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ABSTRAK 

Morus alba merupakan tanaman asli dari daerah utara Cina namun 
sekarang telah dibudidaya di berbagai tempat baik daerah dengan iklim subtropics 
maupun tropis. Tanaman ini tergolong tanaman yang cepat tumbuh, berumur 
pendek dan memiliki tinggi 10-20 m. Anthosianin yang terdapat dalam Morus 
alba adalah sianidin 3-rutinosida dan sianidin 3-glukosida. . Secara in vitro, 
sianidin-3-O-glukosida diketahui mampu mereduksi invasi sel kanker paru-paru 
A549 serta dapat mereduksi motilitas sel. Melihat potensi buah murbei maka perlu 
dilakukan diversifikasi pemanfaatan buah tersebut, dengan meminimalisir 
kehilangan nutrient seperti antosianin yang bermanfaat sebagai antioksidan. Salah 
satu alternatifnya adalah dalam bentuk sirup yang mudah konsumsinya dan tahan 
lama.  

Konsentrasi gula dan lama pemanasan akan berpengaruh pada kestabilan 
antosianin. Oleh karena itu perlu diteliti pengaruh konsentrasi gula dan lama 
pemanasan pada proses pembuatan sirup herbal buah murbei untuk mendapatkan 
kandungan antosianin yang memiliki aktivitas antioksidan maksimal, sehingga 
produk sirup herbal buah murbei memiliki keunggulan secara fungsional. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor I adalah rasio 
penambahan gula yang terdiri dari 3 level. Faktor II adalah lama waktu 
pemanasan yang terdiri dari 3 level. Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali 
pengulangan sehingga diperoleh 27 satuan percobaan. 
 Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan rasio gula dan lama 
pemanasan memberikan pengaruh nyata (α = 0.05) pada produk sirup herbal buah 
murbei, namun tidak menunjukkan adanya interaksi. Rasio gula berpengaruh 
sangat nyata terhadap aktivitas antioksidan dan berpengaruh nyata terhadap total 
antosianin. Sedangkan lama pemanasan tidak berpengaruh nyata terhadap 
aktivitas antioksidan dan total antosianin 
 Hasil perlakuan terbaik berdasarkan analisa total antosianin dan aktivitas 
antioksidan maupun organoleptik sirup herbal buah murbei adalah rasio gula : sari 
murbei (1,5 : 1) dan lama pemanasan 40 menit. Pada perlakuan terbaik tersebut 
nilai total antosianin 0,45 g/L, aktivitas antioksidan 65,30%. Sedangkan pada 
parameter organoleptik nilai kesukaan (skala 1-7, tidak menyukai hingga sangat 
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menyukai) untuk warna 4,55 (menyukai), rasa minuman 5,05 (menyukai), aroma 
minuman 4,70 (menyukai). 
 
 
Kata kunci : murbei, antioksidan, sirup herbal, antosianin 
 
MUHAMMAD ISA. 0411010056. The Effect of Sugar Ratio Addition and 
Heating Duration for Total Anthocyanin and Antioxidant Activity of 
Mulbery (Morus alba L) Herbal Syrup. 

Supervisor : Ir. Wahono Hadi Susanto, MS 
 Ella Saparianti, S.TP, M.P. 

 
SUMMARY 

 
Morus alba is native to the northern region of China but now cultivated in 

many places both regions to subtropics and the tropical climate. These plants 
belong to fast-growth plant, short-lived and have high 10-20 m. Anthosianin 
contained in Morus alba is sianidin rutinosida and sianidin 3-3-glucoside. . In 
vitro, sianidin-3-O-glucoside has known to reduce the invasion of lung cancer 
cells A549 and can reduce cell motility. Seeing the potential of mulberry fruit it is 
necessary to diversify the utilization of these fruits, to minimize loss of 
nutrients such as anthocyanins that are useful as antioxidants. One alternative is in 
the form of simple syrup and durable consumption.  

Sugar concentration and duration of heating will affect the stability of 
anthocyanins.Therefore it is necessary to study the influence of sugar 
concentration and time of heating in the production of mulberry fruit herbal syrup 
to get the anthocyanin content of which has a maximum antioxidant activity, so 
the syrup herbal products have the advantage of mulberry fruit functionally.  

.The research was used  randomized block design (RAK) method which 
arranged with 2 factors. The first factor is the concentration of sugar which 
consists of 3 levels. The second factor is the length time of heating which consists 
of 3 levels. Each treatment was done 3 times repetition in order to obtain 27 units 
of the experiment. From this study concluded that treatment of sugar 
concentration and duration of heating significant (α = 0.05) on mulberry fruit 
herbal syrup products, but did not indicate any interaction. The concentration of 
sugar is very real effect on antioxidant activity and significant effect on total 
anthocyanin. While long warming did not significantly affect antioxidant activity 
and total anthocyanin  

 The best treatment results based on analysis of total anthocyanins 
and antioxidant activity as well as organoleptic mulberry fruit syrup is herbal 
treatment (1,5 : 1) addition of sugar and mulberry juice ratio and duration of 
heating 40 minutes. At best treatment is the total value of 0.45 g anthocyanin / L, 
the antioxidant activity of 65.30%. While on organoleptic parameters favorite 
value (scale of 1-7, does not like to really like) to color 4.55 (liked), a sense of 
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5.05 drinks (like), the aroma of 4.70 drinks (like).  
 
 
Key words: mulberry, antioxidants, herbal syrups, anthocyanin 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Diversifikasi produk hasil pertanian semakin banyak dikembangkan dan 

dikonsumsi masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya produk pertanian 

yang belum dimanfaatkan secara optimal, sedangkan tuntutan pangan dari 

masyarakat semakin meningkat. Salah satu contoh dari diversifikasi produk 

tersebut adalah pemanfaatan murbei. Murbei adalah tanaman yang bisa berbentuk 

pohon atau perdu yang secara tradisional digunakan untuk pohon ulat sutera dan 

masuk dalam ordo ulticales, famili Muraceae dan genus Morus (Benavides,2000).  

Jenis murbei yang banyak ditanam di Indonesia adalah Morus alba dan 

Morus multicaulis. Potensi lainnya selain sebagai pakan ternak murbei juga bisa 

digunakan obat-obatan, minuman. Kandungan nutrisi murbei sangatlah bagus 

seperti protein kasar lebih dari 20% dan kecernaan bahan organic sekitar 80% 

(Benavides, 2000). 

Pemanfaatan murbei sebagai sirup karena murbei banyak mengandung serat 

kasar atau serat pangan sangat baik untuk kesehatan yaitu membantu menurunkan 

kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus, menjaga stamina, mencegah 
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stroke dan menormalkan tekanan darah, menurunkan kolestrol dalam darah dan 

menyeimbangkan berat badan, membantu menghilangkan panas dalam dan 

sembelit (BAB), menurunkan tingkat penggumpalan lemak dihati, menghilangkan 

pusing/migran, mengandung klorofil dan vitamin C, membantu memulihkan dari 

ketergantungan obat-obatan dan mencegah timbulnya penyakit-penyakit pada 

orang tua. Selain kandungan serat kasar yang tinggi, murbei juga kaya akan 

vitamin B1, vitamin B2, vitamin C dan karoten, serta juga mengandung asam 

linoleat, asam stearat, asam oleat dan cyaniding dan kaya akan anthosianin 

(Anonymous, 2005). 

Sirup merupakan sejenis minuman ringan berupa larutan kental dengan 

cita rasa beraneka ragam. Berbeda dengan sari buah, sirup penggunaannya tidak 

langsung diminum tetapi harus diencerkan terlebih dahulu. Pengenceran 

diperlukan karena kandungan gulanya tinggi, yakni sekitar 65%. Pada dasarnya 

sirup terbuat dari larutan gula yang kental. Untuk menambah rasa dan aroma 

sering disertai penambah rasa, asam sitrat, pewarna, dan asam laktat (Suryati dan 

Wuri, 2003). 

Murbei marupakan buah yang kaya akan khasiat yang berguna bagi 

kesehatan. Akan tetapi, produk pangan yang berbasis murbei masih sangat kurang 

dioptimalkan. Selama ini murbei hanya digunakan sebagai tanaman pagar dan 

daunnya dimanfaatkan untuk pakan ulat sutera. Oleh karena itu, perlu adanya 

suatu pengolahan buah murbei menjadi suatu produk yang digemari masyarakat, 

yaitu salah satunya sirup. Dalam pembuatan sirup, ditambahkan gula dalam 

konsentrasi cukup tinggi yang disertai proses pemanasan. Untuk itu perlu 
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dilakukan suatu pengkajian apakah penambahan gula dan proses pemanasan 

berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan dan total antosianin murbei. 

 
1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio gula serta 

lama pemasakan terhadap aktivitas antioksidan dan antosianin sirup murbei. 

 

 
1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menghasilkan sirup murbei yang 

memiliki aktivitas antioksidan dan antosianin yang tinggi.  

