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Riske Nindyaning Dayu Prastantri. 0711030083. Analisa Kualitas 

Organoleptik, Fisik dan Kimia Sirup Biji Tamarillo (Pengaruh Jenis dan 

Konsentrasi Gula). SKRIPSI 

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

   2. Mas’ud Effendi, STP. MP. 

RINGKASAN 
  

Tamarillo (Cyphomandra betacea) merupakan buah yang memiliki 

kandungan senyawa antioksidan yang lengkap seperti vitamin A, vitamin C, 

vitamin B6, senyawa karotenoid, antosianin dan serat. Sirup adalah larutan gula 

yang pekat. Produk sirup saat ini masih cenderung memakai bahan tambahan yang 

berasal dari bahan kimia seperti pewarna, pengawet dan pemanis buatan yang 

dapat menyebabkan kanker. Hal ini melatarbelakangi dibuatnya sirup biji 

tamarillo yang bebas akan tambahan bahan kimia. Salah satu caranya dengan 

memakai bahan pemanis alami berupa sukrosa dan gula kelapa. Kedua bahan 

pemanis ini dapat menggantikan peran bahan pengawet bila ditingkatkan 

konsentrasinya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi yang tepat antara 

jenis gula sukrosa dan gula kelapa dan juga mengetahui pengaruh perlakuan jenis 

gula serta konsentrasinya terhadap sifat organoleptik pada sirup biji tamarillo. 

Metode yang dilakukan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 2 faktorial, 

yaitu Jenis Gula (Sukrosa dan Sukrosa:Gula Kelapa (5:1)) dan Konsentrasi Gula 

(55%, 65%, 75%). Analisa yang dilakukan meliputi Viskositas, Total Padatan 

Terlarut (TPT), Total Gula, Antosianin dan Organoleptik (Warna, Aroma, Rasa) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa hasil terbaik dari 

analisa organoleptik yang dilakukan oleh panelis ahli yaitu menggunakan 

perlakuan perbandingan penambahan sukrosa : gula kelapa (5:1) dengan 

konsentrasi 75%. Hasil analisa kimia dari perlakuan terbaik sesuai dengan SII dan 

produk sirup yang beredar dipasaran, dimana hasil yang diuji yaitu viskositas 

1.8610 cps, total gula 65.63%, total padatan terlarut 59.5
o
Brix dan total antosianin 

116.713 ppm. 

Kata Kunci : Sirup  Biji Tamarillo, Sukrosa, Gula Kelapa 
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Riske Nindyaning Dayu Prastantri. 0711030083. Analysis Quality 

Organoleptic, Physical and Chemistry of Seed Tamarillo Syrup (The Effect of 

Type and Concentration of Sugar). Minor Thesis 

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

   2. Mas’ud Effendi, STP. MP. 

SUMMARY 

 Tamarillo (Cyphomandra betacea) is a fruit that contains a complete 

antioxidant compounds like vitamin A, vitamin C, vitamin B6, carotenoids 

compounds, anthocyanins and fiber. Syrup is a concentrated sugar solution. 

Product of syrup is still likely to use an additional materials derived from 

chemicals such as dyes, preservatives and artificial sweeteners which can cause 

cancer. This case is the background of making tamarillo syrup which is free from 

additional chemicals. One way to use a natural sweetener in the form of sucrose 

and coconut sugar. Both this sweetener can replace the role of  preservatives 

when it’s concentration increased. 

 This study aims to determine the appropriate concentration ratio between 

the sugars sucrose and coconut sugar, and also to find out the effect of treatment 

and type of sugar concentrations on the physical properties, chemical and 

organoleptic on tamarillo syrup. The method taken is randomized block design 

(RBD) 2 factorial, which is Type Sugar (sucrose and sucrose : coconut sugar 

(5:1) and the concentration of sugar (55%, 65%, 75%). The analysis conducted 

included Viscosity, TPT, Total Sugar, Anthocyanins and Organoleptic (color, 

smell, taste). 

 Based on the results of processing data obtained that the best results of 

organoleptic analysis conducted by an expert panel which is using the comparison 

treatment addition of sucrose : coconut sugar (5:1) with concentration 75%. The 

results of chemical analysis from the best treatment in according to the SII and 

syrup products in the market, where the results of the test which is 1.8610 cps 

viscosity, total sugar 65.63%, TPT 59.5°Brix and total anthocyanins 116 713 

ppm. 

 

Keywords: Seed Tamarillo Syrup, Sucrose, Coconut Sugar 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dasar pertimbangan konsumen dalam memilih bahan pangan dalam dekade 

terakhir ini bukan hanya bertumpu pada kandungan gizi dan kelezatannya, tetapi 

akan bergeser pada pengutamaan fungsi dari setiap bahan terhadap kesehatan dan 

kebugaran tubuh serta mampu mengurangi efek negatif  penyakit. Pangan yang 

sehat salah satunya dapat diperoleh dari buah-buahan yang mengandung 

antosianin. Antosianin berfungsi sebagai antioksidan yang memiliki kemampuan 

dalam meluruhkan zat-zat radikal penyebab penyakit degeneratif, kanker, jantung 

koroner, katarak dan cacat pada anak. Antosianin dapat diperoleh dari bahan-

bahan alami salah satunya dari buah tamarillo. 

Tamarillo atau Terung Belanda (Cyphomandra betacea) merupakan 

tanaman keluarga Solanaceae yang berasal dari Peru dan masuk ke Negara 

Indonesia dikembangkan antara lain di Bali, Jawa Barat, Jawa Timur dan 

Sumatera Utara. Buah tamarillo memiliki kandungan antosianin sebesar 71,56 

ppm sedangkan kandungan antosianin terbesar terdapat pada biji tamarillo yaitu 

186,47 ppm. Kebutuhan manusia terhadap antosianin sekitar 25-215 mg/hari. 

Ditinjau dari segi kandungan serta manfaat yang terdapat pada biji tamarillo maka 

diperlukan adanya pengembangan produk olahan dari tamarillo untuk 

meningkatkan nilai ekonominya. Produk olahan yang dapat dikembangkan dari 

buah tamarillo sebagai salah satu bentuk minuman kesehatan yaitu sirup.  
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Sirup merupakan cairan berkadar gula tinggi sehingga dapat bersifat tahan 

lama. Sirup banyak digemari oleh masyarakat, karena bersifat lebih praktis dalam 

penyajian yaitu hanya ditambahkan air Produk sirup saat ini masih cenderung 

memakai bahan tambahan yang berasal dari bahan kimia seperti pewarna, 

pengawet dan pemanis buatan yang dapat menyebabkan kanker. Hal ini 

melatarbelakangi dibuatnya sirup biji tamarillo yang bebas akan tambahan bahan 

kimia. Salah satu caranya dengan memakai bahan pemanis alami berupa sukrosa 

dan gula kelapa. Gula kelapa berfungsi untuk menutupi aroma dan rasa langu 

yang ditimbulkan oleh  tamarillo. Konsentrasi gula yang diberikan diharapkan 

dapat mempengaruhi sifat organoleptik, fisik dan kimia sirup biji tamarillo.  

