  tambahan antara lain kapas, aquades, CaCO3, pereaksi anthron, Pb 

Asetat, Na oksalat, dan alkohol. 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi alat proses dan alat analisis. 

Alat proses yang digunakan adalah timbangan, pisau, ember, botol, baskom, saringan, 

dan pengaduk. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah erlenmeyer, pipet tetes, 

buret, cawan petri, tabung reaksi, corong gelas, gelas beaker, waterbath, 

spektrofotometer, Haemocytometer dan pH meter digital. 

3.3     Batasan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi : 

1. Penelitian dilakukan pada skala Laboratorium untuk mengetahui kondisi nira 

kelapa 

2. Kajian penelitian diukur dari uji pH, total gula, gula reduksi, total mikroba, dan uji 

organoleptik dengan parameter warna, rasa, dan aroma nira kelapa. 

3.4  Tahapan Penelitian 

 Prosedur penelitian pada proses analisis komparasi antimikrobial dengan 

bahan pengawet alami (Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana L) pada 

penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Alur kerja pelaksanaan penelitian 

tercantum pada Gambar 4.  
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Studi Literatur 
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Gambar 4. Diagram Alir Tahapan Penelitian 

3.4.1  Identifikasi permasalahan 

Pada proses pembuatan gula gula cetak kelapa, titik kritis pada pengolahan ini 

pada umumnya terletak pada perlakuan nira sebelum diolah menjadi gula. Nira sangat 

mudah terkontaminasi karena mengandung nutrisi yang lengkap seperti gula, protein, 

lemak dan mineral yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Kerusakan nira ini 

ditandai oleh penurunan pH disebabkan adanya perombakan gula menjadi asam 

organik oleh mikroba seperti khamir (Saccharomyces sp.) serta bakteri Acetobacter 

sp. Oleh karena itu, diharapkan dengan penambahan buah laroh dan kulit manggis 

akan mempengaruhi umur simpan nira kelapa. 



 

 

3.4.2  Studi Literatur 

 Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi 

literatur yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal maupun internet 

tentang pengawetan nira kelapa, serta metode pemecahan masalah  yang ada.   

3.4.3  Rancangan Percobaan   

Penelitian disusun menggunakan rancangan tersarang yang disusun secara 

kelompok dengan 2 faktor dan menggunakan ulangan 2 kali. Faktor pertama adalah 

jenis pengawet yang digunakan, terdiri dari 2 macam, yaitu : 

D1 = Macaranga tanarius, L 

D2 = Garcinia mangostana L 

 

Faktor kedua adalah konsentrasi pengawet yang digunakan, terdiri dari 3 level 

sebagai berikut : 

E1 = 1% b/v 

E2 = 2% b/v 

E3 = 3% b/v 

Kombinasi perlakuannya adalah sebagai berikut : 

E0  =  konsentrasi 0% (b/v), nira kelapa (100 ml) 

D1E1  = Macaranga tanarius, L, konsentrasi 1% (b/v), nira kelapa (100 ml) 

D1E2  = Macaranga tanarius, L, konsentrasi 2% (b/v), nira kelapa (100 ml) 



 

 

D1E3  = Macaranga tanarius, L, konsentrasi 3% (b/v), nira kelapa (100 ml) 

D2E1 = Garcinia mangostana L, konsentrasi 1% (b/v), nira kelapa (100 ml) 

D2E2 = Garcinia mangostana L, konsentrasi 2 % (b/v), nira kelapa (100 ml) 

D2E3 = Garcinia mangostana L, konsentrasi 3% (b/v), nira kelapa (100 ml) 

3.5   Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Preparasi Bahan Pengawet 

Bahan pengawet Macaranga tanarius, L sejumlah 100 gram diperoleh dari 

Desa Sangkapura, Pulau Bawean setelah dilakukan perjalanan 4 jam. Kemudian, 

disimpan dalam lemari es. Untuk Garcinia mangostana, L sejumlah 300 gram 

diperoleh dari Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.  Setelah itu disimpan dalam 

lemari es. 

Setelah kedua bahan pengawet siap, dilakukan pengecilan ukuran dengan 

pengirisan secara manual (menggunakan pisau), kemudian ditumbuk dengan 

menggunakan penggerus hingga hancur. Setelah bahan lembut, ditimbang dengan 

berat (1;2;3) gram untuk masing-masing bahan pengawet, kemudian dimasukkan ke 

plastik steril. Diagram alir preparasi bahan pengawet dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

Disortasi dan dicuci bersih 

Disimpan pada lemari es  

Ditimbang sesuai rancangan perlakuan 

 Bahan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Preparasi Bahan Pengawet 

 

3.5.2   Pengawetan nira kelapa  

1. Perlakuan dengan Macaranga tanarius, L: 100 ml nira kelapa fresh 

dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya, ditambahkan Macaranga 

tanarius, L dengan konsentrasi pengawet sebanyak 0%, 1% b/v, 2% b/v, 

dan 3% b/v. Dibuat ulangan 2 kali. Kemudian didiamkan selama 9 jam, 

lalu dilakukan penilaian terhadap rasa, warna, dan aroma nira kelapa, dan 

pengukuran terhadap pH, total gula, gula reduksi dan uji jumlah mikroba. 



 

 

Diagram alir pengawetan dengan Macaranga tanarius, L dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6. Diagram alir pengawetan dengan Macaranga tanarius, L 

 

 

2. Perlakuan dengan Garcinia mangostana, L: 100 ml nira kelapa fresh 

dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya, ditambahkan Garcinia 

mangostana, L dengan konsentrasi pengawet sebanyak 0% b/v, 1% b/v, 

2% b/v, dan 3% b/v. Dibuat ulangan 2 kali. Kemudian didiamkan selama 

9 jam, lalu dilakukan penilaian terhadap rasa, warna, dan aroma nira 

kelapa, dan pengukuran terhadap pH, total gula, gula reduksi dan uji 

jumlah mikroba. Diagram alir pengawetan dengan Macaranga tanarius, L 

100 ml nira kelapa segar 

Dimasukkan kedalam botol steril 

konsentrasi 0%, 1% b/v, 2% b/v, 

dan 3% b/v. 

Ditambahkan bahan pengawet 

Macaranga tanarius, L 

Didiamkan 9 jam 

Analisa : Organoleptik (rasa, warna, 

aroma), pengukuran pH, total gula, 

gula reduksi dan jumlah mikroba. 
Hasil 



 

 

dapat dilihat pada Gambar 5 dan prosedur analisa lebih lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 7. Diagram alir pengawetan dengan Garcinia mangostana, L 

 

3.5.3. Uji Organoleptik  

 Organoleptik adalah cara pengujian terhadap sifat karakteristik dengan 

menggunakan indera manusia, termasuk indera penglihatan, pembahu, perasa, peraba 

dan pendengar. Uji organoleptik menggunakan metode hedonic scale scoring (uji 

kesukaan) dengan menilai masing-masing atribut yang dimiliki oleh produk, dan 

menggunakan 5 panelis ahli. Sampel standard masing-masing telah diberi skala (1, 2, 

3, 4 dan 5). Hasil dari uji kesukaan juga dilakukan uji Friedman untuk mengetahui 

100 ml nira kelapa segar 

Dimasukkan kedalam botol steril 

konsentrasi 0%, 1% b/v, 2% b/v, 

dan 3% b/v. 