 
1.4 Hipotesa 

Rasio gula : sari murbei dan lama pemasakan diduga akan berpengaruh 

terhadap aktivitas antioksidan dan antosianin sirup herbal buah murbei. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Murbei 

2.1.1 Tanaman Murbei 

 Murbei (Morus alba L) adalah tanaman yang termasuk dalam sinonim: M 

australis, Poir: M atropurpurea, Roxb, Lour 

Divisi       : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Klasis       : Dicotyledoneae 

Ordo        : Urtieaulis 

Famili      : Moraceae 

Genus      : Morus 

Spesies    : Morus alba      

 (Anonymous, 2010) 
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Gambar  1. Buah Murbei (Anonymous,2010) 

 

Murbei berasal dari Cina yang tersebar luas mulai dari India, Indonesia, 

Sri Lanka, Jepang, Yugoslavia, Rusia (Jones, 1986). Murbei tumbuh pada 

ketinggian lebih dari 100 m diatas permukaan laut dan memerlukan cukup sinar 

matahari. Tumbuhan yang sudah dibudidayakan ini menyukai daerah-daerah yang 

cukup basa seperti lereng gunung, tetapi pada tanah yang berdrainase baik kadang 

ditemukan liar. Murbei berbunga sepanjang tahun, buahnya banyak berupa buah 

buni, berair, dan rasanya enak. Buah muda warnanya hijau, setelah masak menjadi 

hitam, biji kecil berwarna hitam. Tumbuhan ini dibudidayakan karena daunnya 

digunakan untuk makanan ulat sutera. Pemanfaatan tanaman murbei pada buah 

dan daun berkhasiat tinggi untuk mengobati penyakit (Anonymous,2010) 

 Pada buah murbei terdapat pigmen berwarna merah sampai kehitaman dan 

bersifat larut dalam air. Pigmen ini tampak jelas seiring dengan meningkatnya 

kemasakan buah. Komponen utama antosianin buah murbei yang memberikan 

warna sampai merah kehitaman adalah Cyanidin-3-glucoside (Van Buren, 1970) 

 
2.1.2  Manfaat Buah Murbei 
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  Komposisi buah murbei jika sudah masak bersifat manis, dingin, masuk 

meridian jantung, hati, dan ginjal. Buah murbei mengandung eyanidin, 

isoquercetin, sakarida, asam linoleat, asam stearat, asam oleat, dan vitamin 

karoten, B1, B2, dan C (Anonymous, 2010). Sebuah  studi meneliti bahwa 

antosianin murbei telah digunakan secara efektif pada obat kedokteran untuk 

melawan hipertensi dan gangguan hati. Dianjurkan untuk mengkonsumsi 

minuman ringan yang mengandung pigmen hibiscus dimana pada dosis rendah 

(50mg/kg) menunjukkan aktivitas antioksidan pada suatu studi (Vargas dan 

Lopez, 2003) 

 

2.2 Sirup 

Sirup merupakan minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat 

Indonesia, hal ini karena kemudahan dalam menyajikannya. Sirup merupakan 

larutan gula pekat yang digunakan sebagai bahan minuman dengan atau tanpa 

ditambahkannya asam (antara lain asam sitrat, asam tartarat dan asam laktat) juga 

aroma dan zat warna (Hadiwijaya, 2002). 

Sirup tergolong jenis minuman ringan. Tapi lebih berupa cairan kental 

yang terbuat dari larutan gula. Untuk menambah kelezatan dan sedapnya aroma 

biasanya orang masih memberi bahan penambah rasa, zat pewarna, serta berbagai 

zat lain yang menarik selera (Haryoto, 1998). Cruess (1979) berpendapat bahwa 

sirup merupakan produk yang berasal dari sari buah yang kemudian ditambah 

gula, air, asam dan bahan pengawet. Sedangkan menurut Standart Industri 
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Indonesia (1986) sirup adalah larutan pekat (sukrosa, gula invert, dan high 

fructose syrup) dengan atau tanpa penambahan bahan makanan yang diijinkan.  

Selain sebagai produk minuman yang langsung dapat dikonsumsi, sirup 

juga dapat digunakan dalam makanan, minuman, industri permen dan juga 

sebagai pemanis, bahan pengawet alami yang dapat menurunkan aktivitas air 

(Aw) dan juga sebagai pembawa cita rasa yang menyenangkan pada obat dalam 

dunia kesehatan (Bakri dkk, 2002). Berdasarkan kepekatan gulanya, minuman 

ringan dibagi menjadi dua yaitu minuman siap minum (limun) dan minuman yang 

masih memerlukan pengenceran sebelum diminum (sirup). Sirup biasanya 

diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:4 sebelum diminum (Suryati dan 

Wuri, 1986).  

Syarat mutu sirup berdasarkan SNI dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Standar Nasional Indonesia untuk Sirup 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan: aroma dan rasa 

Gula (sukrosa) 

Pemanis buatan 

Cemaran logam: timah (Pb) 

               seng (Zn) 

cemaran mikroba: Salmonella  

                                 S.aureus 

                                 Kapang  

Pewarna dan pengawet 

 

- 

b/b 

- 

mg/kg 

mg/kg 

kol/25 

kol/ml 

kol/ml 

- 

Normal 

Min 50% 

Tidak boleh ada 

Maksimal 1,0 

Maksimal 2,5 

Negatif 

0 

Maksimal 50 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

 

Sumber: Anonymous (2007) 
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2.3 Bahan Tambahan 

2.3.1  Sukrosa 

 Menurut Anonymous (2006), sukrosa atau biasa disebut dengan gula pasir 

(sakarosa) merupakan suatu disakarida (glukosa dan fruktosa) yang memiliki 

rumus molekul C12H22O11, dan memiliki nama kimiawi β-D-fruktofuranosil α-D-

glukopiranosida. Selain sukrosa, dikenal pula gula anggur (dextrose), gula buah 

(fruktose), sirup gula, maltodekstrin, maltosa dan gula susu (laktosa) (Suprayatmi, 

1996). Gula pasir mempunyai sifat sedikit higroskopis dan mudah larut dalam air, 

semakin tinggi suhu maka kelarutan gula semakin besar (Kumalaningsih dkk, 

2005).  Karakteristik dari sukrosa dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Karakteristik Sukrosa 

Karakteristik Keterangan 

Densitas dan fase 1,587g/cm3 

Kelarutan dalam air 200 g/100ml (250C) 

Titik leleh 1860C (459,15 K) 

Indeks refraktometer 1,5376 

Berat molekul 342,34g/mol 

Kenampakan  Padatan berwarna putih 

Sumber : Anonymous (2006) 

 
 Menururt Winarno (1992), sukrosa sebagai pengawet banyak digunakan 

khususnya pada selai, jelly, sari buah, manisan, susu kental manis dan lain 
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sebagainya. Penambahan gula pada kadar yang tinggi dapat menyerap dan 

meningkatkan air sehingga tidak bebas lagi digunakan oleh mikroorganisme dan 

Aw bahan menjadi rendah. (Sudarmadji, 1982) menambahkan bahwa, Industri 

makanan biasanya menggunakan sukrosa dalam bentuk kristal halus maupun 

kasar dan dalam jumlah yang banyak digunakan dalam bentuk cairan sukrosa 

(sirup). Peranan gula dalam industri minuman bukan sekedar sebagai sumber rasa 

manis tetapi juga untuk menyempurnakan rasa asam, cita rasa lain dan juga 

memberikan rasa berisi karena memperbaiki kekentalan (Lutony, 1993).  

 

2.3.2  Air  

 Air adalah komponen utama dalam minuman. Air yang dikonsumsi 

umumnya mengandung cemaran dan beberapa senyawa kimia. Hal ini 

menyebabkan penurunan tingkat kualitas dan membentuk rasa serta bau yang 

tidak dikehendaki pada produk akhir (Thormer and Manning, 1976). Air dapat 

digunakan untuk keperluan industri pangan dan memberi hasil yang positif bila 

diketahui kualitasnya (Kumalaningsih, 1990). 

 Menurut Susanto (1993), secara umum persyaratan air untuk industri 

pangan adalah tidak berasa, tidak berwarna, tidak, berbau, mempunyai pH di 

kisaran netral serta memenuhi persyaratan bakteriologis, yaitu tidak mengganggu 

kesehatan dan tidak menyebabkan kebusukan bahan pangan yang diolah. Air 

berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan berbagai senyawa yang ada 

dalam bahan makanan. Untuk beberapa bahan berfungsi sebagai pelarut (Winarno, 

1997).  
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2.3.3 Asam Sitrat  

Menurut Amiruddin et. al (1993), asam sitrat adalah senyawa organik 

berbentuk serbuk berwarna putih, berasa asam dan terdapat dalam buah-buahan 

seperti nanas yang digunakan untuk menetralkan basa dalam minuman segar dan 

dapat dibuat dengan fermentasi gula. Asam sitrat tidak hanya menurunkan pH 

tetapi juga mengikat unsur logam (Cu) pada sistem enzim. Dengan terikatnya ion 

Cu maka aktivitas enzim terhambat sehingga reaksi browning oleh enzim 

terhambat (Apandi, 1994).  

Asam sitrat merupakan suatu asidulan yaitu senyawa kimia yang bersifat 

asam yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan untuk berbagai tujuan. 

Asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa dan warna atau menyelubungi rasa 

yang tidak disukai. Sifat asam dari senyawa ini dapat mencegah pertumbuhan 

mikroba dan bertindak sebagai pengawet. Senyawa ini bersifat sinergis terhadap 

antioksidan, mencegah ketengikan dan browning (Winarno, 1997). 

Keasaman asam sitrat didapatkan dari tiga gugus karboksil COOH yang 

dapat melepas proton dalam larutan. Jika hal ini terjadi, ion yang dihasilkan 

adalah ion sitrat. Sitrat sangat baik digunakan sebagai larutan penyangga untuk 

mengendalikan pH larutan. Ion sitrat dapat bereaksi dengan banyak ion logam 

membentuk garam sitrat. Selain itu sitrat dapat mengikat ion-ion logam dengan 

pengkelatan, sehingga digunakan sebagai pengawet dan penghilang kesadahan air. 

Pada temperatur kamar asam sitrat berbentuk serbuk kristal berwarna putih. 

Serbuk kristal tersebut dapat dapat berupa bentuk anhydrous (bebas air), atau 
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bentuk monohidrat yang mengandung satu molekul air untuk setiap molekul asam 

sitrat. Secara kimia asam sitrat bersifat seperti asam karboksilat lainnya. Jika 

dipanaskan diatas 175°C, asam sitrat terurai dengan melepas karbondioksida dan 

uap air (Anonymous, 2009b). 

Menurut Winarno (2002), asam sitrat yang termasuk ke dalam kelompok 

asidulan dapat digunakan sebagai penegas rasa, warna atau dapat menyelubungi 

after taste yang tidak disukai. Sifat asam senyawa ini dapat mencegah 

pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai bahan pengawet. Kemudian pH 

rendah buffer yang dihasilkannya mempermudah proses pengolahan. Bahan 

bersifat sinergis terhadap antioksidan dalam mencegah ketengikan dan browning. 

Asam sitrat dipakai untuk meningkatkan rasa asam (mengatur tingkat 

keasaman) pada berbagai pengolahan minuman, produk air susu, selai, jeli, dan 

lain-lain. Asam sitrat berfungsi sebagai pengawet pada keju, dan pada sirup 

digunakan untuk mencegah proses kristalisasi dalam madu, gula-gula (termasuk 

fondan) dan juga untuk mencegah pemucatan berbagai makanan, misalnya buah-

buahan kaleng dan ikan. Penggunaan maksimum dalam minuman adalah sebesar 

3 gram/ liter sari buah (Hui, 1992).  Menurut Winarno (2002), menyatakan bahwa 

asam sitrat digunakan  dalam produk sirup bertujuan untuk memberikan rasa asam 

dan berfungsi sebagai pengawet tambahan disamping gula, serta sebagai emulsi 

dalam makanan. 