Selain diperlukan jenis dan konsentrasi gula yang tepat, sirup biji tamarillo 

perlu dibandingkan dengan produk pembanding yaitu sirup tamarillo yang ada di 

pasaran dari segi organoleptik, fisik dan kimia agar dapat diketahui apakah sirup  

biji tamarillo yang dibuat dapat mengimbangi sirup tamarillo yang ada di pasaran, 

sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap analisa organoleptik, fisik dan kimia 

sirup biji tamarillo dengan kajian jenis dan konsentrasi gula. Penelitian ini 

diharapkan mempu memberikan formula yang lebih baik untuk menghasilkan 

sirup biji tamarillo dari segi organoleptik, fisik dan kimia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah perlakuan jenis dan konsentrasi gula berpengaruh terhadap 

organoleptik pada sirup biji tamarillo? 

2. Bagaimanakah kualitas organoleptik, fisik dan kimia sirup biji tamarillo 

hasil perlakuan terbaik bila dibandingkan dengan produk pembanding yang 

ada di pasaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh perlakuan jenis dan konsentrasi gula terhadap  

organoleptik pada sirup biji tamarillo. 

2. Mengetahui kualitas organoleptik, fisik dan kimia sirup biji tamarillo hasil 

perlakuan terbaik bila dibandingkan dengan produk pembanding yang ada di 

pasaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Sebagai alternatif pengembangan produk sirup dengan bahan baku berupa 

tamarillo. 

2. Menghasilkan produk sirup biji tamarillo yang alami sehingga dapat 

berkontribusi positif terhadap kesehatan. 
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II.      TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tamarillo 

Buah tamarillo atau terung belanda (Chypomandra betacea) merupakan 

tanaman yang sangat populer di New Zealand. Tanaman ini termasuk keluarga 

Solanaceae yang berasal dari Peru dan masuk ke Negara Indonesia dikembangkan 

antara lain di Bali, Jawa Barat dan Tanah Karo Sumatera Utara (Sianipar, 2008).  

Terung belanda atau terung kori dikenal juga dengan nama Solanum kabiu, mulai 

di kembangkan di Bogor Jawa Barat. Buah tamarillo pertama kali dibawa dan 

dikembangkan di Indonesia oleh orang Belanda sehingga dikenal dengan nama 

terung belanda, padahal buah tersebut berasal dari daerah Amazone di Amerika 

Latin (Phillip, 2009). 

Tamarillo (Cyhomandra betacea) merupakan tanaman subtropis yang 

tumbuh pada ketinggian 1600 m dan 2500 m. Pohon tamarillo mempunyai akar 

yang dangkal dan mudah rusak sehingga apabila terkena angin akan mudah 

tumbang. Batang dari tanaman ini pendek sekitar 3 meter, setengah berkayu, tidak 

memerlukan perawatan yang sulit dan belum banyak dibudidayakan secara masal 

melainkan tumbuh liar dikawasan hutan (Anonymous
a
, 2008).  

  Tamarillo atau terung belanda berbeda apabila dibandingkan dengan terung 

sayur yang biasa kita makan. Bentuk buah tamarillo seperti tomat, tetapi lebih 

lonjong dengan ukuran panjang antara 5-6 cm. Warna kulit dari buah tamarillo 

ada yang berwarna ungu gelap, merah darah, oranye dan kuning dengan garis-
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garis memanjang yang tidak begitu jelas. Tamarillo yang masih mentah berwarna 

hijau agak abu-abu dan warna ini dapat berubah menjadi merah kecokelatan 

apabila sudah matang. Di dalam buah terdapat daging buah yang tebal, berwarna 

merah kekuningan, dibungkus selaput tipis yang mudah dikelupas (Tapan, 2005). 

Menurut Kumalaningsih dan Suprayogi (2006) tamarillo dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 (tiga) kategori atas dasar tipe buahnya yaitu : 

1. Tamarillo Merah 

Tamarillo merah merupakan buah yang memiliki kulit merah, dan merah 

gelap di sekitar bijinya. Sisa daging berwarna kuning emas, mempunyai rasa 

manis dan bau yang enak terutama yang berukuran kecil sehingga 

memungkinkan pemanfaatan sebagai bahan baku untuk sirup, sari buah, 

permen dan juga tablet effervescent. 

2. Tamarillo Kuning Emas 

Jenis ini mempunyai warna kulit kuning emas kemerah-merahan dan tidak 

ada warna di sekitar biji sedangkan sisa dagingnya berwarna kuning 

keemasan. Terung yang kuning emas ini lebih manis, tetapi baunya kurang 

tajam dan mudah rusak bila dibandingkan yang berwarna merah. Tetapi 

warnanya yang kuning keemasan dan rasanya yang manis sangat disukai 

untuk sari buah. 

3. Tamarillo Kuning 

Jenis tanaman ini berwarna kuning terang pada bagian kulit buah, 

sedangkan daging di sekitar biji berwarna kuning emas. Tamarillo kuning 
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termasuk jenis tamarillo yang mempunyai buah paling besar dibandingkan 

tamarillo merah dan yang kuning keemasan. 

Ditinjau dari aspek fungsionalnya buah tamarillo atau terung belanda 

mempunyai khasiat yang sangat unggul sebagai sumber antioksidan alami yaitu 

untuk meluruhkan zat-zat radikal berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit 

degeneratif, kanker, jantung koroner, katarak dan cacat pada anak. Buah ini 

merupakan sumber vitamin A, B6, C dan E serta kaya akan zat besi. Selain itu 

buah ini rendah kalori dan kaya akan serat. (Kumalaningsih, 2006). Komposisi 

kimia buah tamarillo menurut Departemen Kesehatan R.I (1992) dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

       Tabel 1. Komposisi Kimia Buah Tamarillo 

Komponen 

 

Kandungan/ 

100 gr bahan 

Energi (kal) 40 

Protein (gr) 2 

Lemak (gr) 0.6 

Serat (gr) 4.7 

Abu (gr) 0.1 

Fosfor (mg) 65 

Magnesium 25 

Vitamin A (IU) 5600 

Vitamin C (mg) 42 

Vitamin B1 (mg) 0.14 

Vitamin B2 0.05 

Vitamin B6 0.05 

Vitamin E 2 

Kalsium (mg) 18 

Besi (mg) 0.9 

Niasin 1.4 

Potassium 0.38 

Kadar air (gr) 85 

                 Sumber: Departemen Kesehatan R.I (1992) 
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Tamarillo akan segera mengalami kerusakan jika disimpan tanpa perlakuan 

apapun. Pada suhu kamar, buah ini dapat bertahan sekitar satu minggu, tetapi bila 

disimpan pada suhu 3.5
o
C±1

 o
C maka dapat bertahan sampai delapan minggu atau 

lebih. Sedangkan bila disimpan pada suhu dibawah 38
 o

F akan menyebabkan 

perubahan warna kulit (Verheij and Coronel, 1991). 

 

2.2 Sirup 

Sirup merupakan minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, 

hal ini dikarenakan kemudahan dalam hal penyajian. Sirup adalah larutan gula 

pekat (sukrosa, gula invert dan High Fructose Syrup) dengan atau tanpa 

penambahan bahan tambahan makanan yang diijinkan untuk rasa dan flavor 

(Miljohardjo, 2008). Sirup murni adalah bahan dasar gula putih yang belum 

mengalami proses pemutihan dan pengkristalan dengan demikian kandungan gula 

yang terdapat pada sirup murni masih lengkap (Susanto, 1998). 