Ditambahkan bahan pengawet Garcinia 

mangostana, L 

Didiamkan 9 jam 

Analisa : Organoleptik (rasa, warna, 

aroma), pengukuran pH, total gula, 

gula reduksi dan jumlah mikroba. 
Hasil 



 

 

ada tidaknya perbedaan antar perlakuan, berdasarkan penilaian kesukaan oleh panelis. 

Prosedur analisis dapat dilihat pada Lampiran 2. Makin besar nilai berarti makin baik 

pula warna, aroma, dan rasa nira kelapa. Adapun atribut-atribut yang dinilai meliputi 

warna, aroma, dan rasa. Atribut produk tersebut secara umum merupakan atribut 

penting yang menjadi pertimbangan. 

3.5.4  Pemilihan Alternatif Terbaik 

            Pemilihan alternatif terbaik dilakukan dengan menggunakan metode indek 

efektivitas. Metode ini dilakukan dengan menganalisis data hasil uji kesukaan dan 

hasil pembobotan criteria. Pembobotan kriteria merupakan tahapan untuk 

menentukan tingkat kepentingan dari atribut-atribut yang ada pada produk. Hasil 

pembobotan kriteria dikombinasikan dengan hasil uji kesukaan, sehingga dihasilkan 

nilai produk. Dalam proses ini, dipilih alternatif produk yang mempunyai nilai 

tertinggi. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kesukaan panelis terhadap nira kelapa. 

3.5.5 Pengolahan Dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil analisa pH, total gula, gula reduksi, total 

mikroorganisme, serta uji organoleptik (warna, aroma dan  rasa) dari panelis terlatih 

akan dianalisis menggunakan anova dengan selang kepercayaan 95%. Apabila 

terdapat perbedaan yang nyata, dilanjutkan dengan uji regresi untuk mengetahui arah 

kecenderungan (trend) akibat penambahan bahan pengawet (Macaranga tanarius, L 

dan Garcinia mangostana L). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi Tanaman Pengawet 

Salah satu pengawet alami yang digunakan dalam penelitian ini perlu 

ditelusuri. Bahan pengawet yang digunakan ini berasal dari Desa Tambak, Pulau 

Bawean, Kabupaten Gresik. Buah ini masih belum banyak dikenal orang pada 

umumnya sehingga perlu diidentifikasi namanya. Cara untuk mengidentifikasi 

digunakan bantuan kunci determinasi. Berdasarkan deskripsi karakter dan kunci 



 

 

identifikasi pada Flora of Java (Backer dan Van den Brink,1965), volume 1, halaman 

441-448, diidentifikasi sebagai : 

Family : EUPHORBIACEAE 

Genus  : Macaranga Thou. 

Species : Macaranga tanarius (L.) M.A.  

4.2  Kualitas Nira Kelapa  

4.2.1 pH 

Perubahan nilai pH mempengaruhi kualitas nira kelapa. Peningkatan total 

asam dalam nira kelapa menunjukkan bahwa adanya aktivitas mikroorganisme dalam 

nira tersebut yang lebih tinggi daripada nira kelapa dengan penambahan pengawet. 

Hal tersebut disebabkan karena adanya komponen antimikroba dalam bahan 

pengawet yang ditambahkan sehingga aktivitas mikroorganisme kontaminan dapat 

dihambat.  

Berdasarkan penelitian ini, nilai pH pada nira murni tanpa penambahan 

pengawet setelah didiamkan selama 9 jam menunjukkan nilai yang lebih rendah 

daripada nilai pH pada nira yang ditambahkan bahan pengawet. Perbedaan nilai pH 

tersebut semakin besar apabila konsentrasi bahan pengawet semakin banyak. Nira 

kelapa yang ditambahkan bahan pengawet menunjukkan respon lebih 

mempertahankan nilai pH dibandingkan nira tanpa penambahan bahan pengawet. 

Hasil uji pH pada penelitian ini menunjukkan rerata antara 6,05 sampai 6,435. Hal ini 

sesuai dengan Soetanto (2005), kualitas nira yang baik mempunyai pH antara 6 –7. 



 

 

Rerata tertinggi terdapat pada perlakuan dengan pengawet Garcinia mangostana L 

(3%) yaitu sebesar 6,435, sedangkan rerata terendah pada perlakuan tanpa bahan 

pengawet yaitu sebesar 6,05. Untuk nilai rerata pH nira kelapa secara lebih lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan Lampiran 3, penurunan nilai pH pada 

nira kelapa murni menjadi lebih cepat daripada nira yang ditambahkan pengawet. Hal 

tersebut disebabkan kerena penambahan pengawet (Macaranga tanarius, L dan 

Garcinia mangostana L) dapat menghambat laju penurunan nilai pH. Penurunan pH 

berkaitan dengan peningkatan total asam dalam nira kelapa.  

Hasil analisa ragam pada Lampiran 3, menunjukkan bahwa jenis pengawet 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana signifikansi ini kurang dari α 

(α=0,05), sehingga dapat diartikan bahwa kedua jenis pengawet (Macaranga 

tanarius, L dan Garcinia mangostana, L) memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pH. Begitu juga pengaruh konsentrasi pengawet, menunjukkan hasil bahwa 

nilai signifikansi konsentrasi sebesar 0,040 < α = 0,05, maka dapat dikatakan bahwa 

faktor konsentrasi pada kedua jenis bahan pengawet (Macaranga tanarius, L dan 

Garcinia mangostana L) memberi pengaruh yang signifikan terhadap nilai pH. Pada 

Gambar 8, disajikan grafik pengaruh konsentrasi bahan pengawet terhadap pH nira 

kelapa.  



 

 

 

 Gambar  8.  Pengaruh Konsentrasi Bahan Pengawet Terhadap pH Nira Kelapa 

 

 

Gambar 8 di atas terdiri dari 2 grafik. Grafik berwarna biru (D1) menunjukkan 

pengaruh konsentrasi Macaranga tanarius, L terhadap pH nira kelapa, sedangkan 

grafik yang berwarna merah (D2) menunjukkan pengaruh konsentrasi Garcinia 

mangostana, L terhadap pH nira kelapa. Kedua grafik menunjukkan bahwa semakin 

besar konsentrasi penambahan bahan pengawet, maka semakin besar pH yang 

dihasilkan. Nilai pH tertinggi diperoleh pada saat penambahan Garcinia mangostana 

L (3%) yaitu sebesar 6,435. Hal ini disebabkan karena Garcinia mangostana, L 

mengandung alkaloid, flavonoid dan tanin yang bersifat sebagai antimikroba (Cowan, 

1999). Untuk pH terendah diperoleh pada perlakuan tanpa adanya penambahan bahan 

pengawet yaitu senilai 6,05.. Selanjutnya untuk perlakuan dengan pengawet 

Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana, L dengan konsentrasi 2% dan 1% 

berturut-turut yaitu sebesar 6,31; 6,325; 6,26; 6,25. Oleh karena itu, perlakuan dengan 



 

 

Garcinia mangostana, L (3%) merupakan perlakuan terbaik jika parameter yang 

dilihat adalah pH. 