Penambahan asam sitrat diperlukan untuk memperkuat cita rasa produk. 

Menurut Astawan dan Yuni (2001), asam sitrat ditambahkan untuk menimbulkan 

rasa tarty (menggigit). Selain itu juga terdapat fungsi pengawetan berdasarkan 
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prinsip pengasaman walaupun hal ini tidak dominan. Sedangkan menurut 

Winarno (2002), selain sebagai penguat cita rasa, asam sitrat juga berfungsi 

sebagai pengatur pH sehingga mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh 

mikroorganisme. 

 

2.4 Antioksidan 

Antioksidan pangan merupakan suatu substansi yang berfungsi sebagai 

penghambat radikal  bebas dengan cara menghambat pembentukan radikal bebas 

yang berpotensi untuk autooksidasi (Giese, 1996). 

Antioksidan dapat berfungsi dengan 2 cara : 

1. Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas lemak untuk 

membentuk kembali molekul lemak. Dengan demikian jika antioksidan 

diberikan maka akan memperlambat proses autooksidasi.  

2. Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas untuk membentuk 

hidroperoksida dan sebuah radikal bebas antioksidan. Radikal bebas 

antioksidan ini lebih stabil daripada radikal bebas lemak karena struktur 

resonansi elektron dalam cincin aromatik antioksidan. Dengan demikian akan 

menghentikan reaksi oksidasi berantai.  

Oleh karena itu antioksidan dapat meningkatkan umur simpan produk. 

Konsekuensinya pembuatan antioksidan dalam pangan menjadi penting untuk 

industri. Harus diingat pula bahwa antioksidan harus ditambahkan pada level 

tertentu, tidak hanya aturan resmi, tetapi karena efek peroksida yang dapat terjadi 

(Kochkar and Rossell, 1990). 
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 Menurut Kumalaningsih (2006) berdasarkan sumbernya antioksidan dapat 

dibedakan menjadi 3, yaitu : 

1. Antioksidan yang dibuat oleh tubuh kita sendiri berupa enzim antara lain 

superdioksida dimutase, glutathione peroksidase, peroksidasi, dan katalase. 

2. Antioksidan alami yang dapat diperoleh dari tanaman atau hewan yaitu 

tokoferol, vitamin C, β-karoten, flavonoid, dan senyawa fenolik.  

3. Antioksidan sintetik yang dibuat dari bahan kimia yaitu BHAA, BHT, TBHQ, 

propil galat (PG), dan NDGA yang ditambahkan pada makanan untuk mencegah 

kerusakan makanan. 

 Antioksidan pada murbei termasuk golongan senyawa fenolik. Senyawa 

fenolik merupakan senyawa yang memiliki sifat antioksidan yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan. Senyawa fenolik dapat berupa flavonoid, turunan asam 

simarat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik. Senyawa fenolik bersifat 

polar dan larut dalam air. Tumbuh-tumbuhan yang termasuk dalam senyawa 

fenolik cenderung mempunyai aroma dan rasa yang menyegarkan, misalnya jahe, 

bawang putih, kunyit, teh, dan lain sebagainya (Kumalaningsih, 2006).  

 Menurut Pratt (1992) senyawa antioksidan tumbuhan pada umumnya 

adalah senyawa fenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam 

sinamat, kumarin, dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid 

yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katesin, 

dan kalkon. Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, 

asam klorogenat, dan lain-lain. Senyawa antioksidan alami polifenolik ini adalah 
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multifungsional dan dapat bereaksi sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas,  

pengkelat logam, dan peredam terbentuknya singlet oksigen. 

 

2.4.1 Mekanisme kerja antioksidan 

Menurut Kochar and Rossel (1990) antioksidan dapat bekerja 

dengan dua cara: 

1. Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas lemak untuk 

membentuk kembali molekul lemak. Dengan demikian jika antioksidan 

diberikan maka akan menghambat proses autooksidasi. 

2.  Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas untuk 

membentuk hidroperoksida dan sebuah radikal bebas untuk antioksidan. 

Radikal bebas antioksidan ini lebih stabil daripada radikal bebas lemak 

karena struktur resonansi elektron dalam cincin aromatik antioksidan. 

Dengan demikian akan menghentikan reaksi oksidasi berantai. 

 Sesuai mekanisme kerjanya, antioksidan memiliki dua fungsi. 

Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai 

pemberi atom hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama 

tersebut sering disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat 

memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipida (R*, ROO*) atau 

mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan 

(A*) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal lipida. Fungsi 

kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju 

autooksidasi dengan berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai 
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autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih stabil (Gordon, 

1990). 

Penambahan antioksidan (AH) primer dengan konsentrasi rendah 

pada lipida dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan 

minyak. Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap 

inisiasi maupun propagasi (Gambar 4). Radikal-radikal antioksidan (A*) yang 

terbentuk pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi 

untuk dapat bereaksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida 

baru (Gordon, 1990). Menurut Gordon (1990), radikal-radikal antioksidan 

dapat saling bereaksi membentuk produk non radikal. Berikut ini merupakan 

reaksi penghambatan antioksidan primer terhadap radikal lipida. 

 

Inisiasi      : R*      +        AH      ------------------------   RH     +       A* 

   Radikal lipida 

Propagasi  : ROO*  +     AH      -------------------------  ROOH    +     A* 

Gambar  2. Reaksi Penghambatan antioksidan primer (Gordon, 1990) 

  Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh 

pada laju oksidasi. Pada konsentrasi tinggi, aktivitas antioksidan grup fenolik 

sering lenyap bahkan antioksidan tersebut menjadi prooksidan (Gambar 5). 

Pengaruh jumlah konsentrasi pada laju oksidasi tergantung pada struktur 

antioksidan, kondisi dan sampel yang akan diuji. 

 
AH    +     O2          ------------------------------    A*    +     HOO* 

AH    +     ROOH  -------------------------------   RO*   +    H20    +    A* 
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Gambar 3. Antioksidan bertindak sebagai prooksidan pada 

konsentrasi tinggi (Gordon, 1990) 

 

 

Berikut adalah jenis antioksidan dan mekanisme kerjanya pada Tabel 3: 

 Tabel 3. Mekanisme Aktivitas Antioksidan 

Kelas 
antioksidan 

Mekanisme 
Aktivitas Antioksidan 

Antiok

sidan 

Antioksidan 

umum (primer) 

Inaktivasi radikal 

bebas lemak 

Senya

wa fenol 

Penstabil 

Hidroperoksida 

Pencegahan 

pemecahan hidroperoksida 

menjadi radikal bebas 

Senya

wa fenol 

Sinergis Membantu aktivitas 

antioksidan primer 

Asam 

sitrat, asam 

askorbat 

Pengubahan 

Oksigen singlet 

Mengubah oksigen 

singlet menjadi triplet 

Karote

n 

Bahan 

pereduksi 

hidroperoksida 

Mereduksi 

hidroperoksida ke menjadi 

non-radikal 

Protei

n, asam amino 

Sumber : Pokorny (2001) 
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2.4.2  Pengujian Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (α, α 

diphenyl picryl hidrazil) 

Penangkap radikal bebas (radical scavenger) merupakan 

mekanisme utama antioksidan bereaksi dalam makanan. Beberapa metode 

telah dikembangkan salah satunya adalah penangkapan radikal DPPH yang 

merupakan radikal DPPH yang merupakan radikal sintetis dalam pelarut 

organik polar seperti metanol dan etanol pada suhu kamar. Rumus molekul 

DPPH yaitu C18H12N5O6 dengan berat molekul 394,3 (Pokorny, 2001). DPPH 

dapat digunakan sebagai substrat untuk mempelajari mekanisme pengikatan 

radikal bebas (free radical scavenging) pada beberapa senyawa fenolik, 

flavonoid, dan polifenol (Gordon, 1990). 

 Pada uji DPPH, kemampuan untuk menangkap DPPH dilakukan 

dengan mengamati penurunan absorbansi pada λ 515-517 nm. Penurunan 

absorbansi terjadi karena penambahan elektron dari senyawa antioksidan pada 

elektron yang tidak berpasangan pada gugus nitrogen dalam struktur senyawa 

DPPH. Larutan DPPH yang berwarna ungu akan menurun intensitasnya ketika 

radikal DPPH tersebut berikatan dengan ion hidrogen. Semakin kuat aktivitas 

antioksidan sampel maka akan semakin besar penurunan intensitas warna 

ungunya. Pengukuran intensitas warna ungu diukur dengan melihat 

absorbansinya setiap 2 menit sampai dicapai kondisi steady state atau waktu 

dimana nilai absorbansi sudah konstan (Pokorny, 2001). 
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2.5 Antosianin 

 Antosianin adalah pigmen flavonoid dimana struktur dasarnya dalam inti 

sel polypropanoid. Semua ini terjadi secara alami dari glikosida dalam bentuk 

aglikon atau antosianidin membentuk flavilium. Bagian gula pada antosianin 

biasanya terikat pada gugus hidroksil pada karbon 3, yaitu D-Glukosa, D-Laktosa, 

L-Rhamnosa, dan D-Xilosa. Perbedaan warna alami pigmen ini dipengaruhi oleh 

hidroksilasi dan metilasi, metilasi meningkatkan warna merah, sedangkan 

peningkatan gugus hidroksil bebas atau penambahan gugus glikosida-5 

meningkatkan kebiruan (Eksin, 1990). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur Dasar Pigmen Anthocyanin (Vargas dan Lopez, 2003).  
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Secara fisik antosianin adalah kelompok pigmen yang menyebabkan 

warna kemerah-merahan dan larut dalam air, letaknya didalam cairan sel 

(Fennema, 1976). Antosianin banyak ditemukan pada buah, bunga, sayur-sayuran 

yang menampakkan warna merah, violet, dan biru (Nollet, 1996). Secara spesifik 

antosianin terdapat didalam sel epidermal dari buah, akar, dan daun. Pigmen 

antosianin dibentuk pada fase buah maturation dan ripening, misalnya stroberi, 

ceri, apel, dan lain-lain (Eksin, 1990). 

 Faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin adalah pH, temperatur, 

sinar, dan oksigen, adanya factor lainnya seperti enzim, ion logam, juga dapat 

merusak antosianin. Umumnya antosianin lebih stabil dalam kondisi asam, media 

bebas oksigen dalam suhu dingin dan kondisi yang gelap (Nollet, 1996). 