Selain sebagai produk minuman yang langsung bisa dikonsumsi, sirup juga 

dapat digunakan sebagai produk lain penambah flavor. Sirup dapat digunakan 

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

industri farmasi. Sirup dalam industri dapat berfungsi sebagai pemanis, bahan 

pengawet alami yang dapat menurunkan aktivitas air (Aw) dan juga sebagai 

pembawa citarasa yang menyenangkan pada obat dalam dunia kesehatan 

(Luthony, 1993). 

Sirup terbuat dari larutan gula yang pekat dan untuk menambah rasa dan 

aroma sering digunakan bahan tambahan makanan seperti penambah rasa, 
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pewarna, asidulan dan penjernih. Hartati (2002) menggolongkan sirup ke dalam 

empat kelompok, yaitu : 

- Sirup encer sekali (light syrup) dengan kandungan gula 11 – 13,9
o
 Brix 

- Sirup encer (medium syrup) dengan kandungan gula 14 – 19,9
o
 Brix 

- Sirup kental (heavy syrup) dengan kandungan gula 20 – 23,9
o
 Brix 

- Sirup kental sekali (extra heavy syrup) dengan kandungan gula ≥ 24
o
 Brix 

 Berdasarkan bahan baku utama, sirup dibedakan menjadi sirup sintetis, 

sirup glukosa, sirup buah-buahan dan sirup diet. Sirup sitentis merupakan sirup 

yang citarasa ditentukan oleh essence yang ditambahkan. Sirup glukosa hanya 

mempunyai rasa manis, penggunaannya lebih mengarah kebahan baku industri 

minuman. Sirup buah-buahan rasa dan aroma ditentukan oleh bahan dasar yaitu 

buah segar. Sirup diet yaitu sirup rendah kalori dimana bahan pemanis berasal dari 

pemanis sintetis (Cahyadi, 2008). Syarat mutu sirup berdasarkan SII dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

    Tabel 2. Syarat Mutu Sirup 

Komponen 

 

Persyaratan 

Kadar gula (%) Minimal 55% 

Zat warna Yang diperbolehkan  untuk makanan  

Pemanis buatan Negatif 

Bahan pengawet Maksimum 250 mg/kg 

Asam salsilat Negatif 

Logam berbahaya Negatif 

Zat pengontrol Yang diperbolehkan untuk minuman 

Jamur ragi Negatif 

Bakteri bentuk coli Negatif 

                           Sumber: SII. 0153-77 dalam Haryoto (1998) 
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Sirup dapat disimpan lama tanpa penambahan bahan pengawet dan tanpa 

proses sterilisasi dalam pengemasannya karena tingginya kadar gula (67.5%) dan 

rendahnya pH (<4.0). Sirup tahan terhadap serangan mikroorganisme karena 

mempunyai nilai Aw dan nilai pH rendah. Seringkali juga ditambahkan bahan 

pengawet (Purnomo, 1995). Sirup buah dapat tahan selama ±3 bulan. Sirup 

biasanya diencerkan dengan perbandingan 1:4 sebelum diminum.  

 

2.3 Antosianin 

Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada umumnya 

larut dalam air. Flavonoid-flavonoid mengandung dua cincin benzene yang 

dihubungkan oleh atom-atom karbon. Ketiga karbon tersebut dirapatkan oleh 

sebuah atom oksigen sehingga terbentuk cincin diantara dua atom benzene. Warna 

pigmen antosianin adalah merah, biru, violet, dan biasanya dijumpai pada bunga, 

buah dan sayur (Winarno, 2002).  

Zat antosianin tersusun atas sebuah agliken yang berupa antosianin yang 

teresterifikasi dengan molekul gula. Gula yang sering ditemui adalah glukosa, 

galaktosa, kilosa dan arabinosa. Menurut Trenggono (1990), terdapat 6 jenis 

antosianin diantaranya  pelargonidin, sianidin, delfinidin, peonidin, petunidin dan 

malvinidin. Semua antosianin tersebut merupakan turunan dari struktur dasar 

kation flavilium. 

Kandungan antosianin dalam buah tamarillo berbeda bila disimpan pada 

suhu ruang atau suhu kamar dan suhu 10
o
C. Didalam suhu ruang terjadi 

peningkatan kadar antosianin lebih sedikit dibandingkan pada suhu 10
o
C. 

Penyimpanan sampai 14 hari pada suhu ruang dapat meningkatkan kadar 
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antosianin, tetapi penyimpanan pada suhu 10
o
C lebih bagus dibanding suhu kamar 

(Kumalaningsih, 2006) 

Aplikasi antosianin sebagai pewarna makanan dan minuman dapat 

dilakukan pada pH rendah seperti untuk minuman ringan, minuman beralkohol, 

manisan, saos, makanan beku atau kalengan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

stabilitas antosianin adalah oksigen, pH, temperatur, cahaya, ion logam, enzim 

dan asam askorbat. Stabilitas antosianin dipengaruhi oleh pH dan panas sensitif. 

Kecepatan kerusakan antosianin pada pH yang lebih tinggi dan juga pada suhu 

yang tinggi (Leni, 2008). 

Antosianin selain berperan sebagai pewarna alami makanan juga 

mempunyai fungsi fisiologis yaitu selenium dan iodine sebagai substensi anti 

kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antosianin tidak hanya bersifat 

sebagai penawar racun dan pencegah mutasi gen, tetapi juga memiliki sifat-sifat 

terapi yang positif misalnya sebagai perawatan terhadap individu yang mengalami 

gangguan sirkulasi makanan dan untuk penyakit radang (Olsen, 1995). Menurut 

Kumalaningsih (2006) dalam buah tamarillo terdapat antosianin sebesar 96.4-100 

ppm dan kebutuhan manusia sekitar 25-215 mg tiap hari yang tergantung dari 

umur dan jenis kelamin. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia minimal 

dibutuhkan sekitar 300 mg tamarillo. 

 

2.4 Sukrosa (Gula Pasir) 

Sukrosa atau gula pasir dikenal sebagai sweetner yaitu bahan pemanis yang 

biasanya digunakan dalam jumlah yang banyak. Sukrosa merupakan disakarida 

yang tersusun atas –D-glykopytanosil dan –D-fructopyranosil yang berikatan 
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dengan ujung reduksinya. Rumus molekul sukrosa adalah C6H22O11 dengan berat 

molekul 324.296 mempunyai densitas 1.609 gram/cm
3
 dan berat jenis sampai 

1.106 (Haryoto, 1998). 

Sukrosa dihasilkan oleh kebanyakan tanaman tetapi hanya gula bit dan gula 

tebu yang digunakan secara komersial (Luthony, 1993). Sukrosa adalah zat 

disakarida yang dihidrolisa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa larut 

dalam air, kelarutan sukrosa dalam air dinamakan dalam unit derajat brix. Derajat 

brix didefinisikan sebagai gram dari sukrosa dalam 100 gram larutan (Fardiaz, 

1986). Komposisi dari gula pasir dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan Sukrosa (Gula Pasir) 

Kandungan Gizi 

 

Jumlah 

Kalori (kal) 364.0 

Protein (g) - 

Lemak (g) - 

Karbohidrat (g) 94.0 

Kalsium (mg) 5.0 

Fosfor (mg) 1.0 

Besi (mg) 0.1 

Vitamin A (SI) - 

Vitamin B1 (mg) - 

Vitamin C (mg) - 

Air (g) 5.4 

                      Sumber: Departemen Kesehatan R.I (1996) 

 

Sukrosa banyak digunakan dalam pengawetan buah-buahan dan sayur-

sayuran yaitu dalam pembuatan pangan yang setengah kering, sirup serta produk-

produk dalam kaleng. Penggunaan gula sebagai bahan pengawet didasarkan pada 

sifat-sifatnya yaitu daya larutnya tinggi, mampu mengurangi keseimbangan, 

kelembaban relatif dan mampu mengikat air. Sukrosa pada temperatur tinggi akan 
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mengalami inverse yaitu terurainya sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa yang 

disebut sebagai gula invert. Inversi sukrosa dapat pula terjadi pada suasana asam 

sehingga sukrosa tidak dapat membentuk kristal karena kelarutan glukosa dan 

fruktosa sangat besar (Tranggono, 1990). 