Pada Gambar 5 di atas, hubungan antara konsentrasi pengawet dengan pH 

dinyatakan dengan rumus Y = 0,039x
2 

+ 0,216x + 6,062 dimana variabel  Y adalah 

jumlah  pH, sedangkan variabel X adalah konsentrasi pengawet. Tanpa pemberian 

konsentrasi pengawet maka jumlah pH yang dihasilkan akan meningkat konstan yaitu 

6,062. Dengan pengaruh konsentrasi pengawet maka setiap peningkatan konsentrasi 

sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan jumlah pH sebesar 0,216. Koefisien R 

Square (R
2
) sebesar 0,773. Nilai ini menyatakan besarnya derajat keeratan hubungan 

antara konsentrasi pengawet dengan pH yaitu sebesar 77,3%. Hal ini berarti 

kontribusi pemberian konsentrasi pengawet sebesar 77,3%, sedangkan sisanya 22,7% 

disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.  

Nira kelapa pada penelitian ini selalu mengalami perubahan nilai pH. Pada 

perlakuan tanpa bahan pengawet, penurunan pH terlihat paling cepat. Penurunan pH 

ini terjadi disebabkan karena adanya asam-asam organik yang terbentuk selama 

proses fermentasi akibat aktivitas enzimatis mikroflora dari nira kelapa. Penurunan 

pH karena proses fermentasi akan menghambat proses pengkristalan sukrosa, 

sehingga gula yang dihasilkan tidak padat.  Oleh karena itu, semakin tinggi nilai pH, 

semakin bagus untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula kelapa.  

Penurunan pH berkaitan dengan peningkatan total asam dalam nira kelapa. 

Hal ini menyebabkan kematian pada mikroorganisme dalam nira kelapa yang 

membutuhkan lingkungan pH netral untuk pertumbuhannya. Pada saat yang sama pH 



 

 

rendah dapat meningkatkan reaksi invertasi sukrosa dalam nira kelapa walaupun 

tanpa adanya enzim invertase (Wang, 2004). Penggunaan kedua bahan pengawet 

dalam penelitian ini perlu karena terbukti berpengaruh terhadap kualitas pH nira 

kelapa. Sebagaimana yang dikemukakan (Muchtadi, 1992), penambahan pengawet 

alam (kulit batang manggis) dapat menghambat laju penurunan nilai pH.  

 4.2.2 Total Gula 

Total gula yang diukur pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

konsentrasi bahan pengawet (Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana L)   

yang tepat yang akan ditambahkan pada nira kelapa. Total gula merupakan hal 

penting dalam menentukan kualitas nira. Hasil pengamatan pada penelitian ini yang 

menunjukkan rerata total gula antara 10,4 % sampai 15,8%. Rerata tertinggi terdapat 

pada perlakuan dengan pengawet Macaranga tanarius, L (3%) yaitu sebesar 15,8%, 

sedangkan rerata terendah pada perlakuan tanpa bahan pengawet. Semakin besar total 

gula yang dihasilkan, semakin baik kualitas nira kelapa (Soetanto, 2005). Nilai rerata 

kadar total gula nira dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 4, diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antara jenis pengawet. Begitu juga dengan pengaruh 

konsentrasi pengawet diketahui tidak berpengaruh signifikan. Kadar total gula 

tertinggi terdapat pada saat penambahan pengawet Macaranga tanarius, L (3 %) 

yaitu sebesar 15,8 %, sedangkan rerata kadar total gula terendah diperoleh pada 

perlakuan tanpa adanya penambahan bahan pengawet yaitu senilai 10,4%. 



 

 

Selanjutnya untuk perlakuan dengan pengawet Macaranga tanarius, L dan Garcinia 

mangostana, L dengan konsentrasi 2% dan 1% berturut-turut yaitu sebesar 11,5%, 

15,5%, 12,3%, dan 13%. Perbedaan ini terjadi selain diakibatkan oleh jumlah 

konsentrasi bahan pengawet yang dimasukkan ke nira, juga bisa karena pengaruh alat 

dan perlengkapan yang digunakan. Oleh karena itu, perlakuan dengan Garcinia 

Macaranga tanarius, L (3 %)  merupakan perlakuan terbaik jika parameter yang 

digunakan adalah total gula. 

Menurut Susanto (1991), kondisi nira yang baik untuk diolah menjadi gula 

yaitu nira yang mempunyai kandungan kadar sukrosanya 12% atau lebih. Dengan 

adanya kandungan total gula yang tinggi, maka semakin tinggi persentase sukrosa 

yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kualitas gula kelapa yang dihasilkan. Jenis 

komponen fitokimia yang berperan dalam mencegah degradasi sukrosa dalam nira 

kelapa pada bahan pengawet adalah komponen dari jenis yang sama alkaloid, 

flavonoid dan tanin. Apabila total gula tinggi maka dapat dikatakan bahwa gula 

tersebut mempunyai tingkat kemurnian tinggi dan begitu sebaliknya apabila total gula 

rendah maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemurnian gula tersebut rendah (Hanik, 

2002).  

4.2.3  Gula Reduksi 

Peningkatan kadar gula pereduksi menandakan adanya degradasi sukrosa 

yang tidak dikehendaki dalam nira kelapa dan ingin dicegah melalui penambahan 

bahan pengawet (Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana, L). Hasil 



 

 

pengamatan pada penelitian ini yang menunjukkan nilai rerata gula reduksi antara 

3,45% sampai 7,305% setelah didiamkan 9 jam. Rerata tertinggi terdapat pada 

perlakuan dengan pengawet Macaranga tanarius, L (1%) yaitu sebesar 7,305%, 

sedangkan rerata terendah pada perlakuan tanpa bahan pengawet yaitu sebesar 3,45%. 

Selanjutnya untuk perlakuan dengan pengawet Macaranga tanarius, L dengan 

konsentrasi 2% dan 1% berturut-turut yaitu sebesar 6,98%, 7,305%, sedangkan untuk 

kulit manggis konsentrasi 2% dan 1% berturut-turut adalah  6,57%, dan 6,45%. Oleh 

karena itu, perlakuan tanpa pengawet merupakan perlakuan terbaik jika parameter 

yang digunakan adalah gula reduksi. 

Hasil analisa ragam  pada Lampiran 5, dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antara jenis pengawet. Begitu juga apabila dilihat berdasarkan 

konsentrasi pengawet, dapat dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

nyata antara konsentrasi pengawet. Hal ini dapat terjadi, karena kandungan dari bahan 

pengawet (Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana L) tidak berbeda jauh.  

Menurut SII No. 0268 – 85 dalam Luthony (1993), syarat mutu gula kelapa 

harus mempunyai gula reduksi maksimal 12 %. Gula reduksi tersebut terjadi akibat 

dari adanya dekomposisi sukrosa. Sukrosa yang merupakan senyawa disakarida dapat 

terdekomposisi dan mengalami invertasi menjadi senyawa yang lebih sederhana 

(monosakarida), yaitu glukosa dan frukstosa yang mana dalam hal ini disebut sebagai 

gula reduksi atau gula invert. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa tingginya 

penguraian sukrosa akan meningkatkan kadar gula reduksi pada produk gula kelapa 

yang dihasilkan.  