 Antosianin umumnya tidak stabil dalam pengolahan sehingga berakibat 

hilangnya warna selama proses pengalengan, pembotolan, dan pemanasan. Buah  

dan sayuran mengandung enzim yang menyebabkan kehilangan warna antosianin 

meskipun diinaktifkan dengan blanching. Beberapa enzim yang mempengaruhi 

perubahan warna antosianin adalah polyphenol oxidase, antosianise, dan 

peroksidase (Vargas dan Lopez, 2003).  

 
2.5.1  Stabilitas Antosianin 

Faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin adalah pH, suhu, sinar dan 

oksigen, adanya faktor lain seperti enzim, ion logam, juga dapat merusak 

antosianin. Umumnya antosianin lebih stabil dalam kondisi asam, media bebas 
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oksigen dalam suhu dingin dan kondisi gelap (Nollet, 1996). Berikut penjelasan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan antosianin: 

a. pH 

 Pigmen antosianin sangat dipengaruhi oleh pH dimana dalam suatu 

larutan kestabilan strukturnya bisa berwarna sampai tidak berwarna. Bentuk 

kation (ion flavilium) yang berwarna merah, stabil pada pH rendah dan 

kestabilannya berubah menjadi tidak berwarna jika pH meningkat menuju pH 

netral. Beberapa antosianin berwarna merah dalam larutan asam, ungu jika berada 

dalam larutan netral, dan biru jika berada dalam larutan alkali. Kebanyakan 

antosianin sangat berwarna pada pH <4 (Vargaz and Lopez, 2003). 

Kehilangan warna karena peningkatan pH dapat diamati dengan mengukur 

spektrum absorbansi pigmennya dengan spektrofotometer (Aina and Shodipe, 

2006). Gambar 5 menunjukkan perubahan warna antosianin pada pH yang 

semakin meningkat. 

 

 

Gambar 5. Perubahan Warna Antosianin (Anonim, 2010). 

 
b. Suhu dan cahaya 
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Budiarto (1991) menyatakan bahwa kondisi penyimpanan sangat 

berpengaruh terhadap stabilitas antosianin dan begitu juga dengan tinggi 

rendahnya suhu serta keberadaan oksigen. Penyimpanan pada lemari es 

menyebabkan antosianin masih dalam kondisi baik hingga 106 hari, sedangkan 

kondisi suhu tinggi menyebabkan antosianin hanya bertahan sampai 19 hari. 

Antosianin tidak stabil dalam larutan netral atau basa dan bahkan dalam larutan 

asam akibat terkena cahaya, warnanya dapat memudar perlahan-lahan. Sehingga 

larutan harus disimpan pada tempat gelap dan dingin (Harbone, 1996). Secara 

umum diketahui bahwa cahaya mempercepat degradasi antosianin. Efek tersebut 

dapat dilihat pada jus anggur dan red wine (Fennema, 1996). 

c. Oksigen 

Tingkat penurunan oksigen dipengaruhi oleh ada tidaknya oksigen seperti 

pada pH dan konformasi struktur. Hidroksilasi antosianin sedikit lebih tidak stabil 

dibandingkan metilasi, glikosilasi atau asilasi. Senyawa pengoksidasi seperti 

hydrogen peroksida efektif menurunkan intensitas warna antosianin melalui 

pembelahan cincin atom nomor 2 dan 3 serta membentuk o-benzoloxyphenyl 

acetic acid ester pada kondisi asam, dimana hodrogen peroksida pada kondisi 

asam terbentuk sebagai hasil oksidasi asam askorbat (Fennema, 1996). 

d. Ion Logam 

Kompleks ion logam antosianin umumnya terdapat pada tanaman di dunia 

dan hal ini dapat memperpanjang spektrum warna dari bunga. Beberapa studi 

menunjukkan kompleks logam menstabilkan warna antosianin yang terkandung 

pada makanan. Ca, Fe, Al, dan Sn telah menunjukan memiliki proteksi terhadap 
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antosianin pada jus Cranberry. Namun kompleks logam dengan tanin 

menyebabkan diskolorisasi buah yang disebut pinking ditandai dengan 

pembentukkan kompleks logam antosianin. Terjadinya pinking ini disebabkan 

oleh pemanasan yang menyebabkan perubahan proantosianidin yang tidak 

berwarna menjadi antosianin pada kondisi asam, yang diikuti oleh pembentukkan 

kompleks dengan logam (Fennema, 1996). 

e. Enzim 

Enzim juga dapat menyebabkan dekolorisasi antosianin. Dua kelompok 

telah terindentifikasi yaitu glukosidase dan polifenol oksidase. Glukosidase 

menghidrolisis ikatan glikosidik antara gula dengan aglikon. Intensitas kehilangan 

warna yang dihasilkan dari penurunan kelarutan antosianin dan tranformasinya 

menjadi produk yang tidak berwarna. Sedangkan polifenol oksidase bereaksi 

dengan adanya o-dipenol dan oksigen untuk mengoksidasi antosianin. Pertama 

enzim mengoksidasi o-dipenol menjadi o-benzokuinon, yang pada gilirannya 

bereaksi dengan antosianin oleh mekanisme non-enzimatis untuk membentuk 

antosianin teroksidasi dan degradasi produk. Enzim perusak antosianin dapat 

diinaktifasi dengan metode short blanch treatment (45 – 60 detik, pada suhu 

90oC) (Arthey and Ashurst, 2001). 

f. Kopigmentasi 

Kopigmentasi merupakan penggabungan antosianin dengan antosianin 

atau komponen organik lainnya. Penggabungan antosianin dapat mempercepat 

atau memperlambat degradasi, tergantung dari kondisi lingkungan. Kopigmentasi 

dibagi menjadi dua yaitu kopigmentasi intramolekuler dan kopigmentasi 
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intermolekuler. Pada reaksi kopigmentasi intramolekuler terjadi antara antosianin 

dengan gula dan asam. Substitusi glikosil dapat menstabilkan antosianin.  

Efek kopigmentasi intramolekuler dengan asil tunggal tidak seefisien 

antosianin dengan poliasil. Substitusi pada C-7 dan C-3 dapat melindungi 

antosianin dari hidrasi menghasilkan kestabilan antosianin pada kondisi asam atau 

netral (Timberlake and Bridle dalam Rein, 2005). Sedangkan kopigmentasi 

intermolekuler terjadi antara antosianin dengan antosianin atau dengan senyawa 

fenol yang lain. Reaksi ini dapat melindungi antosianin dari serangan nukleofilik 

air dan membantu kestabilan antosianin (Williams and Hrazdina dalam Rein, 

2005). 

 

 

 

g. Gula 

Gula pada konsentrasi tinggi dalam buah dapat menstabilkan antosianin. 

Efek ini dipercaya karena rendahnya aktivitas air. Serangan nukleofilik pada 

kation flavilium oleh air memecah posisi C-2, membentuk basa karbinol yang 

tidak berwarna. Pada konsentrasi rendah, fruktosa, arabinosa, laktosa dan sorbosa 

member efek degradasi yang besar daripada glukosa, sukrosa dan maltosa. 

 Tingkat degradasi antosianin mengikuti degradasi gula menjadi furfural 

(bentuk cincin). Furfural adalah turunan dari aldo-pentosa dan hidroksimetil 

furfural yang diturunkan dari keto heksosa, hasil dari reaksi mailard atau oksidasi 

asam askorbat. Komponen ini siap berkondensasi dengan antosianin membentuk 
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komponen kecoklatan. Mekanisme ini belum diketahui secara pasti, tergantung 

suhu dan keberadaan oksigen (Fennema, 1996).  

 
2.6  Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang sifatnya sangat tidak 

stabil (mempunyai satu elektron atau lebih yang tidak berpasangan), sehingga 

untuk memperoleh pasangan electron senyawa ini sangat reaktif dan merusak 

jaringan (Anonymous, 2007).  

Sebenarnya radikal bebas penting artinya bagi kesehatan dan fungsi tubuh 

yang normal yaitu mengurangi peradangan, membunuh bakteri dan 

mengendalikan tonus otot polos pembuluh darah organ-organ dalam tubuh. 

Namun bila dihasilkan melebihi batas kemampuan proteksi antioksidan selular, 

maka dia akan menyerang sel itu sendiri. Struktur sel yang berubah turut merubah 

fungsinya, dan akan mengarah pada proses munculnya penyakit (Suariasari, 

2006). 

Senyawa radikal bebas timbul akibat beberapa proses oksidasi atau 

pembakaran sel yang berlangsung pada waktu bernafas, metabolism sel, olahraga 

yang berlebihan, peradangan atau ketika tubuh terpapar polusi lingkungan seperti 

asap kendaraan bermotor, asap rokok, bahan pencemar, dan radiasi matahari atau 

radiasi kosmis (Anonim, 2007). 

Reaksi pembentukan radikal bebas merupakan mekanisme biokimia tubuh 

normal. Radikal bebas lazimnya hanya bersifat perantara yang bisa dengan cepat 

diubah menjadi substansi yang tidak membahayakan tubuh. Namun, bila radikal 
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bebas sempat bertemu dengan enzim atau asam lemak tak jenuh, maka merupakan 

awal kerusakan sel. Radikal bebas amat reaktif dan dengan mudah menjurus ke 

reaksi yang tidak terkontrol, menghasilkan ikatan silang (cross-link) pada DNA, 

protein, lipida, atau kerusakan oksidatif pada gugus fungsional yang penting pada 

biomolekul tersebut. Perubahan ini akan menyebabkan proses penuaan. Radikal 

bebas juga terlibat dan berperan pada patologi dari berbagai penyakit degenerative 

yakni kanker, aterosklerosis, rematik, jantung koroner, katarak (Silalahi, 2006). 

 
2.7  Pembuatan Sirup Murbei 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan sirup murbei ini adalah buah 

murbei, air, gula pasir, dan asam sitrat. 

1. Sortasi 

Sortasi adalah pemisahan dan pemilihan bahan baku segar dengan bahan 

baku yang jelek. Sortasi bertujuan untuk memilih bahan baku dengan kualitas 

yang diinginkan. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena pemilihan 

bahan baku akan menentukan hasil akhir yang berkualitas. Sortasi dapat dilakukan 

secara manual. Kriteria bahan baku yang baik tergantung dari masing-masing 

jenis tanaman yang digunakan (Hambali, 2006). 