Penambahan gula memungkinkan terjadinya proses karamelisasi yaitu bila 

gula telah mencair dipanaskan terus sehingga suhunya melampui titik leburnya 

pada suhu 160
o
C. Pembentukan karamel ini biasanya digunakan untuk 

meningkatkan cita rasa dan warna makanan (Burhanudin, 2005). Tujuan 

penambahan gula adalah untuk memperoleh tekstur, penampakan dan flavor. 

Kriteria gula yang digunakan dalam minuman kemasan sebaiknya berwarna 

putih dan bebas dari kotoran, karena akan memperngaruhi produk akhir. Dalam 

industri makanan biasanya digunakan sukrosa dalam bentuk kristal halus atau 

kasar dan dalam jumlah yang banyak digunakan dalam bentuk cairan sukrosa 

(Sudarmadji, 1982). 

 

2.5 Gula Kelapa 

Gula kelapa adalah gula yang dihasilkan dari bahan dasar nira (cairan) yang 

keluar dari bunga kelapa (manggar). Cairan nira mempunyai komposisi kimia 

antara lain sukrosa, protein, lemak, kadar air dan kadar abu. Komposisi tersebut 

menyebabkan gula kelapa mempunyai cita rasa yang khas. Bentuk gula kelapa di 

pasaran terdapat empat macam yaitu gula bathok, gula kotak, gula bumbung dan 

gula semut. Gula bathok bentuknya seperti tempurung kelapa, gula kotak 

berbentuk empat persegi panjang, gula bumbung berbentuk seperti silinder dan 

gula semut seperti gula pasir namun berwarna kuning kecoklatan (Dinar, 2008).   
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Nilai kualitas gula kelapa di pasaran ditentukan oleh tingkat kekerasan dan 

warna. Selain itu, unsur mutu lainnya seperti kadar sukrosa, kadar air, kadar gula 

reduksi, kadar abu dan logam-logam berbahaya belum dipermasalahkan. 

Umumnya sifat yang disukai pada gula kelapa adalah warna kuning kecoklatan, 

rasa manis beraroma khas dan kekerasannya mudah dipatahkan (Susanto, 1998). 

Syarat mutu gula kelapa dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Komposisi Kimia Gula Kelapa per 100 gram 

No.  Sifat Kimia Gula 

Kelapa (%) 

1. Kadar air 10,32 

2. Sukrosa 71,89 

3. Gula pereduksi 3,70 

4. Lemak 0,15 

5. Protein 0,06 

6. Total mineral 5,04 

7. Kalsium 1,64 

8. Fosfor (P2O5) 0,06 

Sumber: Burhanudin (2005) 

 

Nilai gizi dari gula kelapa lebih baik bila dibandingkan dengan gula yang 

lainnya, karena gula kelapa mengandung protein dan lemak yang lebih besar 

sehingga cita rasanya lebih enak (Rao, 1999). Cita rasa yang khas ini 

menyebabkan gula kelapa banyak digunakan dalam industri-industri tertentu yang 

sebagian besar menggunakan gula kelapa sebagai bahan dasarnya, diantaranya 

industri kembang gula, pembuatan jenang, dodol, kecap (Apriantono, 2002). 

Perbedaan gula kelapa dan gula tebu dapat dilihat pada Tabel 5 

Didalam gula sukrosa terdapat karbohidrat sederhana yang dapat dicerna 

dan diserap tubuh secara cepat untuk menghasilkan energi. Sedangkan kelapa 

memilki kandungan gizi yang lebih lengkap, memiliki energi dua kali lipat 
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dibanding gula, tetapi lebih lama proses pencernaannnya. Selain itu terdapat juga 

protein, vitamin dan mineral (Oktaviati, 2009). 

 

Tabel 5. Perbedaan Gula Kelapa dan Gula Tebu 

No. 

 

Uraian Gula Kelapa Gula Tebu 

1. Rasa Manis dan lezat Manis saja 

2. Kandungan 

garam mineral 

Ada Tidak ada 

3. Kandungan gula Jauh lebih kecil Tinggi 

4. Kandungan 

nutrisi 

Mengandung Thiamine, 

Ribovlafin, Nicotinic Acid, 

Ascorbic Acid, Protein, dan 

Vitamin C 

Kurang atau tidak ada 

5. Unsur terapi 

kesehatan 

Terapi Asma, Anemia, Lepra 

atau Kusta, Mempercepat 

Pertumbuhan Anak 

Kurang 

6. Pengaruh ketika 

dikonsumsi 

a. Mengobati batuk demam 

b. Makanan awal bagi orang 

yang terkena penyakit 

thphus 

a. Memicu batuk 

demam bila 

menkonsumsi 

berlebihan 

b. Terkadang gula tebu 

membuat efek sakit 

dalam kesehatan 

7. Khasiat untuk 

kesehatan 

Bagus bagi orang yang ingin 

menurunkan berat badan, 

mengurangi panas pankreas, 

menguatkan jantung, 

membantu pertumbuhan gigi 

kuat  

 

8. Manfaat Mempunyai khasiat seperti 

madu 

Sebagai pemanis saja 

Sumber: Anonymous
b
 (2008) 

 

2.6 Air 

Air adalah suatu zat organik yang terdiri dari dua molekul hidrogen dan satu 

molekul oksigen yang membentuk senyawa H2O. Dalam larutan, air berbentuk 

sebagai ion H
+
 dan OH

-
 dimana jumlah ion H

+
 dalam larutan dapat dinyatakan 
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dengan pH. pH air atau larutan sangat menentukan mutu, daya awet dan warna 

bahan. Sifat-sifat kimia air lainnya yang erat kaitannya dengan kadar mineral, 

logam, gas-gas yang terlarut dan kesadahan air tersebut. Kemampuan air untuk 

melarutkan zat-zat terbatas. Kelarutan mineral di dalam air akan naik dengan 

adanya gas yang terlarut di dalam air tersebut (Syarief dan Irawati, 1997).  

Air merupakan bahan pembantu yang hampir digunakan pada semua 

tahapan proses produksi. Menurut Susanto (1994), secara umum persyaratan air 

untuk industri pangan adalah tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. 

Disamping itu juga harus memenuhi persyaratan bakterologis, yaitu tidak 

mengganggu kesehatan dan tidak menyebabkan kebusukan bahan pangan yang 

diolah. 

 

2.7 Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisiologik atau reaksi 

psikologik, yaitu kesadaran atau pengenalan alat indra yang berasal dari benda 

tersebut. Kesadaran, kesan dan sikap terhadap rangsangan adalah reaksi psikologis 

atau reaksi subjektif. Pengukuran terhadap nilai atau tingkat kesan, kesadaran dan 

sikap disebut pengukuran subjektif atau penilaian subjektif (Rahardjo, 1998). 