 

 

4.2.4 Total Mikroorganisme 

Mikroorganisme adalah komponen utama penyebab kerusakan nira. Golongan 

mikroorganisme dari bakteri dan khamir (Angga, 1990), sehingga penghitungan total 

mikroorganisme merupakan hal penting untuk menentukan kualitas nira. Hasil 

pengamatan pada penelitian ini yang menunjukkan rerata total mikroorganisme 

berkisar antara 1,64 x 10
8
 hingga 2,125 x 10

8
. Rerata terendah terdapat pada 

perlakuan dengan pengawet kulit manggis (3%) yaitu sebesar 1,64 x 10
8
 , sedangkan 

rerata tertinggi terdapat  pada perlakuan tanpa bahan pengawet yaitu sebesar 2,125 x 

10
8
. Nilai rerata kadar gula reduksi nira kelapa dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 6, menunjukkan bahwa jenis bahan 

pengawet memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana signifikansi ini kurang 

dari α (α=0,05), sehingga dapat diartikan bahwa jenis bahan pengawet  memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Tetapi untuk faktor 

konsentrasi menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi konsentrasi sebesar 0,087 > α 

= 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kedua jenis bahan poengawet 

tidak berpengaruh nyata terhadap total mikroorganisme. 

Dalam penelitian ini disajikan uji regresi kuadratik untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi bahan pengawet terhadap total mikroorganisme nira kelapa. 

Untuk grafiknya bisa dilihat pada Gambar 9 di bawah ini. 



 

 

 

Gambar 9.  Pengaruh Konsentrasi Bahan Pengawet terhadap Total 

Mikroorganisme Nira Kelapa 

 

Gambar 9 di atas terdiri dari 2 grafik. Grafik berwarna biru (D1) menunjukkan 

pengaruh konsentrasi Macaranga tanarius, L terhadap pH nira kelapa, sedangkan 

grafik yang berwarna merah (D2) menunjukkan pengaruh konsentrasi Garcinia 

mangostana, L terhadap pH nira kelapa. Kedua grafik menunjukkan bahwa semakin 

besar pemberian konsentrasi bahan pengawet, maka semakin kecil kandungan 

mikroorganisme yang ada pada nira. Total mikroorganisme terendah terdapat pada 

bahan pengawet Garcinia mangostana, L konsentrasi 3% yaitu sebesar 1,64 x10
8
, 

sedangkan rerata total mikroorganisme tertinggi diperoleh pada perlakuan tanpa 

adanya penambahan bahan pengawet yaitu sebesar 2,125 x10
8
. Selanjutnya untuk 

perlakuan dengan pengawet Macaranga tanarius, L dan Garcinia mangostana, L 

dengan konsentrasi 2% dan 1% berturut-turut yaitu sebesar 1,88 x10
8
; 1,7 x10

8
; 1,89 

x10
8
; dan  1,785 x10

8
. Seperti dikemukakan oleh Angga (1990), bahwa bila tidak ada 



 

 

penambahan bahan pengawet atau penghambat pertumbuhan mikroba, maka alcohol 

akan dibentak dengan cepat hingga mencapai 7% dalam waktu 15 sampai 20 jam oleh 

khamir yang berasal dari lingkungan. Oleh karena itu, perlakuan dengan Garcinia 

mangostana, L (3 %)  merupakan perlakuan terbaik jika parameter yang digunakan 

adalah total mikroorganisme.  

Hubungan antara konsentrasi pengawet dengan total mikroorganisme  dapat 

dinyatakan dengan rumus Y = 0,049x
2
 - 0,272x + 2,099, dimana variabel  y adalah 

jumlah total mikroorganisme, sedangkan variabel x adalah konsentrasi pengawet. Hal 

ini berarti tanpa pemberian konsentrasi pengawet maka jumlah total mikroorganisme 

yang dihasilkan akan menurun konstan yaitu 2,099. Dengan pengaruh konsentrasi 

pengawet maka setiap peningkatan konsentrasi sebesar 1% akan menyebabkan 

penurunan jumlah total mikroorganisme sebesar 0,272. Berdasarkan Gambar 6 di 

atas, dapat diketahui bahwa koefisien R Square (R
2
) sebesar 0,689 menyatakan 

besarnya derajat keeratan hubungan antara konsentrasi pengawet dengan total 

mikroorganisme yaitu  sebesar 68,9%.  

4.3   Uji Organoleptik     

4.3.1  Rasa 

Rasa merupakan bahan pertimbangan yang paling menentukan bagi pengrajin 

gula kelapa dalam memilih bahan nira untuk selanjutnya dibuat gula kelapa. Rasa 

dalam penelitian ini juga digunakan sebagai kriteria yang menentukan keputusan 

panelis tentang kondisi nira itu sendiri. Dari hasil kesukaan dapat diketahui bahwa 



 

 

panelis memberikan penilaian skor dengan nilai antara 3,4 sampai 4,6. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa tingkat kesukaan panelis berada pada tingkat netral sampai sangat 

menyukai. Nilai rata-rata panelis terhadap rasa nira kelapa dapat dilihat di  Tabel 6. 

Tabel 6. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Rasa              

Panelis 

Tanpa 

Pengawet 

Macaranga tanarius, L Garcinia mangostana, L 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 

Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor 

1 3 4 4 5 3 4 4 

2 4 4 5 5 4 4 4 

3 3 3 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 5 4 4 5 

5 3 3 4 5 3 4 5 

Rerata 3.4 3.6 4.2 4.8 3.6 4 4.6 

Ket Netral Menyukai menyukai 

Sangat 

menyukai menyukai menyukai 

Sangat 

menyukai 

 

Berdasarkan  Tabel 6, dapat diketahui bahwa panelis memberikan penilaian 

rasa tertinggi pada perlakuan Macaranga tanarius, L(3%) dengan nilai rata-rata 4,8 

(sangat menyukai) dan terendah pada perlakuan tanpa bahan pengawet dengan nilai 

rata-rata 3,4 (netral). Setelah dilakukan hasil uji Friedman rasa nira kelapa (Lampiran 

8) menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi jenis pengawet memberikan pengaruh 

yang tidak nyata terhadap rasa nira kelapa yang dihasilkan, karena nilai X
2
r (hitung) 

<  X
2
t (tabel). Hal ini berarti bahwa pemberian pengawet pada nira kelapa tidak 

mempengaruhi keputusan penilaian panelis untuk menentukan rasa nira yang menarik 

dan yang tidak menarik. Rasa nira yang dihasilkan diduga dipengaruhi oleh 

kandungan sukrosanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2002), bahwa 

apabila sukrosa mengalami penguraian maka tingkat rasa manisnya akan menurun. 