2. Pencucian  

Pencucian dilakukan untuk membersihkan sisa kulit yang telah dipotong 

dan kotoran berupa tanah atau debu yang menempel selama proses pemotongan 

atau sortasi. Pencucian dapat dilakukan dengan air mengalir, penyemprotan 

dengan mesin cuci. Pada pembuatan sirup kunyit putih ini pencucian dilakukan 
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dengan menggunakan air mengalir. Proses pencucian yang tidak sempurna sangat 

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan (Hambali, 2006). 

3. Pengecilan ukuran  

 Pada ekstraksi padat cair sebelum pengolahan dilakukan pengecilan 

ukuran terlebih dahulu yaitu membagi-bagi suatu bahan padat menjadi bagian 

yang lebih kecil dengan gaya mekanis (Bernasconi et al, 1995). Sunanto (1995) 

menyatakan bahwa pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan cara pemecahan, 

penggilingan, penggerusan, penepungan dengan tujuan melukai jaringan 

permukaan. 

4. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah metode pemisahan dimana komponen-komponen terlarut 

suatu campuran dipisahkan dari komponen yang tidak larut dengan pelarut (Hui, 

1992). Ekstraksi pada kunyit putih dilakukan dengan cara penghancuran pada 

buah murbei sehingga menghasilkan ampas dan filtrat murbei. Untuk selanjutnya 

ampas tersebut diperas dan diendapkan untuk mendapatkan filtrat. Pelarut yang 

digunakan dalam pembuatan sirup murbei ini adalah air. 

 

5. Pengukusan  

 Metode ini mempunyai keuntungan dalam hal gizi, dimana kehilangan 

komponen yang larut air lebih kecil. Selain itu volume limbah jauh lebih sedikit, 

biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dan efisiensi energi yang baik. Menurut 

Desroiser (1978) pengukusan dapat mengeluarkan udara dari jaringan serta 
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memperbaiki sifat fisik bahan terutama warna dan permeabilitas bahan terhadap 

air. 

6. Pengendapan 

Pengendapan bertujuan untuk memisahkan antara supernatan dan residu. 

Dalam penelitian ini yang diambil yaitu bagian supernatan, sedangkan residunya 

dibuang. 

7. Pemanasan dan pengadukan 

Menurut Winarno (1992) pada saat proses pemanasan juga dilakukan 

pengadukan. Hal ini bertujuan untuk meratakan penyerapan air dan selama 

pengadukan tersebut akan menyebabkan granula pecah sehingga viskositas akan 

meningkat. Pemanasan dilakukan sampai larutan matang yang ditandai dengan 

munculnya gelembung-gelembung udara di permukaan dan meningkatnya 

konsentrasi larutan menjadi kental. Pemanasan dilakukan pada suhu ± 90oC 

selama 45 menit. 

8. Pengemasan 

Pengemasan berperan dalam menjaga kualitas produk sebelum sampai di 

tangan konsumen. Kemasan bermanfaat untuk menjaga produk agar tetap 

terlindung dan bersih dari kotoran serta kontaminasi. Selain itu kemasan berguna 

untuk mempertahankan daya tahan produk sehingga tidak cepat rusak (Hambali, 

2006). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang mulai bulan November 2010 sampai Januari 2011. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 
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 Alat yang digunakan dalam pembuatan sirup murbei antara lain panci, 

kompor gas (Quantum), baskom, kain saring, glassware, stopwatch,  timbangan 

analitik (Mettler Toledo AL204), pengaduk, sendok. 

 Alat yang digunakan untuk analisa antara lain timbangan analitik (Mettler 

Toledo AL204) , kertas saring kasar, stopwatch, glassware, pH meter, bola hisap, 

lemari pendingin (Polytron), sentrifuge,  viskosimeter, spektrofotometer. 

 
3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air, buah murbei yang 

diperoleh dari Bumiaji, Kota Batu. Bahan lain yang digunakan adalah asam sitrat 

yang diperoleh dari toko Avia, gula lokal merk GULAKU, aquadest didapat dari 

Laboratorium Jurusan Kimia Universitas Brawijaya. 

 Bahan kimia yang digunakan untuk analisa antara lain KCl, HCl 0,2 M, 

asam asetat 0,2 M, Na-asetat 0,2 M, HCL 1%, methanol 95%,,kertas saring halus, 

dari Toko Bahan Kimia ”Panadia”; aquades dari Laboratorium Jurusan Kimia 

Universitas Brawijaya; DPPH 0,2 M yang diperoleh dari Universitas Gajahmada 

Yogyakarta. 

 
3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara Faktorial 2 faktor. Faktor I adalah konsentrasi gula 

dari 3 level. Faktor II adalah lama pemasakan yang terdiri dari 3 level. Masing-

masing perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan sehingga diperoleh 27 satuan 

percobaan.  
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 Faktor I : konsentrasi gula yang terdiri dari tiga level yaitu : 

  K1 = rasio gula : sari murbei, 1,4 : 1  (b/v) 

  K2 = rasio gula : sari murbei, 1,5 : 1 (b/v) 

  K3 = rasio gula : sari murbei, 1,6 : 1 (b/v) 

 Faktor II : lama pemanasan yang terdiri dari tiga level yaitu : 

  L1 = 40 menit 

  L2 = 50 menit 

  L3 = 60 menit 

 

Dari kedua faktor tersebut maka diperoleh kombinasi sebagai berikut: 

K1L1 = rasio gula : sari murbei  1,4 :1 (b/v), pemanasan 40 menit 

K1L2 = rasio gula : sari murbei  1,4 :1 (b/v), pemanasan 50 menit 

K1L3 = rasio gula : sari murbei  1,4 :1 (b/v), pemanasan 60 menit 

K2L1 = rasio gula : sari murbei  1,5 :1 (b/v), pemanasan 40 menit 

K2L2 = rasio gula : sari murbei  1,5 :1 (b/v), pemanasan 50 menit 

K2L3 = rasio gula : sari murbei  1,5 :1 (b/v), pemanasan 60 menit 

K3L1 = rasio gula : sari murbei  1,6 :1 (b/v), pemanasan 40 menit 

K3L2 = rasio gula : sari murbei  1,6 :1 (b/v), pemanasan 50 menit 

K3L3 = rasio gula : sari murbei  1,6 :1 (b/v), pemanasan 60 menit 

 
3.4  Pelaksanaan Penelitian 

 Proses pembuatan sirup murbei meliputi penyortiran buah murbei  yang 

bertujuan untuk mendapatkan buah murbei yang segar dan utuh. Selanjutnya 
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dilakukan pencucian yang bertujuan untuk menghilangkan sebagian kotoran serta 

bahan-bahan asing lain yang tidak diinginkan. Setelah itu dilakukan proses 

pengukusan buah murbei selama 30 menit pada suhu 1000C. Tujuan utama dari 

proses pengukusan atau steam blanching ini adalah untuk mengurangi jumlah 

mikroba awal. Setelah proses pengukusan maka dilakukan pendinginan lalu 

setelah itu dilakukan penghancuran sampel dengan blender dan penyaringan. 

Tujuan pengahancuran murbei untuk memudahkan dalam memeras ekstrak sari 

murbei. Kemudian sari murbei dilarutkan dengan gula dengan berbagai 

konsentrasi (140%(b/v) ; 150%(b/v) ; 160%(b/v))sambil dipanaskan pada suhu 

1000C selama berbagai waktu pemasakan (40,50,60 menit) serta ditambahkan 

asam sitrat 1% (b/v). Penambahan asam sitrat bertujuan untuk mencegah 

pertumbuhan mikroba selain itu juga untuk memecah sukrosa menjadi glukosa 

dan fruktosa sehingga sirup tidak mengalami rekristalisasi. Diagram alir proses 

pembuatan sirup murbei dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 

 
3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

Pengamatan yang dilakukan meliputi analisa fisik, kimia, dan 

organoleptik. Analisa fisik dan kimia yang dilakukan terhadap sirup murbei 

meliputi: aktivitas antioksidan (Suryanto, 2005), kadar antosianin (Suryanto, 

2005), viskositas (AOAC didalam Sudarmadji dkk, 1997), dan analisa warna 

(Yuwono dan Susanto, 1998). 

 Untuk uji organoleptik meliputi warna, rasa dan aroma dengan 

menggunakan 20 orang panelis. Data yang diperoleh dianalisa dengan ANOVA 
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(Analysis of Variance) dengan selang kepercayaan 5%. Dari hasil uji jika 

menunjukkan beda nyata dilakukan uji lanjut dengan BNT (Beda Nyata Terkecil). 

Dan jika terjadi interaksi antara keduanya diteruskan dengan uji DMRT (Duncant 

Multiple Range Test). Pemilihan perlakuan terbaik menggunakan metode De 

Garmo (1979). 
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3.6 Diagram Alir 
 
3.6.1 Diagram Alir Pembuatan Sari Murbei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Buah Murbei 

      sortasi 

    Pencucian 

                  Pengecilan ukuran 

Penimbanga
n   

                     Penghancuran dengan blender  Bahan:air(1:1) 
(gr : ml) 

Ampas 

Sari Murbei 

                      Diblanching 10 menit 

      Didinginkan  

             Pemerasan 
dapenyaringan 

Analisa:  
- Antioksidan 
- Antosianin 
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                           Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Sari Murbei 

 
 
3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Sirup Murbei 
 

 
 
 
 
 
 
          Penyaringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     Gambar 7. Diagram Alir Pembuatan Sirup Murbei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 liter Sari Murbei 

Pemasakan 1000C;  40,50,60 menit 

                      Pembotolan dengan kondisi panas 

                Penutupan  

        Sirup murbei 

Analisa:  
- Antioksidan 
- Antosianin 
 
 

Organoleptik 
- rasa 
- warna  
- aroma 

Sukrosa dengan 
berbagai berat:  1,4 kg, 
1,5 kg, 1,6 kg 

Asam sitrat 1% (b/v) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

  
4.1 Total Antosianin 

Total antosianin diukur berdasarkan metode perbedaan pH (Guisti and 

Wrolstad, 2000). Hasil penelitian pembuatan sirup herbal buah murbei 

menunjukkan rerata total  antosianin berkisar antara 0,402 s/d 0,467 g/L  

(Lampiran 3). Pengaruh rasio gula dan lama pemanasan terhadap total antosianin 

sirup herbal buah murbei dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Grafik Pengaruh Perlakuan Rasio Penambahan Gula dan Lama 
Pemanasan Terhadap Total Antosianin Sirup Herbal Buah Murbei 