Penilaian subjektif dengan menggunakan indera banyak digunakan untuk 

menilai mutu komoditi hasil pertanian dan makanan. Penilaian cara ini banyak 

digunakan karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Kadang-kadang 

penilaian ini dapat memberikan hasil penilaian yang sangat teliti. Dalam beberapa 
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hal penilaian dengan indera bahkan melebihi ketelitian alat yang sangat sensitif 

(Jellinek, 1985). 

Menurut Soekarto (1985), untuk melaksanakan penilaian organoleptik 

diperlukan panel. Penilaian suatu mutu atau analisis sifat-sifat sensorik suatu 

komoditi, panel bertindak sebagai instrument atau alat. Panel terdiri dari orang 

atau kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi berdasarkan kesan 

subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. Panelis terbagi 

menjadi 6 jenis kategori yaitu sebagai berikut: 

1. Panel pencicip perorangan 

Pencicip perorangan mempunyai kepekaan yang sangat tinggi, jauh melebihi 

kepekaan rata-rata manusia. Tingkat kepekaan ini diperoleh selain dari 

pembawaan lahir juga dari pengalaman dan latihan yang lama. 

2. Panel pencicip terbatas 

Pencicip terbatas terdiri dari 3-5 orang penilai yang mempunyai kepekaan yang 

tinggi. Biasanya panel ini diambil dari personal laboratorium yang sudah memiliki 

pengalaman luas akan komoditi tertentu. 

3. Panel terlatih 

Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang. Anggotanya tidak hanya personal 

laboratorium tetapi dapat pula karyawan atau pegawai yang lain. 

4. Panel tak terlatih 

Panel tak terlatih umumnya digunakan untuk menguji kesukaan. Pemilihan 

anggota lebih mengutamakan ke arah segi sosial (latar belakang pendidikan), asal 

daerah, kelas ekonomi dalam masyarakat. 
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5. Panel agak terlatih 

Panel ini tidak dipilih sesuai panel terlatih, tetapi tidak juga diambil dari orang 

awam yang tidak mengenal penilaian organoleptik. Panelis mengetahui sifat 

sensorik dari produk yang dinilai karena mendapat penjelasan atau sekedar 

latihan. Anggotanya terdiri dari sekelompok mahasiswa atau staff peneliti yang 

dijasikan panelis secara musiman. 

6. Panel konsumen 

Panel konsumen mempunyai anggota yang lebih besar jumlahnya dari 30-100 

orang. Pengujiannya biasanya mengenai uji kesukaan dan dilakukan sebelum 

pengujian pasar. Anggotanya dapat diambil dari sejumlah orang yang dipasar atau 

mendatangi rumah konsumen.  

Dalam uji hedonik, panelis dimintakan tanggapan pribadinya tentang 

kesukaan atau ketidaksukaan. Disamping panelis mengemukakan tanggapan 

senang,suka atau kebalikannya, mereka juga mengemukakan tingkat kesukaannya. 

Tingkat-tinkgkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Misalnya dalam hal “suka” 

dapat mempunyai skala hedonik seperti amat sangat suka, sangat suka, suka, agak 

suka. Sebaliknya jika tanggapan itu “tidak suka” dapat mempunyai skala hedonik 

seperti amat sangat tidak suka, sangat tidak suka, tidak suka, agak tidak suka. 

Diantara agak tidak suka dan agak suka  terdapat tanggapan yang disebut netral, 

yaitu bukan suka tetapi juga bukan tidak suka (Kartika, 1988).  

Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala 

yang dikehendakinya. Skala hedonik dapat juga diubah menjadi skala numerik 

dengan angka mutu menurut tingkat kesukaan. Dengan data numerik ini dapat 
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dilakukan analisis secara statistik (Jellinek, 1985). Penggunaan skala hedonik 

pada praktiknya dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan. Uji hedonik sering 

digunakan untuk menilai secara organoleptik terhadap komoditas sejenis atau 

produk pengembangan. Uji hedonik banyak digunakan untuk menilai produk 

akhir (Soekarto, 1985). 

 

2.8   Percobaan Pendahuluan 

Percobaan pendahuluan bertujuan untuk menentukan proses pembuatan 

yang diperlukan dalam penelitian agar diperoleh sirup biji tamarillo yang secara 

organoleptik sesuai dengan sirup yang ada di pasaran dan secara kimia sesuai 

standar mutu sirup. 

 Percobaan pendahuluan dilakukan dengan beberapa kali perlakuan uji coba 

agar dihasilkan proses pembuatan sirup biji tamarillo yang berkualitas. Pembuatan 

sirup biji tamarillo ini menggunakan bahan baku utama yaitu buah tamarillo yang 

hanya diambil biji tamarillo dan bahan pembantu yaitu gula sukrosa dan gula 

kelapa. Dari hasil uji coba didapatkan proses pembuatan sirup biji tamarillo 

sebagai berikut: 

a) Sortasi bahan baku dan Pencucian  

Sortasi sangat diperlukan untuk menggolongkan bahan pangan sesuai 

dengan ukuran dan ada tidaknya cacat (Satuhu, 1996). Sortasi dilakukan dengan 

memilih bahan baku yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Buah 

tamarillo yang digunakan adalah buah yang sudah matang berwarna merah tua 

sampai merah keunguan. Apabila buah yang digunakan masih mentah atau 

berwarna hijau maka akan mempengaruhi kualitas sirup biji tamarillo yang 
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dihasilkan yaitu mempengaruhi kenampakan warna dan rasa. Proses pencucian 

dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada saat pemanenan 

atau pada saat penyimpanan. Air yang digunakan untuk proses pencucian 

menggunakan air yang mengalir, sehingga airnya akan selalu baru dan bersih. 

Pada tahap ini juga dilakukan pemotongan tangkai batang sampai dengan pangkal 

buah. Tangkai batang tidak digunakan dalam proses pengolahan makanan.  

b) Pembelahan dan Pemisahan Biji dengan Daging Buah 

Buah tamarillo yang sudah disortasi kemudian dipisahkan antara kulit dan 

daging serta bijinya. Kulit buah tamarillo mempunyai rasa pahit, sehingga apabila 

diolah menjadi produk olahan makanan tidak digunakan. Daging buah tamarillo 

berwarna oranye dan biji tamarillo berwarna merah keunguan. Apabila daging 

buah dicampur dengan biji, warna dari biji akan terdegradasi atau pudar sehingga 

menghasilkan warna coklat yang kurang menarik. Rasa yang dihasilkan dari 

campuran daging dan biji apabila dibandingkan dengan hanya penggunaan biji 

buah berbeda, pada campuran daging dan biji dihasilkan rasa tidak segar serta 

aroma yang langu, beda halnya dengan penggunaan biji yang dihasilkan rasa sirup 

yang segar. Pemisahan buah tamarillo dilakukan dengan cara membelah secara 

melintang kemudian dilakukan dengan bantuan sendok untuk mempermudah 

proses pengambilan biji. Pada pembuatan sirup yang digunakan hanya biji dari 

tamarillo, sedangkan kulit dan daging buah tidak digunakan. Menurut 

Kumalaningsih (2006), kulit buah tamarillo dapat digunakan sebagai bahan 

pewarna alami, sedangkan daging buah dapat dimanfaatkan menjadi produk 

olahan selai dan sari buah. 
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c) Penambahan Air 

Pelarut yang digunakan dalam pembuatan sirup adalah air. Proses yang 

dilakukan yaitu penambahan air terhadap biji, dengan penambahan perbandingan 

air dan biji sebanyak 1:1. Air yang digunakan yaitu air matang, dimana air 

dimasak terlebih dahulu sampai mendidih. Pemasakan air pada titik didih yaitu 

pada suhu 100
o
C dimana pendidihan air berfungsi untuk mematikan 

mikroorganisme yang merugikan.  

d) Penyaringan  

Dari hasil antara penambahan air dalam biji maka tahap berikutnya yaitu 

dilakukan penyaringan. Penyaringan adalah pemisahan bahan secara mekanis 

berdasarkan ukuran partikel yang berbeda dengan media filtrat sehingga partikel 

padat yang lebih kasar akan tertahan oleh media filter. Pada filtrasi cairan 

diharapkan agar filtrat diperoleh bebas dari bahan padat (Bernasconi, 1995). 

Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kain saring yang bertujuan untuk 

memisahkan antara biji buah dan sari buah yang dihasilkan. 

e) Pencampuran dan pemasakan 

Sari tamarillo dicampur dengan bahan pemanis berupa gula sukrosa dan 

perbandingan antara sukrosa dan gula kelapa yaitu 5:1 sebanyak 55%b/v, 65% 

b/v, 75% b/v, yang nantinya akan dibandingkan antara jenis gula tersebut yang 

baik digunakan dalam pembuatan sirup biji tamarillo. Penambahan gula kelapa 

dalam pembuatan sirup biji tamarillo berfungsi untuk menghilangkan aroma langu 

yang ditimbulkan oleh buah itu sendiri. Perbandingan atara sukrosa dan gula 

kelapa yaitu 5:1, hal ini dikarenakan dengan penambahan gula kelapa yang terlalu 
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banyak akan menyebabkan rasa dari sirup biji tamarillo akan hilang dan terganti 

dengan rasa dari gula kelapa, sehingga didapatkan perbandingan yang tepat yaitu 

5:1.  Campuran tersebut kemudian dipanaskan hingga larutan kental. Pemasakan 

dilakukan pada suhu 70
o
C selama 15 menit yang berfungsi untuk melarukan gula. 

Menurut Winarno (2002), pada proses pemasakan juga dilakukan pengadukkan 

berfungsi untuk meratakan penyerapan air serta mendapatkan campuran yang 

homogen. Selama proses  pengadukan tersebut akan menyebabkan granula pecah 

sehingga dapat meningkatan viskositas. 

f) Pengisian 

Setelah proses penyaringan, maka dilanjutkan dengan proses pengisian 

kedalam wadah atau kemasan yang akan digunakan. Kemasan yang digunakan 

berupa botol gelas. Botol gelas sebelum digunakan sebaiknya dibersihkan terlebih 

dahulu yaitu dengan cara merendam dalam air panas pada suhu 95
o
C selama 10 

menit. Menurut Leni (2008) proses sterilisasi bertujuan untuk membunuh 

mikroorganisme yang tumbuh dalam botol, sehingga tidak ikut dalam sirup biji 

tamarillo. Setelah proses perendaman, botol dikeluarkan dan ditaruh dalam 

keadaan terbalik untuk mengeluarkan air dalam botol hingga botol kering. Proses 

pengisian dilakukan dalam keadaan panas antara sirup dan botol yang akan 

digunakan. Hal ini untuk mencegah kontaminasi silang produk, sehingga produk 

lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.  

 

2.9   Hipotesa 

Diduga perlakuan penambahan jenis  dan konsentrasi gula mempengaruhi 

sifat organoleptik dalam pembuatan sirup biji tamarillo.  
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III.      METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Agrokimia Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Mei 2011. 

 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan untuk proses pembuatan sirup biji tamarillo adalah 

pisau, timbangan analitis, kompor, termometer, kain saring, panci, gelas ukur, 

pengaduk. 

 Alat yang digunakan untuk analisa sirup biji tamarillo adalah timbangan 

analitik, gelas ukur, refraktometer, viskosimeter, labu ukur, erlenmenyer, pipet 

tetes, pipet volume, tabung reaksi. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan sirup biji tamarillo adalah 

tamarillo (Cyphomandra betacea) sudah matang yang berwarna merah tua yang 

diperoleh dari Kota Batu dan air. Bahan pembantu yang digunakan adalah sukrosa 

atau gula pasir merk Gulaku dan gula kelapa merk Alami. 

 Bahan yang digunakan untuk analisa sirup biji tamarillo adalah larutan 

glukosa standar 0.2 mg/ml, larutan glukosa, aquades, pereaksi Anthrone 0.1% 

dalam larutan asam sulfat pekat. 

3.3 Batasan Masalah 
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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi : 

1. Buah tamarillo yang digunakan jenis tamarillo merah khususnya biji 

tamarillo 

2. Pembuatan sirup biji tamarillo hanya batas skala laboratorium. 

3. Daya tahan sirup biji tamarillo tidak dibahas. 

3.4 Metode Penelitian 

 Tahapan penelitian dibagi menjadi tujuh bagian besar yaitu identifikasi 

masalah, studi literatur, penentuan rancangan percobaan, pelaksanaan penlitian, 

analisa data, penentuan perlakuan terbaik dan kesimpulan. Alur dari metode 

penelitian secara lebih ringkas dan jelas terdapat pada Gambar 1  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

            

                                     Gambar 1. Alur Metode Penelitian 

 

Identifikasi Masalah 

Studi Literatur 

Penentuan Rancangan Percobaan 

Pelaksanaan Penelitian (Skala Lab) 

Analisa Data: 

- Analisa Bahan baku 

- Analisa Organoleptik 

- Analisa Fisik dan Kimia 

 

Penentuan Perlakuan Terbaik 

Kesimpulan 
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3.4.1 Identifikasi Masalah 

 Produk minuman saat ini masih cenderung memakai bahan tambahan yang 

berasal dari bahan kimia seperti pewarna dan pemanis buatan yang dapat 

menyebabkan kanker. Dari sinilah akan dibuat sirup biji tamarillo tanpa bahan 

kimia yang sesuai dengan SII sehingga didapatkan sirup biji tamarillo yang alami 

dan menyehatkan. 

 

3.4.2 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data-data serta 

berbagai masukan yang berguna untuk penelitian. Informasi yang dikumpulkan 

meliputi tentang buah tamarillo, syarat mutu sirup, proses pembuatan sirup, jenis 

gula yaitu sukrosa dan gula kelapa. 

 

3.4.3 Penentuan Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 

dua faktor. Faktor 1 terdiri dari 2 level, sedangkan faktor 2 terdiri 3 level dengan 3 

kali ulangan, sehingga didapatkan 18 satuan percobaan. 