 

 

4.3.2  Aroma 

Aroma memegang kunci penting bagi pengrajin gula kelapa maupun kalangan 

industri karena aroma menjadi salah satu parameter kelayakan untuk diolah menjadi 

gula kelapa.  Penelitian ini juga dilakukan uji aroma untuk menentukan kualitas nira 

kelapa yang diawetkan dengan Garcinia mangostana, L maupun Macaranga 

tanarius, L dengan mengujikannya pada panelis. Nilai rata-rata penelis terhadap 

aroma nira kelapa dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Aroma 

 

 

Berdasarkan  Tabel 7, dapat diketahui bahwa panelis memberikan penilaian 

rasa tertinggi pada pada perlakuan Macaranga tanarius, L (3%) dengan nilai rata-rata 

4,8 (sangat menyukai) dan terendah pada perlakuan tanpa bahan pengawet dengan 

nilai rata-rata 3,4 (netral). Setelah dilakukan hasil uji Friedman aroma nira kelapa 

(Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi jenis pengawet memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap aroma nira kelapa yang dihasilkan, karena nilai 

Panelis 

Tanpa 

Pengawet 

Macaranga tanarius, L Garcinia mangostana, L 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 

Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor 

1 3 3 4 5 4 5 5 

2 3 3 5 5 4 4 4 

3 4 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 5 3 4 5 

5 3 4 4 5 3 4 5 

Rerata 3.4 3.6 4.2 4.8 3.4 4.2 4.6 

keterangan netral menyukai menyukai 

Sangat 

menyukai  netral  menyukai  

Sangat 

menyukai   



 

 

X
2
r (hitung) <  X

2
t (tabel). Hal ini berarti bahwa pemberian pengawet pada nira 

kelapa tidak mempengaruhi keputusan penilaian panelis untuk menentukan aroma 

nira yang menarik dan yang tidak menarik.  

4.3.3 Warna 

Teknik pengujian kualitas nira kelapa selanjutnya adalah dengan pengujian 

warna secara penampakan visual. Warna yang lebih alami cenderung lebih disukai 

oleh panelis yakni warna putih kekuning-kuningan. Dari hasil penilaian kesukaan 

oleh panelis terhadap warna nira kelapa, diperoleh rerata skor kesukaan mulai 2 

sampai 5. Hal ini menyatakan bahwa rata-rata penelis memilih tingkat kesukaan 

antara tidak menyukai (2) hingga sangat menyukai (5). Pada penelitian ini, panelis 

memberikan penilaian warna tertinggi pada perlakuan Macaranga tanarius, L (1%) 

dengan nilai rata-rata 4,4 (menyukai) dan terendah pada perlakuan Macaranga 

tanarius, L (3%) dengan nilai 3,2 (netral). Nilai rerata penelis terhadap warna nira 

kelapa secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rerata Penilaian Panelis Terhadap Warna 

Panelis 

Tanpa 

Pengawet 

Macaranga tanarius, L Garcinia mangostana, L 

1% 2% 3% 1% 2% 3% 

Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor 

1 4 5 4 3 4 3 3 

2 4 4 4 3 4 4 3 

3 5 4 3 3 4 4 2 

4 4 4 4 4 4 4 3 

5 4 5 3 3 5 4 2 



 

 

Rerata 4.2 4.4 3.6 3.2 4.2 3.8 2.6 

keterangan menyukai menyukai Menyukai netral menyukai menyukai netral 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, diperoleh hasil uji Friedman terhadap warna nira 

kelapa menunjukkan bahwa minimal terdapat salah satu pasang perlakuan beda nyata 

(Lampiran 7), karena X
2
r > X

2
t. Hal ini berarti bahwa pemberian perlakuan pengawet 

pada nira kelapa mempengaruhi keputusan penilaian panelis untuk menentukan 

kenampakan warna yang menarik dan warna yang tidak menarik. Warna nira tersebut 

diduga dipengaruhi oleh jumlah bahan pengawet yang dimasukkan ke dalamnya.  

4.4  Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan alternatif terbaik dilakukan untuk membantu menentukan nira 

mana yang paling baik secara kualitas maupun kuantitas apabila dikembangkan ke 

arah industri gula cetak. Cara yang digunakan adalah memilih nilai produk yang 

tinggi melalui perhitungan indeks efektifitas dengan pengkombinasian data hasil uji 

kesukaan dan data hasil dari pembobotan kriteria. Perhitungan yang digunakan untuk 

menentukan alternatif terbaik dapat dilihat pada Lampiran 10.  

Pemilihan alternatif terbaik ini didasarkan pada hasil pengujian organoleptik 

(warna, aroma, rasa). Pembobotan kriteria dilakukan untuk mengetahui kriteria yang 

utama dan sangat menentukan bagi pengrajin gula kelapa untuk menentukan nilai 

tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria. Adapun hasil pembobotan uji 

organoleptik pada pengawetan dengan menggunakan Macaranga tanarius, L dan 

Garcinia mangostana, L dapat dilihat pada Tabel 9. 



 

 

 

 Tabel 9. Hasil Pembobotan Uji Organoleptik 

Panelis Kriteria Total 

 

Rasa Aroma Warna 

 1 3 2 1 6 

2 2 3 1 6 

3 3 2 1 6 

4 3 2 1 6 

5 2 3 1 6 

Total 13 12 5 30 

Bobot 0.4333 0.4 0.16666 1 

 

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa antara kriteria rasa, aroma dan 

warna. Rata-rata panelis lebih memilih rasa sebagai kriteria yang paling penting 

dalam pembobotan kriteria nira kelapa dan ditunjukkan dengan memberikan bobot 

masing-masing 0.4333 untuk rasa, 0.4 untuk aroma dan 0.166 untuk warna. Hal ini 

dikarenakan bahwa panelis lebih memilih rasa sebagai identitas yang mewakili suatu 

nira kelapa, meskipun  memiliki warna dan aroma yang kurang menarik. Nilai produk 

pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 11 . 

Berdasarkan Lampiran 11, diketahui bahwa perlakuan dengan bahan 

pengawet Macaranga tanarius, L (3%) sebagai alternatif produk yang memiliki nilai 

produk tertinggi yaitu sebesar 0,887. Alternatif kedua adalah perlakuan dengan 

pengawet Garcinia mangostana, L 3% yang memiliki nilai produk sebesar 0,713 . 

Alternatif selanjutnya berturut-turut adalah perlakuan pengawet Macaranga tanarius, 

L (2%) sebesar 0,565, perlakuan pengawet Garcinia mangostana, L (2%) sebesar 

0,523, perlakuan pengawet Macaranga tanarius, L (1%) sebesar 0,285, perlakuan 



 

 

pengawet Garcinia mangostana, L (1%) sebesar 0,266, dan terakhir yaitu perlakuan 

tanpa bahan pengawet yaitu sebesar 0,147. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa 

alternatif perlakuan yang terbaik yaitu mengunakan bahan pengawet Macaranga 

tanarius, L konsentrasi 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uji yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat disimpulkan : 

1. Penggunaan bahan pengawet alam (Macaranga tanarius, L atau Garcinia 

mangostana L) selama 9 jam berpengaruh terhadap kualitas nira kelapa. 

2.  Pada perhitungan pemilihan alternatif terbaik didapat hasil bahwa perlakuan 

yang dianggap terbaik yaitu perlakuan dengan bahan pengawet Macaranga 



 

 

tanarius, L (3%) sebagai alternatif produk yang memiliki nilai produk 

tertinggi yaitu sebesar 0,887 dengan karakteristik nira rasa manis, 

kenampakan jernih, dan warna putih seperti kerang. Alternatif kedua adalah 

perlakuan dengan pengawet Garcinia mangostana, L 3% yang memiliki nilai 

produk sebesar 0,713. Alternatif selanjutnya berturut-turut adalah perlakuan 

pengawet Macaranga tanarius, L (2%), perlakuan pengawet Garcinia 

mangostana, L (2%), perlakuan pengawet Macaranga tanarius, L (1%), 

perlakuan pengawet Garcinia mangostana, L (1%), dan terakhir yaitu 

perlakuan tanpa bahan pengawet. 