 
 

Gambar 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi gula yang ditambahkan 

berakibat makin tinggi total antosianin. Sedangkan semakin lama waktu 

pemanasan yang digunakan dalam pembuatan sirup herbal buah murbei semakin 

menurunkan total antosianin yang dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan selama 

proses pembuatan sirup herbal buah murbei terjadi penurunan total antosianin 

karena proses pemanasan. Sedangkan konsentrasi gula diduga mampu 

mempertahankan antosianin. 
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Hasil analisa ragam menunjukkan perlakuan rasio penambahan gula 

memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai total antosianin sirup herbal 

buah murbei, sedangkan lama pemanasan dan  interaksi keduanya tidak 

berpengaruh nyata (Lampiran 3). Rerata total antosianin akibat perlakuan rasio 

penambahan gula disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rerata Total Antosianin Sirup Herbal Buah Murbei pada Rasio 
Gula yang Berbeda 

Rasio Gula : Sari Murbei (b/v) Rerata Total Antosianin (g/L) 
1,4 : 1 0,4089 a 
1,5 : 1 0,4347 b 
1,6 : 1 0,4610 b 

BNT 5% = 0,0268 
 
 

Pada Tabel 4 ditunjukkan bahwa nilai rerata total antosianin tertinggi 

diperoleh dari rasio gula : sari murbei (1,6: 1) yaitu sebesar 0,461 g/L. Semakin 

tinggi konsentrasi gula yang ditambahkan semakin tinggi pula total antosianinnya. 

Hal ini disebabkan. Antosianin stabil dalam konsentrasi gula yang tinggi, 

pendapat ini didukung oleh Fennema (1976) bahwa gula dalam konsentrasi tinggi 

menstabilkan antosianin. Hal ini disebabkan seiring dengan menurunnya aktivitas 

air. Sementara perlakuan lama pemanasan tidak menurunkan total antosianin 

karena gula mempertahankan antosianin dari kerusakan akibat panas. 

  

4.2 Aktivitas Antioksidan 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH (2,2 

Diphenil-1-picralhydrazyl). DPPH merupakan radikal bebas yang stabil dengan 

absorbansi maksimal pada λ = 515 – 517nm. Hasil pengamatan menunjukkan 
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rerata aktivitas antioksidan sirup herbal buah murbei berkisar antara 60,35% – 

71,34% (Lampiran ). Pengaruh perlakuan rasio penambahan gula dan lama 

pemanasan disajikan pada Gambar 9. 

. 

 

Gambar 9. Grafik Pengaruh Perlakuan Rasio Penambahan Gula dan 
Lama Pemanasan Terhadap Aktivitas Antioksidan Sirup Herbal Buah 
Murbei 

 

Gambar 9 menunjukkan bahwa perlakuan pemanasan yang semakin lama 

cenderung menurunkan aktivitas antioksidan sirup herbal buah murbei. Hal ini 

diduga akibat kerusakan antosianin selama proses pemanasan berpengaruh pada 

aktivitas antioksidan.  

Hasil analisa ragam sirup herbal buah murbei menunjukkan bahwa perlakuan 

rasio penambahan gula memberikan pengaruh sangat nyata (α = 0,05), sedangkan 

perlakuan lama pemanasan dan interaksi keduanya memberikan pengaruh tidak 

nyata (Lampiran 9b). Adapun rerata aktivitas antioksidan sirup herbal buah 

murbei akibat perlakuan rasio gula dapat dilihat  pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Rerata Aktivitas Antioksidan Sirup Herbal Buah Murbei pada 

Rasio Gula yang Berbeda 
Rasio Gula : Sari Murbei (b/v) Rerata Aktivitas Antioksidan (%) 

1,4 : 1 70,8489 a 
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1,5 : 1 65,8733 ab 
1,6 : 1 61,0879 b 

BNT 5% = 1,2703 
 
 

Tabel 5 memperlihatkan nilai rerata aktivitas antioksidan terendah 

diperoleh dari rasio gula : sari murbei (1,6 : 1) yaitu sebesar 61,08 %, sedangkan 

nilai rerata aktivitas antioksidan tertinggi pada rasio gula : sari murbei (1,4 : 1) 

sebesar 70,84 %. Semakin tinggi konsentrasi gula yang digunakan akan mampu 

melindungi komponen antioksidan yang terdapat pada murbei. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Fennema (1976) bahwa gula dalam konsentrasi tinggi 

menstabilkan antosianin. Hal ini disebabkan seiring dengan menurunnya aktivitas 

air. Tetapi, keaktifan antosianin itu sendiri mengalami penurunan, karena gugus 

aktifnya berikatan dengan gula. Hubungan aktivitas antioksidan dan total 

antosianin sirup herbal buah murbei Gambar 10 

 
 

Gambar 10. Grafik Hubungan Aktivitas Antioksidan dengan Total 
Antosianin Sirup Herbal Buah Murbei 

 
Gambar 10 menunjukkan bahwa semakin ting.gi total antosianin, maka 

aktivitas antioksidan semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya 

penambahan gula dan perlakuan pemanasan. Gula dalam konsentrasi tinggi 
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melindungi komponen antosianin, tetapi hal tersebut justru menurunkan aktivitas 

antioksidannya karena gugus aktifnya berikatan dengan gula. Antosianin 

merupakan senyawa antioksidan, tetapi jumlah ketersediaannya dalam suatu 

bahan pangan tidak mempengaruhi keaktifan dari antioksidan itu sendiri. 

Aktivitas antioksidan dalam suatu bahan pangan dipengaruhi oleh adanya 

senyawa-senyawa lain yang terkandung atau ditambahkan dalam bahan pangan 

tersebut. 

 

4.3 Analisa Organoleptik 

Selain analisa fisik dan kimia tersebut, dilakukan juga uji organoleptik 

pada 20 panelis dengan menggunakan Hedonic Scaling Scoring, untuk melihat 

penerimaan konsumen terhadap sirup herbal buah murbei. Pada uji hedonik, 

panelis diminta member penilaian dengan menggunakan 5 skala numerik (1 – 5, 

tidak menyukai – suka). Pengamatan yang dilakukan panelis meliputi kesukaan 

terhadap warna, rasa dan aroma, selain itu nilai kepentingan. 

 
4.3.1 Warna  

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap warna sirup herbal buah murbei  

berkisar antara 3,15 sampai 4,55 (skala 1 – 5) yaitu antara agak menyukai hingga 

menyukai (Lampiran 13). Pengaruh penambahan gula dan lama pemanasan yang 

berbeda-beda terhadap warna sirup herbal buah murbei menurut panelis dapat 

dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Grafik Tingkat Kesukaan Warna Sirup Herbal Buah Murbei 
Akibat Perlakuan Rasio Penambahan Gula dan Lama 
Pemanasan 

 
 
 

Pada Gambar 11 terlihat bahwa nilai warna cenderung meningkat. Dimana 

panelis lebih menyukai warna sirup herbal buah murbei dengan perlakuan rasio 

gula : sari murbei (1,5 : 1) dan lama pemanasan 50 menit. Warna ini disebabkan 

oleh murbei yang merupakan buah yang kaya antosianin yang merupakan pigmen 

isomerik yang mempunyai warna violet-merah (Vargaz and Lopez, 2003). 

 Hasil uji Friedman menunjukkan bahwa interaksi kedua perlakuan 

berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai warna sirup herbal buah murbei 

(Lampiran 13). 

 

4.3.3 Rasa Minuman 

Rerata kesukaan panelis terhadap rasa dari minuman sirup herbal buah 

murbei berkisar 4,95 sampai 5,05 (menyukai) (Lampiran 15). Grafik tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa dari sirup herbal buah murbei dapat dilihat pada 

Gambar 12. 
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Gambar 12. Grafik Tingkat Kesukaan Rasa Sirup Herbal buah Murbei 
Akibat Perlakuan Rasio Penambahan Gula dan Lama pemanasan 

 

Gambar 12 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 

minuman sirup herbal buah murbei cenderung rata. Kesukaan panelis tertinggi 

terhadap rasa minuman yaitu pada perlakuan penambahan rasio gula : sari murbei 

(1,50 : 1) dan lama pemanasan 50 menit. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak berpengaruh nyata (α=0,05) pada tingkat kesukaan panelis  

terhadap rasa. 

Berdasarkan Gambar 12 menunjukkan bahwa panelis memberikan tingkat 

kesukaan rasa yang relatif sama. Hal ini diduga karena rasa asam dari buah 

murbei dan juga penambahan gula yang memberikan rasa manis sehingga 

membentuk rasa yang pas.  

 

4.3.4 Aroma Minuman 

Rerata kesukaan panelis terhadap aroma dari minuman sirup herbal buah 

murbei 3,7 sampai 4,7 (menyukai) (Lampiran 16). Grafik tingkat kesukaan panelis 

terhadap aroma dari sirup herbal buah murbei dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Grafik Tingkat Kesukaan Aroma Sirup Herbal Buah Murbei 
Akibat Perlakuan Konsentrasi Gula dan Lama Pemanasan 

 
 
 

Gambar 13 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap aroma 

pada berbagai produk pangan cenderung stabil, berkisar antara 3,7-4,7. Hasil 

analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan rasio penambahan gula dan lama 

pemanasan tidak berpengaruh nyata (α=0,05) pada tingkat kesukaan panelis  

terhadap aroma.  

Berdasarkan Gambar 13 menunjukkan bahwa panelis memberikan tingkat 

kesukaan aroma yang relatif sama atau stabil terhadap aroma minuman sirup 

herbal buah murbei. Hal ini diduga karena gula dan pemanasan tidak signifikan 

menyebabkan perbedaan aroma minuman. 

 
4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Pemilihan perlakuan terbaik untuk produk sirup herbal buah murbei 

dengan perlakuan rasio penambahan gula dan lama pemanasan yang berbeda-beda 

diperoleh dari perhitungan dan pembobotan tiap parameter. Menurut De Garmo 
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et.al (1984) perlakuan terbaik dipilih berdasarkan perlakuan yang memiliki nilai 

produk tertinggi berdasarkan pembobotan oleh panelis. 