Faktor I: Jenis Gula (G) 

      G1: Sukrosa 

      G2: Sukrosa : Gula Kelapa (5:1) 

Faktor II: Konsentrasi Gula (K) 

       K1: 55% (b/v) 

       K2: 65% (b/v) 
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       K3: 75% (b/v) 

Dari kedua faktor tersebut, diperoleh 6 kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

G1K1: Jenis gula Sukrosa dengan konsentrasi 55% (b/v) 

 G1K2: Jenis gula Sukrosa dengan konsentrasi 65% (b/v) 

 G1K3: Jenis gula Sukrosa dengan konsentrasi 75% (b/v) 

 G2K1: Jenis gula Sukrosa : Gula Kelapa (5:1) dengan konsentrasi 55% (b/v) 

 G2K2: Jenis gula Sukrosa : Gula Kelapa (5:1) dengan konsentrasi 65% (b/v) 

 G2K3: Jenis gula Sukrosa : Gula Kelapa dengan (5:1) konsentrasi 75% (b/v) 

 

Tabel 6. Kombinasi Perlakuan Percobaan 

Perlakuan K1 K2 K3 

G1 G1K1 G1K2 G1K3 

G2 G2K1 G2K2 G2K3 

 

Guna mengetahui keunggulan dan kekurangan sirup biji tamarillo yang akan 

dibuat maka diperlukan produk pembanding yang berada di pasaran, selanjutnya 

produk tersebut digunakan sebagai kontrol. Produk yang dipilih sebagai produk 

pembanding adalah “Sirup tamarillo yang Beredar di Pasaran dengan Merk X”. 

Produk Sirup Merk X dipilih karena produk tersebut merupakan produk sirup 

yang sudah lama beredar di pasaran dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. 

Komposisi dari produk pembanding antara lain buah tamarillo, air, gula, asam 

sitrat, natrium benzoat. Produk pembanding ini dikemas dengan volume 630 ml. 
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3.4.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Prosedur pembuatan sirup biji tamarillo dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Sortasi Bahan Baku  

Buah tamarillo yang digunakan adalah buah yang sudah matang berwarna 

merah tua sampai merah keunguan. 

b) Pembelahan dan Pemisahan Biji dengan Daging Buah 

Buah tamarillo yang sudah disortasi kemudian dipisahkan antara kulit dan 

daging serta bijinya. Pada pembuatan sirup yang digunakan hanya biji dari 

tamarillo, sedangkan kulit dan daging buah tidak digunakan. Kulit buah tamarillo 

dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami, sedangkan daging buah dapat 

dimanfaatkan menjadi produk olahan selai dan sari buah. 

c) Pencampuran dengan Air 

 Setelah dilakukan pemisahan antara kulit, daging dan biji, maka dilakukan 

penambahan air terhadap biji yang digunakan dengan penambahan air sebanyak 

1:1. e) Penyaringan 

 Penyaringan menggunakan kain saring yang bertujuan untuk memisahkan 

antara biji dengan sari buah yang dihasilkan. 

 

f) Pencampuran dan Pemasakan dengan Gula 

Sari tamarillo dicampur dengan bahan pemanis berupa gula sukrosa dan 

perbandingan antara sukrosa dan gula kelapa yaitu 5:1 sebanyak 55%b/v, 65% 

b/v, 75% b/v. Campuran tersebut kemudian dipanaskan hingga larutan kental. 
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Pemasakan dilakukan sampai suhu 70
o
C selama 15 menit. Selama pemasakan, 

sirup harus selalu diaduk untuk mendapatkan campuran yang homogen. 

g) Pengisian 

 Sirup dimasukkan ke dalam botol yang sudah  disterilisasi.  Proses pengisian 

dilakukan dalam keadaan panas antara sirup dan botol yang akan digunakan. 

h) Penutupan 

 Botol yang telah diisi sirup kemudian ditutup rapat. 
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                                                          Disortasi                                                             

 

 

                                           Dibelah dan dipisah 

 

 

                                                            

 

 

                                                          Dicampur 

                                                          

 

                                                           Disaring 

                                            

 

                                                 Dimasak (70
o
C ± 15 menit) 

 

 

                                               

                                                           Dibotolkan 

 

                                      

                                                                

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Sirup biji tamarillo  

 

 

 

 

 

3.4.5  Analisa Data 

Sirup biji 

tamarillo 

 

Sukrosa ( 55%, 65%, 75% ) 

Sukrosa : Gula kelapa = 5 :1  

( 55%, 65%, 75% ) 

 

Analisa: 

- Uji Organoleptik 

(warna, aroma, rasa) 

-Total Padatan Terlarut 

(
o
Brix) 

-Total Gula (%) 

-Total Antosianin 

-Viskositas 

 

Kulit dan Daging 

Air Matang : Biji 

= 1:1 

Biji 
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 Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian secara 

objektif dan subjektif. Pengujian secara objektif adalah pengujian laboratorium 

terhadap sirup biji tamarillo, yang meliputi: total padatan terlarut dengan 

refraktometer, viskositas dengan menggunakan viskometer, total gula dengan 

menggunakan Metode Anthrone, serta total antosianin dengan spektrofotometer 

(Apriyanto, dkk, 1989). Prosedur pengujian dapat dilihat pada Lampiran 1.  

 Pengujian secara subjektif terhadap sirup biji tamarillo dengan 

menggunakan metode hedonic scale scoring (uji kesukaan) dengan menilai 

masing-masing atribut yang dimiliki oleh produk dan menggunakan 5 panelis ahli. 

Adapun atribut-atribut yang dinilai meliputi rasa, warna dan aroma. Atribut 

tersebut secara umum merupakan atribut penting yang menjadi pertimbangan 

konsumen yang akan menggunakan produk sirup. Hal ini dikarenakan konsumen 

cenderung menggunakan indera yang dimilikinya untuk menilai suatu produk 

terutama terhadap produk-produk yang baru dikenalnya. Daftar pertanyaan dapat 

dilihat pada Lampiran 2. Hasil dari uji kesukaan juga dilakukan uji Friedman 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar perlakuan berdasarkan penilaian 

kesukaan panelis. 

 

 

 

 

 

3.4.6 Pemilihan Perlakuan Terbaik 
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 Pemilihan alternatif perlakuan terbaik untuk menentukan pilihan terbaik dari 

sejumlah hasil analisa data terhadap parameter yang dikaji sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dalam penentuan pemilihan terbaik pada pengujian organoleptik 

produk terbaik berdasarkan skor tertinggi. Metode yang digunakan adalah metode 

indeks efektifitas. Prosedur pemilihan perlakuan terbaik disajikan pada 

Lampiran3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.      HASIL DAN PEMBAHASAN 
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4.1 Karakteristik Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sirup biji tamarillo yaitu 

buah tamarillo. Tamarillo termasuk keluarga Solanaceae yang memiliki bentuk 

bulat panjang, berasa kombinasi antara tomat dan jambu biji. Tamarillo yang 

digunakan dalam pembuatan sirup ini berjenis tamarillo merah. Tamarillo merah 

merupakan buah yang memiliki warna kulit merah, dan merah gelap disekitar 

bijinya. Buah tamarillo jenis merah ini juga mempunyai rasa manis dan asam serta 

aroma yang enak, sehingga sangat bagus untuk dimanfaatkan dalam pembuatan 

sirup.  