5.2 Saran 

Untuk aplikasi lebih lanjut, perlu dilakukan penelitian pada skala yang lebih 

besar dan analisis ekonomi agar kemanfaatan kedua bahan pengawet tersebut 

menguntungkan dalam skala industri. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Analisa pH 

- Hubungkan adaptor dengan sumber listrik. 

- Tekan tombol “ON” 

- Diamkan 10 menit. 

- Lepaskan penutup pada ujung elektrode. 

- Bilas elektrode dengan menggunakan aquades. 

- Celupkan 1/3 bagian dari elektrode ke dalam sampel. 

- Tunggu hingga layar LCD pada alat menunjukkan angka yang stabil. 

- Catat hasil pengukuran yang diperoleh. 



 

 

- Bersihkan elektrode dengan aquades. 

2. Total Gula (Apriyantono, dkk., 1989) 

Pembuatan kurva standar : 

- Pipet ke dalam tabung reaksi (0,0 / blanko); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 mL. 

larutan glukosa standar. Tambahkan air sampai total volume masing-masing 

tabung reaksi 1,0 mL. Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi Anthrone ke 

dalam masing-masing tabung reaksi. 

- Tempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih). Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

- Pindahkan tabung reaksi ke dalam kuvet, baca absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. 

 

    Penetapan Total Gula : 

- Masukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi. 

- Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi Anthrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi lalu tutup dan campur merata. 

- Tempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih). Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

- Pindahkan tabung reaksi ke dalam kuvet, baca absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nm. 

- Tentukan konsentrasi total gula dalam sampel dengan rumus : 



 

 

Total Gula   = 
χ  x  Pengenceran 

 x  100 % 
Berat sampel (g) x 1000 

 

3. Gula Reduksi (metode nelson somogyi) 

a. Ambil sebanyak 1 ml larutan kemudian ditambah dengan 1 ml larutan nelson 

somogyi 

b. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan biarkan mendidih selama 20 

menit. 

c. Dinginkan dengan cepat. Kemudian ditambahkan reagen arsenomolybdat 1 ml 

gojog endapan dengan vortex.  

d. Kemudian encerkan dengan aquades 7 ml. Warna akhir yang terbentuk adalah 

warna biru.  

e. Amati absorbansi dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. 

Penentuan kadar gula reduksi sampel ditentukan dengan bantuan kurva 

standar glukosa. 

Gula reduksi (%) = Absorbansi sampel×Konsentrasi standar×100 

Absorbansi standar�massa sampel×1000 �fp 

Keterangan: 

Absorbansi sampel: nilai absorbansi sampel pada spektrofotometer 

Absorbansi standar: nilai absorbansi glukosa standar pada konsentrasi 50 

mg/10ml=0,982 

Konsentrasi standar: 50 mg/10 ml 



 

 

Fp= faktor pengenceran (20) dari 100 ml larutan total diambil 5 ml untuk inversi 

4. Analisa Total Mikroorganisme 

-     Haemocytometer dibersihkan dengan alkohol 70 % lalu  

-     Dikeringkan dengan tissue. 

-     Diletakkan cover glass di atas alat hitung. 

-     Ditambahkan ± 50 µl suspensi sel yeast (kira-kira 1 tetes) dengan cara   

       meneteskan pada parit kaca pada alat hitung. Suspensi sel akan menyebar      

       karena daya kapilaritas. 

-     Dibiarkan sejenak sehingga sel diam di tempat (tidak terkena aliran air dari   

       efek kapilaritas). 

-     Diletakkan alat hitung pada meja benda kemudian cari fokusnya  

 

-     Dilakukan perhitungan secara kasar apakah diperlukan pengenceran atau   

       tidak. 

 -    Jika dalam satu kotak sedang terdapat sel-sel yang banyak dan bertumpuk   

      maka perhitungan akan tidak akurat dan diperlukan pengenceran dengan  

      perbandingan 1:5 atau 1:10. 

-    Hitung sampel, paling tidak sebanyak 5 kotak sedang  

-    Hasil perhitungan dirata-rata kemudian hasil rataan dimasukkan rumus untuk 

       kotak sedang. Jika dilakukan pengenceran maka jumlah sel/ml dikalikan      

       faktor pengenceran. 



 

 

 

     Jumlah Mikroba (ml ) =      1000 mm
3
     x jumlah sel 

                                                  V petak (mm
3
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Lembar Analisa Uji Organoleptik 

Hedonic Scale Scoring 

(Uji Kesukaan) 

Nama Panelis  : 

Umur / Pekerjaan :  / 

Nama Peneliti  : Miftah Alfarisi Akbar 

Nama Produk  : Nira Kelapa 

 Saudara dimohon untuk memberikan penilaian terhadap rasa, aroma, dan 

warna dari sampel nira kelapa ini sesuai dengan tingkat kesukaan anda.  

Skala Penilaian : 

1 = Sangat tidak menyukai 

2 = Tidak menyukai 

3 = Netral  

4 = Menyukai 



 

 

5 = Sangat menyukai 

 

No. Perlakuan Rasa Aroma Warna 

1. Tanpa pengawet    

2. Macaranga tanarius, L (1%)    

3. Macaranga tanarius, L (2%)    

4. Macaranga tanarius, L (3%)    

5. Garcinia mangostana, L (1%)    

6. Garcinia mangostana, L (2%)    

7. Garcinia mangostana, L (3%)    

 

 

 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 2.  

Lembar Penilaian Atribut Produk 

Nama Panelis  :  

Umur / Pekerjaan :  /  

Nama Peneliti  : Miftah Alfarisi Akbar 

 Nama Produk  :  Nira Kelapa 

Setelah Anda melakukan uji kesukaan, selanjutnya anda diminta untuk 

membandingkan tingkat kepentingan atribut nira kelapa . Perbandingan ini digunakan 

untuk mengetahui kriteria mana yang anda utamakan atau lebih anda pentingkan 

ketika hendak menggunakan nira kelapa. Adapun atribut-atribut yang akan Anda nilai 

meliputi warna, aroma, dan rasa. 

Atas Kerja Sama dan Perhatiannya, Saya Ucapkan Terima Kasih. 

Skala Kepentingan : 

1 = Tidak penting 



 

 

2 = Penting 

3 = Penting Sekali 

No  Atribut Produk Urutan tingkat kepentingan 

1. Warna  

2. Aroma  

3. Rasa  

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Hasil Analisa pH 

Tabel Hasil Analisa pH 

Perlakuan 

Ulangan 

1 

Ulangan 

2 Total Rerata 

Ph Ph 

Tanpa pengawet 6,1 6 12,1 6,05 

Macaranga tanarius, L (1%) 6,27 6,25 12,52 6,26 

Macaranga tanarius, L (2%) 6,32 6,3 12,62 6,31 

Macaranga tanarius, L (3%) 6,3 6,27 12,57 6,285 

Garcinia mangostana, L (1%) 6,21 6,3 12,51 6,25 

Garcinia mangostana, L (2%) 6,3 6,35 12,65 6,325 

Garcinia mangostana, L (3%) 6,4 6,47 12,87 6,435 

 

 

 

Fixed Effects 



 

 

 

Type I II Tests of Fixed Effectsa

1 7 257044.2 .000

2 7 32.403 .000

4 7 4.559 .040

Source

Intercept

Jenis

Konsentrasi(Jenis)

Numerator df

Denominator

df F Sig.