 Berdasarkan parameter organoleptik, perlakuan terbaik jatuh pada sirup 

dengan rasio gula : sari murbei (1,5 : 1) dan lama pemanasan 50 menit. Nilai 

masing-masing parameter organoleptik disajikan pada Tabel 9. 

 
Tabel 9. Perlakuan Terbaik Sirup herbal Buah Murbei Parameter 

Organoleptik 
Parameter Nilai 

Warna  4,55 (menyukai) 

Rasa  5,05 (menyukai) 

Aroma  4,70 (menyukai) 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan rassio penambahan 

gula dan lama pemanasan memberikan pengaruh nyata (α = 0.05) pada produk 

sirup herbal buah murbei, namun tidak menunjukkan adanya interaksi. Rasio gula 

berpengaruh sangat nyata terhadap aktivitas antioksidan dan berpengaruh nyata 

terhadap total antosianin. Sedangkan lama pemanasan tidak berpengaruh nyata 

terhadap aktivitas antioksidan dan total antosianin 

 Hasil perlakuan terbaik berdasarkan analisa fisik-kimia maupun 

organoleptik sirup herbal buah murbei adalah perlakuan rasio gula : sari murbei 

(1,5 : 1) dan lama pemanasan 50 menit. Pada perlakuan terbaik tersebut nilai total 

antosianin 0,45 g/L, aktivitas antioksidan 65,30%. Sedangkan pada parameter 

organoleptik nilai kesukaan (skala 1-7, tidak menyukai hingga sangat menyukai) 

untuk warna serbuk 4,55 (menyukai), rasa minuman 5,05 (menyukai), aroma 

minuman 4,70 (menyukai). 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan uji umur simpan untuk mengetahui batas waktu produk 

sampai tidak dapat dikonsumsi atau ditolak konsumen 

2. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai factor lain yang 

mempengaruhi aktivitas antioksidan serta total antosianin 
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3. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut (in vivo) untuk mengetahui aktivitas 

antioksidan sirup herbal buah murbei di dalam tubuh setelah dikonsumsi. 
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Lampiran 1.  Prosedur Analisa 

A.  Prosedur Analisa Total Antosianin (Giusti and Wrolstad, 2000) 

Persiapan Bahan : 

- Membuat larutan buffer pH 1 KCl  14,9 gram 0,2 M diencerkan dalam 1000 ml 

dalam labu ukur (larutan A) dan HCl 0,2 M (larutan B), buffer pH 1 (50 ml 

larutan A + 97 larutan B diencerkan sampai 200 ml pH sampai mencapai pH 1 . 

- Buffer pH 4,5 asam asetat 0,2 M 11,55 ml asetat dalam 1000 ml (larutan A) dan 

larutan Na-asetat 0,2 M 16,49 dalam 1000 ml (larutan B), buffer pH 4,5 28 ml 

larutan A + 22 ml larutan B diencerkan sampai 100 ml kemudian di pH sampai 

mencapai pH 4,5 

Preparasi sampel : 

- Sampel bila belum dalam bentuk serbuk terlebih dahulu dihancurkan, sampel 

ditimbang sebanyak 20 gram. 

- Dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, kemudian diekstrak dengan 

menambahkan pelarut HCL 1% dalam methanol sampai tanda batas. 

- Diekstrak dan dihomogenkan, kemudian didiamkan selama 4 jam dan disaring 

dengan menggunakan kertas saring wathmant no 1. 

- Filtrat disentrifuse selama 10 menit pada putaran angka 7 (3850 rpm) 

Analisa Antosianin ; 

- Hasil preparasi sampel (filtrat) dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan dalam 

labu ukur 10 ml diencerkan dengan menggunakan larutan buffer pH 1.0 sampai 

tanda batas. 
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1000 
  FP x BMA x 

(ppm) Antosianin Total
1 x 

×=
ε

- Diambil 1 ml larutan hasil preparasi dan dimasukkan dalam labu ukur 10 ml, 

diencerkan dengan menggunakan larutan buffer pH 4.5 sampai tanda batas 

(buffer pada Sudarmadji). 

Mengukur absorbansi tiap sampel pada χmax dan χ= 700 nm. 

Menghitung absorbansi sampel dengan rumus : 

 A = (Aλ max -Aλ 700 nm)pH 1.0 – (Aλ max -Aλ 700 nm)pH 4.5 

Menghitung total antosianin : 

 

 

keterangan : 

ε = koefisien absorbsivitas = 26900L/mol dinyatakan sebagai Cyanidin-3-

glukoside. 

Berat Molekul (BM) Cyanidin-3-glukoside = 449,2 

FP = faktor pengenceran 

λ max    = menunjukkan serapan paling tinggi pada sampel. 

λ 700 nm = menunjukkan serapan Cyanidin-3 glukoside. 

 

B.  Analisa Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Tang et.,al, 2002) dalam 

Suryanto (2000) 

� Sampel cair (filtrat) 

� Sebanyak 1 ml sampel di pipet 

� Sampel ditambah metanol 95% sebanyak 250ml kemudian divortek untuk 

membantu melarutkan sampel 

� Selanjutnya ekstrak disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 

menit untuk memisahkan ekstrak, diendapkan. 
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� 4 ml supernatan diambil dan kemudian ditambahkan dengan 1ml larutan 

1,1-diphenyl-2-picryllhydrazil (DPPH) 0,2M. 

� Dibiarkan selama 10 menit kemudian dalam kuvet dan diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm. 

� Kontrol dilakukan seperti prosedur diatas dengan menggunakan bahan 

larutan larutan 1,1-diphenyl-2-picryllhydrazil (DPPH) 0,2M. 

� Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai presentasi 

berkurangnya warna DPPH dengan perhitungan: 

� % Aktivitas Antioksidan = 100 X 1- absorbansi sampel 
                                                                 absorbansi kontrol 
 
� Sampel padat 

� Sebanyak 5 gram sampel ditimbang 

� Sampel ditambah etanol 95% sebanyak 250ml kemudian divortek untuk 

membantu melarutkan sampel 

� Selanjutnya ekstrak disentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 

menit untuk memisahkan ekstrak, diendapkan. 

� 4 ml supernatan diambil dan kemudian ditambahkan dengan 1ml larutan 

1,1-diphenyl-2-picryllhydrazil (DPPH) 0,2M. 

� Dibiarkan selama 10 menit kemudian dalam kuvet dan diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm. 

� Kontrol dilakukan seperti prosedur diatas dengan menggunakan bahan 

larutan larutan 1,1-diphenyl-2-picryllhydrazil (DPPH) 0,2M. 
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� Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai presentasi 

berkurangnya warna DPPH dengan perhitungan: 

% Aktivitas Antioksidan = 100 X 1- absorbansi sampel 
                                                                          absorbansi kontrol 

 

 

C.   Uji Organoleptik (Sukarto, 1995) 

Uji organoleptik dilakukan terhadap warna menggunakan uji kesukaan 

dengan menyodorkan 6 sampel yang masing-masing telah diberi kode. 

Panelis diminta untuk memberikan penilaian sesuai dengan skala 

kesukaan yaitu skala 7 untuk nilai parameter terendah (sangat tidak 

menyukai). 

 

D.   Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (de Garmo et al., 1984) 

Untuk menetukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode 

indeks efektifitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut : 

a. Mengelompokkan Parameter 

Parameter-perameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah dengan 

parameter organoleptik 

b. Memberikan bobot 0-1 pada setiap parameter pada masing-masing 

kelompok 
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Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan tiap parameter 

dalam mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen yang diwakili oleh 

panelis. 

 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Lembar Uji Organoleptik 

 

Nama Panelis  : 

Hari/tanggal  :  Selasa / 15 Maret 2011 

Nama Produk  :  Sirup herbal buah murbei 

Instruksi : 

Dihadapan Saudara disajikan sejumlah sampel berupa produk sirup herbal 

buah murbei. Cara penyajian sirup tersebut adalah: 

1. 3 sendok makan sirup 

2. Tambahkan air 200ml 

3. Aduk sampai larut sempurna 
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 Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap rasa, warna, dan 

aroma dari sampel-sampel berikut ini sesuai kriteria sebagai berikut:  

1. Tidak suka 

2. Agak tidak suka 

3. Netral 

4. Agak Suka 

5. Suka 

Kode sampel Warna Rasa Aroma 

18a    

72d    

63f    

90g    

45h    

27b    

36i    

54c    

81e    

Komentar/ saran: 
 
 ……………………………………………………………………................. 
.......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

 

 

 

Lembar Uji Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Nama Panelis :  

Hari/ tanggal : Selasa / 15 Maret 2011 

Nama Produk : Sirup Herbal Buah Murbei 

Instruksi : 
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 Dihadapan Saudara telah tersedia sampel produk Sirup Herbal Buah 

Murbei. Saudara diminta untuk memberikan penilaian nilai 1-3 untuk parameter 

organoleptik. Semakin besar angka menunjukan semakin penting parameter 

tersebut. 