Dependent Variable: pH.a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mixed Model Analysis 

 



 

 

Descriptive Statistics

pH

2 6.0500 .07071 1.2%

2 6.2600 .01414 .2%

2 6.3100 .01414 .2%

2 6.2850 .02121 .3%

6 6.2850 .02588 .4%

2 6.2550 .06364 1.0%

2 6.3250 .03536 .6%

2 6.4350 .04950 .8%

6 6.3383 .09020 1.4%

4 6.2575 .03775 .6%

4 6.3175 .02363 .4%

4 6.3600 .09201 1.4%

14 6.2743 .11600 1.8%

Konsentrasi

0%

1%

2%

3%

Total

1%

2%

3%

Total

1%

2%

3%

Total

Jenis

F1

Buah Laru

Kulit Manggis

Total

Count Mean

Standard

Dev iation

Coeff icient

of  Variation

Totals that are aggregated ov er either a single category  of  a variable or a split f ile

variable are omitted.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. Hasil Analisa Total Gula 



 

 

Tabel Hasil Analisa Total Gula  

Perlakuan 
Ulangan 1 Ulangan 2 

Total Rerata Total Gula 

(%) 

Total Gula 

(%) 

Tanpa pengawet 7,2 13,6 20,8 10,4 

Macaranga tanarius, L (1%) 12,4 12,2 24,6 12,3 

Macaranga tanarius, L (2%) 14 9 23 11,5 

Macaranga tanarius, L (3%) 17,2 14,4 31,6 15,8 

Garcinia mangostana, L (1%) 15 11 26 13 

Garcinia mangostana, L (2%) 16,8 14,2 31 15,5 

Garcinia mangostana, L (3%) 17 13,2 30,2 15,1 

 

 

Fixed Effects 

Type I II Tests of Fixed Effectsa

1 7 272.738 .000

2 7 1.635 .261

4 7 .887 .519

Source

Intercept

Jenis

Konsentrasi(Jenis)

Numerator df

Denominator

df F Sig.

Dependent Variable: Gula.a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixed Model Analysis 



 

 

Descriptive Statistics

Gula

2 10.4000 4.52548 43.5%

2 12.3000 .14142 1.1%

2 11.5000 3.53553 30.7%

2 15.8000 1.97990 12.5%

6 13.2000 2.73350 20.7%

2 13.0000 2.82843 21.8%

2 15.5000 1.83848 11.9%

2 15.1000 2.68701 17.8%

6 14.5333 2.27215 15.6%

4 12.6500 1.68424 13.3%

4 13.5000 3.25986 24.1%

4 15.4500 1.96893 12.7%

14 13.3714 2.90343 21.7%

Konsentrasi
0%

1%

2%

3%

Total

1%

2%

3%

Total

1%

2%

3%

Total

Jenis
F1

Buah Laru

Kulit Manggis

Total

Count Mean

Standard

Dev iation

Coeff icient

of  Variation

Totals that are aggregated ov er either a single category  of  a variable or a split f ile

variable are omitted.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5. Hasil Analisa Gula Reduksi 

Tabel Hasil Analisa Gula Reduksi  

Perlakuan 
Ulangan 1 Ulangan 2 

Total Rerata Gula Reduksi 

(%) 

Gula Reduksi 

(%) 

Tanpa pengawet 3,58 3,33 6,91 3,45 

Macaranga tanarius, L (1%) 8,63 5,98 14,61 7,305 

Macaranga tanarius, L (2%) 8,77 5,19 13,96 6,98 

Macaranga tanarius, L (3%) 8,77 3,64 12,41 6,205 

Garcinia mangostana L (1%) 8,71 4,19 12,9 6,45 

Garcinia mangostana L (2%) 8,77 4,37 13,14 6,57 

Garcinia mangostana L (3%) 7,21 4,2 11,41 5,705 

 

 

Fixed Effects 

Type I II Tests of Fixed Effectsa

1 7 62.660 .000

2 7 1.275 .337

4 7 .079 .986

Source

Intercept

Jenis

Konsentrasi(Jenis)

Numerator df

Denominator

df F Sig.

Dependent Variable: Gula_Reduksi.a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lanjutan Lampiran 5 

 

Mixed Model Analysis 

Descriptive Statistics

Gula_Reduksi

2 3.4550 .17678 5.1%

2 7.3050 1.87383 25.7%

2 6.9800 2.53144 36.3%

2 6.2050 3.62746 58.5%

6 6.8300 2.20705 32.3%

2 6.4500 3.19612 49.6%

2 6.5700 3.11127 47.4%

2 5.7050 2.12839 37.3%

6 6.2417 2.24961 36.0%

4 6.8775 2.19526 31.9%

4 6.7750 2.32782 34.4%

4 5.9550 2.44530 41.1%

14 6.0957 2.27021 37.2%

Konsentrasi

0%

1%

2%

3%

Total

1%

2%

3%

Total

1%

2%

3%

Total

Jenis

F1

Buah Laru

Kulit Manggis

Total

Count Mean

Standard

Dev iation

Coeff icient

of  Variation

Totals that are aggregated ov er either a single category  of  a variable or a split f ile

variable are omitted.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6. Hasil Analisa Total Mikroorganisme 

Tabel Hasil Analisa Total Mikroorganisme  

Perlakuan 
Ulangan 1 Ulangan 2 

Total Rerata Total Mikro  

(%) 

Total Mikro  

(%) 

Tanpa pengawet 2,08x10
8 

2,17 x10
8
 4,25 x10

8
 2,125 x10

8
 

Macaranga tanarius, L (1%) 1,94 x10
8
 1,84 x10

8
 3,78 x10

8
 1,89 x10

8
 

Macaranga tanarius, L (2%) 1,9 x10
8
 1,86 x10

8
 3,76 x10

8
 1,88 x10

8
 

Macaranga tanarius, L (3%) 1,78 x10
8
 1,81 x10

8
 3,59 x10

8
 1,795 x10

8
 

Garcinia mangostana L (1%) 1,83 x10
8
 1,74 x10

8
 3,57 x10

8
 1,785 x10

8
 

Garcinia mangostana L (2%) 1,7 x10
8
 1,71 x10

8
 3,41 x10

8
 1,7 x10

8
 

Garcinia mangostana L (3%) 1,68 x10
8
 1,6 x10

8
 3,28 x10

8
 1,64 x10

8
 

 

 

Fixed Effects 

 

Type I II Tests of Fixed Effectsa

1 7 17766.718 .000

2 7 52.534 .000

4 7 3.182 .087

Source

Intercept

Jenis

Konsentrasi(Jenis)

Numerator df

Denominator

df F Sig.

Dependent Variable: Mikroorganisme.a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lanjutan Lampiran 6 

 

Mixed Model Analysis 

 

Descriptive Statistics

Mikroorganisme

2 2.1250 .06364 3.0%

2 1.8900 .07071 3.7%

2 1.8800 .02828 1.5%

2 1.7950 .02121 1.2%

6 1.8550 .05857 3.2%

2 1.7850 .06364 3.6%

2 1.7050 .00707 .4%

2 1.6400 .05657 3.4%

6 1.7100 .07537 4.4%

4 1.8375 .08180 4.5%

4 1.7925 .10243 5.7%

4 1.7175 .09605 5.6%

14 1.8314 .15536 8.5%

Konsentrasi

0%

1%

2%

3%

Total

1%

2%

3%

Total

1%

2%

3%

Total

Jenis

F1

Buah Laru

Kulit Manggis

Total

Count Mean

Standard

Dev iation

Coeff icient

of  Variation

Totals that are aggregated ov er either a single category  of  a variable or a split f ile

variable are omitted.



 

 

Lanjutan Lampiran 7. Uji Lanjut Terhadap Warna 

 

Uji Lanjut Terhadap Warna 

b (jumlah panelis) = 5, k (jumlah perlakuan) = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  =  X
2
r (hitung) =  15,79  X

2
t (tabel) = X

2 
(v = k-1 = 6) = 12,59 

X
2
r (hitung) >  X

2
t (tabel), maka minimal terdapat salah satu pasang perlakuan yang 

berbeda nyata 

Uji Lanjut 

 B 5 

K 7 

Α 0,05 

z  tabel (α/(k*(k-1))) 3,038 

sqrt((bk(k+1))/6) 6,831 

titik kritis 20,754 

 

Perlakuan Jumlah Rank Notasi 

D2E3 6,5 a 

D1E3 13 ab 

D1E2 19,5 ab 

D2E2 21 ab 

F1 26 ab 

D2E1 26 ab 

D1E1 28 b 
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Lanjutan Lampiran 7. Uji Lanjut Terhadap Warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perlakuan 

Perlakuan D2E3 D1E3 D1E2 D2E2 F1 D2E1 D1E1 Notasi 

Jumlah 

Rank 6,5 13 19,5 21 26 26 28   

D2E3 6,5 0 6,5 13 14,5 19,5 19,5 21,5 a 

D1E3 13 

 

0 6,5 8 13 13 15 ab 

D1E2 19,5     0 1,5 6,5 6,5 8,5 ab 

D2E2 21     

 

0 5 5 7 ab 

F1 26     

  

0 0 2 ab 

D2E1 26     

   

0 2 ab 

D1E1 28     

    

0 b 



 

 

Lanjutan Lampiran 8.  Uji Lanjut Terhadap Rasa 

b (jumlah panelis) = 5, k (jumlah perlakuan) = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  =  X
2
r (hitung) =  12,05  X

2
t (tabel) = X

2 
(v = k-1 = 6) = 12,59 

X
2
r (hitung) <  X

2
t (tabel), maka tidak terdapat pasangan perlakuan yang berbeda 

nyata 

Uji Lanjut 

 B 5 

K 7 

Α 0,05 

z  tabel (α/(k*(k-1))) 3,038 

sqrt((bk(k+1))/6) 6,831 

titik kritis 20,754 

 

Perlakuan Jumlah Rank Notasi 

F1 11 a 

D1E1 14 a 

D2E1 14 a 

D2E2 19,5 a 

D1E2 23 a 

D2E3 27,5 a 

D1E3 31 a 
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Lanjutan Lampiran 8. Uji Lanjut Terhadap Rasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Perlakuan 

Perlakuan F1 D1E1 D2E1 D2E2 D1E2 D2E3 D1E3 Notasi 

Jumlah 

Rank 11 14 14 19,5 23 27,5 31   

F1 11 0 3 3 8,5 12 16,5 20 a 

D1E1 14 

 

0 0 5,5 9 13,5 17 a 

D2E1 14 

  

0 5,6 9 13,5 17 a 

D2E2 19,5 

   

0 3,5 8 11,5 a 

D1E2 23 

    

0 4,5 8 a 

D2E3 27,5 

     

0 3,5 a 

D1E3 31 

      

0 a 



 

 

Lanjutan Lampiran 9. Uji Lanjut Terhadap Aroma 

 

b (jumlah panelis) = 5, k (jumlah perlakuan) = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  =  X
2
r (hitung) =  11,99  X

2
t (tabel) = X

2 
(v = k-1 = 6) = 12,59 

X
2
r (hitung) <  X

2
t (tabel), maka tidak terdapat pasangan perlakuan yang berbeda 

nyata 

Uji Lanjut 

 B 5 

K 7 

Α 0,05 

z  tabel (α/(k*(k-1))) 3,038 

sqrt((bk(k+1))/6) 6,831 

titik kritis 20,754 

 

 

Perlakuan Jumlah Rank Notasi 

D2E1 11 a 

F1 12,5 a 

D1E1 15 a 

D1E2 22 a 

D2E2 22 a 

D2E3 27,5 a 

D1E3 30 a 
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parameterseluruhtotalnilai

parametertiaptotalnilai
Bobot 

NtjNtb

NtjNp
NE






Lampiran 10. Prosedur Perhitungan Indek Efektivitas 

Prosedur perhitungan ini, digunakan berdasarkan hasil dari uji kesukaan dan pengisian 

atribut produk. Dalam penelitian ini, akan diambil perlakuan terbaik yang didasarkan hasil 

perhitungan indeks effektivitas (DeGarmo, dkk. 1984). Adapun prosedur perhitungan indeks 

effektivitas, sebagai berikut : 

a) Memberikan bobot nilai pada masing-masing variabel dengan angka relatif 0 - 1. bobot 

nilai yang diberikan tergantung dari kepentingan masing-masing variabel yang hasilnya 

diperoleh dari perlakuan. 

b) Mencari bobot normal dari masing-masing parameter, yaitu bobot parameter dibagi 

bobot total.  

  

 

c) Menghitung nilai effektivitas dengan rumus: 

 

 

Dimana      : NE  = Nilai Effektivitas 

  Np = Nilai Perlakuan 

  Ntj = Nilai Terjelek 

  Ntb = Nilai Terbaik 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai terendah sebagai 

nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik, demikian juga sebaliknya. 

d) Menghitung nilai produk (NP) yang diperoleh dari hasil perkalian bobot normal dengan 

nilai effektivitas (NE). 

NP = NE x Bobot 

e) Menjumlahkan nilai hasil dari semua parameter perlakuan yang memiliki nilai hasil 

tertinggi adalah perlakuan terbaik pada kelompok parameter. 

f) Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki NP tertinggi. 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 11.  Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas dan Pemilihan Perlakuan 

Terbaik 

 

Tabel Tingkat Kepentingan Organoleptik 

 

Panelis Kriteria  Total 

  Rasa Aroma Warna   

1 1 2 3 6 

2 1 3 2 6 

3 1 2 3 6 

4 1 2 3 6 

5 1 3 2 6 

Total 5 12 13 30 

Bobot 0.16666 0.4 0.4333 1 

 

Tabel Rerata Nilai Organoleptik 

Perlakuan 

Nilai Organoleptik 

Rasa Aroma Warna 

F 3.4 3.4 4.2 

D1E1 3.6 3.6 4.4 

D1E2 4.2 4.2 3.6 

D1E3 4.8 4.8 3.2 

D2E1 3.6 3.6 4.2 

D2E2 4 4.2 3.8 

D2E3 4.6 4.6 2.6 

Ntj 3.4  3.4  2.6  

Ntb  4.8  4.8  4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