 

 

1. Parameter Organoleptik 

Parameter Nilai Kepentingan 
Warna  
Rasa  
Aroma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 03. Data Analisa Aktivitas Antioksidan (%) 
 
Data Analisa Aktivitas Antioksidan Sirup Herbal Buah Murbei 

Perlakuan 
ULANGAN 

Total Rerata 
I II III 
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K1L1 71.27 71.04 71.72 214.03 71.34 
K1L2 70.33 70.44 71.56 212.33 70.78 
K1L3 70.93 70.34 70.01 211.28 70.43 
K2L1 66.57 67.46 65.14 199.17 66.39 
K2L2 65.76 65.02 65.39 196.17 65.39 
K2L3 66.32 64.76 66.44 197.52 65.84 
K3L1 61.89 60.67 62.15 184.71 61.57 
K3L2 60.68 60.39 62.43 183.50 61.17 
K3L3 60.31 60.42 60.31 181.04 60.35 
Total 594.060 590.540 595.150 1779.750 593.250 

 

Tabel  Dua Arah 
Perlakuan L1 L2 L3 Total 

K1 214.030 212.330 211.280 637.640 
K2 199.170 196.170 197.520 592.860 
K3 184.710 183.500 181.040 549.250 

Total 597.910 592.000 589.840 1779.750 
 

Analisa Keragaman 
 

SK DB JK KT F-HIT NOTASI 
F-TABEL 

0.0500 0.0100 
Kelompok 2.000 1.290 0.645 1.176 tn 3.630 6.230 
Perlakuan 8 439.190 54.899 100.117 ** 2.590 3.890 

K 2 434.069 217.035 395.800 ** 3.630 6.230 
L 2 3.878 1.939 3.537 tn 3.630 6.230 

KL 4 1.242 0.311 0.566 tn 3.010 4.770 
Galat 16 8.774 0.548 
Total 26 449.253 

 

 
 
Uji BNT Faktor K (Konsentrasi Gula) 

  70.8489 65.8733 61.0278 KTG 
BNT 
0,05 

70.8489 - tn tn 

0.5483 1.2703 
65.8733   - tn 
61.0278     - 
Notasi a a a 

Perlakuan K1 K2 K3 
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Lampiran 04. Data Analisa Total Antosianin 
 
Data Analisa Total Antosianin Sirup Herbal Buah Murbei 

Perlakuan 
ULANGAN 

Total Rerata 
I II III 

K1L1 0.421 0.418 0.42 1.26 0.42 
K1L2 0.411 0.409 0.39 1.21 0.40 
K1L3 0.401 0.406 0.40 1.21 0.40 
K2L1 0.467 0.42 0.42 1.31 0.44 
K2L2 0.441 0.471 0.43 1.34 0.45 
K2L3 0.437 0.4 0.43 1.27 0.42 
K3L1 0.475 0.463 0.46 1.40 0.47 
K3L2 0.452 0.462 0.48 1.40 0.47 
K3L3 0.451 0.458 0.44 1.35 0.45 
Total 3.956 3.907 3.878 11.741 3.914 

 
 
Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total 
K1 1.261 1.213 1.206 3.680 
K2 1.305 1.339 1.268 3.912 
K3 1.400 1.396 1.353 4.149 

Total 3.966 3.948 3.827 11.741 
 
 
Analisa Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT NOTASI 
F-TABEL 

0.0500 0.0100 
Kelompok 2.000 0.000345 0.000173 0.710 tn 3.630 6.230 
Perlakuan 8 0.014111 0.001764 7.254 ** 2.590 3.890 

K 2 0.012221 0.006110 25.128 ** 3.630 6.230 
L 2 0.001270 0.000635 2.611 tn 3.630 6.230 

KL 4 0.000621 0.000155 0.639 tn 3.010 4.770 
Galat 16 0.003891 0.000243 
Total 26 0.018347 

 
 
Uji BNT Faktor K (Konsentrasi Gula) 

  0.4089 0.4347 0.4610 KTG 
BNT 
0,05 

0.4089 - tn * 

0.0002 0.0268 
0.4347   - tn 
0.4610     - 
Notasi a a ab 

Perlakuan K1 K2 K3 
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Lampiran 05. Data Analisa Uji Organoleptik Warna 

 
 

SK db JK KT F hitung Notasi 

F tabel 

5% 

Perlakuan 8 29.31111 3.663889 2.261823 * 1.981 

Galat 171 277 0.619883 

   Total 179 306.3111 0.711235 

    
 
 
 

 

 

 

Panelis K1L1 K1L2 K1L3 K2L1 K2L2 K2L3 K3L1 K3L2 K3L3 Total  Rata-rata 

1 4 5 6 4 5 7 3 4 6 44 4.888889 

2 4 7 4 5 4 3 3 7 3 40 4.444444 

3 5 3 4 5 4 3 3 6 2 35 3.888889 

4 4 5 6 4 5 6 3 5 6 44 4.888889 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 

6 4 6 6 4 4 4 4 4 4 40 4.444444 

7 5 6 5 6 4 5 2 3 4 40 4.444444 

8 4 4 5 4 6 6 2 6 6 43 4.777778 

9 4 2 4 2 3 3 2 4 6 30 3.333333 

10 4 4 6 3 4 5 4 4 5 39 4.333333 

11 4 6 6 3 6 6 3 5 4 43 4.777778 

12 6 5 5 4 4 4 4 4 4 40 4.444444 

13 3 3 4 3 5 4 4 3 3 32 3.555556 

14 5 5 3 4 5 3 4 3 3 35 3.888889 

15 4 6 5 4 6 5 4 3 5 42 4.666667 

16 3 3 3 4 3 3 2 2 3 26 2.888889 

17 3 2 2 4 5 7 2 6 7 38 4.222222 

18 6 7 3 3 7 5 5 3 2 41 4.555556 

19 4 4 3 6 3 3 2 7 3 35 3.888889 

20 2 1 5 4 4 4 3 2 4 29 3.222222 

Total 82 88 89 80 91 90 63 85 84 752 83.55556 

Rata-

rata 4.1 4.4 4.45 4 4.55 4.5 3.15 4.25 4.2 37.6 4.177778 
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Lampiran 06. Data Analisa Uji Organoleptik Aroma 

Panelis K1L1 K1L2 K1L3 K2L1 K2L2 K2L3 K3L1 K3L2 K3L3 Total Rata-rata 

1 5 5 4 4 4 5 6 5 4 42 4.666667 

2 3 4 4 2 4 5 2 5 3 32 3.555556 

3 2 6 5 5 5 1 2 3 6 35 3.888889 

4 4 4 6 3 6 6 3 4 5 41 4.555556 

5 3 3 3 3 4 3 4 3 2 28 3.111111 

6 6 6 6 4 5 5 6 4 4 46 5.111111 

7 4 5 5 4 6 6 4 5 6 45 5 

8 2 4 2 4 4 4 4 4 4 32 3.555556 

9 4 5 6 6 4 5 3 6 4 43 4.777778 

10 2 5 4 3 4 5 4 5 6 38 4.222222 

11 4 4 4 4 6 6 6 6 4 44 4.888889 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 

13 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 4.777778 

14 3 5 4 3 4 5 3 6 2 35 3.888889 

15 3 3 3 5 5 6 5 6 6 42 4.666667 

16 2 4 3 5 2 4 4 3 4 31 3.444444 

17 4 6 5 4 4 6 5 4 4 42 4.666667 

18 4 4 5 5 5 5 4 4 3 39 4.333333 

19 4 6 3 4 5 3 7 4 5 41 4.555556 

20 5 4 3 5 7 3 2 5 3 37 4.111111 

Total 74 93 83 83 94 93 84 92 85 781 86.77778 

Rata-

rata 3.7 4.65 4.15 4.15 4.7 4.65 4.2 4.6 4.25 39.05 4.338889 

 

SK db JK KT F hitung Notasi 

F tabel 

5% 

Perlakuan 8 17.97778 2.247222 1.668222 tn 1.981 

Galat 171 230.35 0.347076 

   Total 179 248.3278 0.387306 
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Lampiran 07. Data Analisa Uji Organoleptik Rasa 

Panelis K1L1 K1L2 K1L3 K2L1 K2L2 K2L3 K3L1 K3L2 K3L3 Total  Rata-rata 

1 5 6 5 6 7 6 5 5 5 50 5.555556 

2 5 6 7 6 6 6 7 6 7 56 6.222222 

3 5 6 5 5 4 5 5 5 4 44 4.888889 

4 5 5 6 5 5 4 4 4 4 42 4.666667 

5 5 4 6 5 4 7 5 5 6 47 5.222222 

6 4 6 5 5 6 6 5 5 5 47 5.222222 

7 5 5 5 6 5 6 5 7 6 50 5.555556 

8 4 6 5 6 6 5 4 5 5 46 5.111111 

9 5 4 4 5 5 4 5 5 5 42 4.666667 

10 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 4.777778 

11 6 5 6 4 6 6 4 4 4 45 5 

12 6 5 5 5 5 5 5 7 6 49 5.444444 

13 5 5 4 6 5 7 6 5 5 48 5.333333 

14 4 4 5 5 4 4 5 4 4 39 4.333333 

15 5 5 5 4 5 5 4 4 5 42 4.666667 

16 5 5 4 6 5 5 5 5 4 44 4.888889 

17 6 4 5 5 6 5 4 6 7 48 5.333333 

18 6 5 5 5 4 4 6 5 4 44 4.888889 

19 5 4 6 4 4 4 5 4 4 40 4.444444 

20 5 4 3 3 4 2 5 4 6 36 4 

Total 101 99 100 100 101 101 99 100 101 902 100.2222 

Rata-

rata 5.05 4.95 5 5 5.05 5.05 4.95 5 5.05 45.1 5.011111 

 

SK db JK KT F hitung Notasi 

F tabel 

5% 

Perlakuan 8 0.277778 0.034722 0.043755 tn 1.981 

Galat 171 135.7 0.793567 

   Total 179 135.9778 0.759652 
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Lampiran 08. Perlakuan Terbaik Parameter Organoleptik 
 

  
(Nilai 1 - 3 Mulai dari Kurang Penting - 
Makin Penting)                      

Parameter           
   

Panelis 

      

      Total  Bobot 
  1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     

Warna 1 2 3 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 31 0.2650 

Aroma 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 4 3 2 2 2 2 41 0.3504 

Rasa 3 4 1 3 1 3 3 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 45 0.3846 
Total 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 117 1.0000 

Parameter 
Warna Aroma Rasa     

          

Perl. 

K1L1 4.100 3.700 5.050     
K1L2 4.400 4.650 4.950     
K1L3 4.450 4.150 5.000     
K2L1 4.000 4.150 5.000     
K2L2 4.550            4.750 5.050     
K2L3 4.500 4.650 5.050     

  K3L1 3.150 4.200 5.000     
  K3L2 4.250 4.600 5.000     
  K3L3 4.200 4.250 5.050     

Ntb (Nilai terbaik) 4.5500 4.7500 5.0500     
Ntj (Nilai terjelek) 3.1500 3.7000 4.9500     

NE 

K1L1 0.6786 0.0000 1.0000     
K1L2 0.8929 0.9048 0.0000     
K1L3 0.9286 0.4286 0.5000     
K2L1 0.6071 0.4286 0.5000     
K2L2 0.9286 1.0000 0.5000     
K2L3 0.9643 0.9048 0.0000     
K3L1 0.0000 0.4762 0.5000     
K3L2 0.7857 0.8571 0.5000     

 
K3L3 0.7500 0.5238 1.0000     
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  (Nilai 1 - 3 Mulai dari Kurang Penting - Makin Penting)                      

Parameter Panelis           
          

        Total Bobot 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
 Warna 2 2 3 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 34 0.1840278 

Aroma 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 41 0.2256944 

Rasa 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 45 0.2534722 

Total 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 1 