Buah tamarillo terdiri dari tiga bagian, yaitu kulit, daging dan biji. Kulit 

mempunyai bagian 17,60% dari buah, daging mempunyai bagian 47,20% dari 

buah, sedangkan biji mempunyai bagian 35,20% dari buah. Pembuatan sirup biji 

tamarillo hanya menggunakan bagian biji tamarillo, sedangkan kulit dan daging 

buah tidak digunakan. Biji dari tamarillo memiliki warna yang menarik yaitu 

berwarna merah keunguan. Apabila daging dan kulit ditambahkan dalam 

pembuatan sirup, maka akan mempengaruhi warna dan rasa sirup yaitu memiliki 

warna yang pudar serta rasa yang pahit. Menurut Kumalaningsih (2006), kulit dari 

tamarillo dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami, sedangkan daging 

dari tamarillo dapat dimanfaatkan menjadi produk olahan seperti sari buah dan 

selai.  
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Parameter yang dianalisa pada buah tamarillo sebagai bahan baku utama 

pembuatan sirup biji tamarillo yaitu total antosianin. Data analisa buah tamarillo 

ditunjukkan pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Data Analisa Bahan Baku Buah Tamarillo 

Parameter Buah tamarillo Biji Tamarillo Literatur  

Buah Tamarillo 

Total Antosianin 

(mg/100g) 

71,56 186,47 ppm 96,4 – 100 ppm
a
  

Sumber : 
a
 Kumalaningsih (2006) 

 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa karakteristik hasil analisa pada total antosianin 

pada buah tamarillo menunjukkan nilai 71,56 ppm, sedangkan pada literatur 

kandungan antosianin pada rentang nilai 96,4-100 ppm. Rendahnya kandungan 

antosianin pada penelitian dibandingkan dengan literatur, disebabkan oleh 

perbedaan varietas tamarillo, sehingga komposisi kimia dalam buah tamarillo 

berbeda. Muchtadi (1992), menyatakan bahwa komponen kimia dalam tanaman 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan varietas, keadaan 

iklim, tempat tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, pematangan 

pada waktu panen dan kondisi penyimpanan setelah panen.  

Kandungan antosianin pada buah tamarillo dan biji tamarillo juga berbeda. 

Buah tamarillo memiliki kandungan antosianin sebesar 71.56 ppm, sedangkan biji 

tamarillo sebesar 186.47 ppm. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa biji 

tamarillo memiliki kandungan antosianin lebih besar daripada buah tamarillo. 

Buah tamarillo memiliki tiga bagian yaitu kulit, daging dan biji. Biji buah 

tamarillo sendiri mempunyai bagian 35.20% dari buahnya. Pada biji tamarillo 
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terdapat kandungan kimia yang terbesar yaitu antosianin, dimana warna dari biji 

tamarillo mencolok yaitu berwarna merah keunguan. Menurut Moga and Tu 

(1994), antosianin merupakan salah satu pigmen alami terpenting dan larut dalam 

air biasanya untuk warna merah, ungu dan biru yang kuat pada banyak bunga, 

buah dan sayuran. Ditambahkan oleh Manvhado (1996) bahwa pada konsentrasi 

antosianin tinggi, intensitas warna yang dihasilkan akan tinggi. Pada buah 

tamarillo terdapat tiga bagian yaitu kulit, daging dan biji. Kulit buah tamarillo 

mempunyai bagian 17,60% dari buah, daging mempunyai bagian 47,20 % dari 

buah dan biji mempunyai bagian 35,20% dari buah. Daging tamarillo sendiri 

berwarna oranye, dimana didalamnya juga terdapat kandungan senyawa kimia 

lain seperti senyawa karetonoid. Kumalaningsih (2006) menambahkan bahwa 

didalam buah tamarillo mempunyai macam-macam antioksidan baik yang 

berbentuk vitamin ataupun yang bukan, seperti vitamin E, vitamin A, vitamin C, 

vitamin B6, senyawa karetonoid, antosianin dan serat. 

 

4.2 Hasil Uji Organoleptik 

4.2.1 Rasa 

 Rasa merupakan bahan pertimbangan yang paling menentukan bagi 

konsumen dalam memilih atau menolak suatu produk sirup pada umumnya. 

Demikian juga pada sirup biji tamarillo, rasa juga digunakan sebagai kriteria yang 

menentukan keputusan panelis tentang kondisi sirup itu sendiri. Rasa yang ada 

pada sirup biji tamarillo dipengaruhi oleh bahan dasarnya, yaitu buah tamarillo 

yang umumnya memiliki rasa campuran antara asam dan manis. Selain itu, juga 

dipengaruhi bahan tambahan, jenis gula yaitu sukrosa serta perbandingan sukrosa 
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dan gula kelapa. Sukrosa memiliki rasa yang manis, sedangkan gula kelapa 

memiliki rasa khas gurih dari gula kelapa.  

 Hasil uji friedman terhadap rasa sirup biji tamarillo menunjukkan bahwa 

penambahan jenis gula dan konsentrasinya berbeda nyata, karena nilai X
2
hit 

(13.314) > X
2
tab (11.07) pada α=0.05. Hal ini juga didukung dengan uji lanjut 

friedman pada α=0.05 dimana hasilnya menunjukkan adanya notasi yang berbeda. 

Perbedaan skor kesukaan antar perlakuan hasil uji friedman terhadap rasa sirup 

biji tamarillo dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rerata Nilai terhadap Rasa 

Perlakuan Rerata 

Skor 

Notasi 

Jenis Gula Konsentrasi 

Gula (%) 

Sukrosa 55 2.8 a 

Sukrosa 65 3.4 a 

Sukrosa 75 4.2 ab 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 55 3.2 a 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 65 4 a 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 75 4.6 abc 

tH pada α = 0.05 

Keterangan : Notasi yang berbeda meunjukkan adanya beda nyata 

  

 Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa rerata skor kesukaan rasa hasil penilaian 

panelis terhadap organoleptik rasa sirup biji tamarillo berkisar antara 2.8 (netral) 

sampai  4.6 (menyukai). Grafik rerata tingkat kesukaan rasa sirup biji tamarillo 

dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik Tingkat Kesukaan Panelis Rasa Sirup Biji Tamarillo 

  
Perlakuan dengan jenis gula sukrosa didapatkan nilai kesukaan terendah 

pada konsentrasi 55% dan nilai kesukaan tertinggi pada konsentrasi 75%. 

Terdapat beda nyata pada penambahan jenis gula sukrosa pada konsentrasi 75%. 

Penggunaan konsentrasi gula yang tinggi mempengaruhi tingkat rasa dari sirup 

biji tamarillo, dimana sirup biji tamarillo dengan konsentrasi 75% dideteksi 

sebagai produk yang lebih disukai oleh panelis yang dinyatakan dengan 

pemberian nilai tertinggi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar panelis 

menyukai sirup biji tamarillo dengan rasa yang lebih manis. Penyajian sirup 

dilakukan dengan penambahan air sebanyak 1:4. Konsentrasi gula yang digunakan 

pada pembuatan sirup selain bersifat memberi rasa manis juga bersifat 

memperoleh tekstur, penampakan dan flavor yang ideal. Sukrosa bersifat 

memberikan rasa manis pada sirup yang dihasilkan.  

Nicole (1979) menyatakan bahwa sukrosa atau gula pasir merupakan 

senyawa kimia yang memilki rasa manis, berwarna putih dan larut dalam air. 

Fungsi utama sukrosa sebagai pemanis mengandung peranan yang penting karena 
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dapat meningkatkan penerimaan dari suatu makanan tanpa mempengaruhi warna 

makanan tersebut.  

Pada perbandingan konsentrasi gula sukrosa : gula kelapa (5:1) 75% 

didapatkan perbedaan yang nyata. Nilai kesukaan panelis terhadap perlakuan 

dengan jenis sukrosa : gula kelapa (5:1) didapatkan nilai kesukaan terendah pada 

konsentrasi 55% dan nilai kesukaan tertinggi pada konsentrasi 75%. Hal ini 

didapatkan semakin tinggi nilai konsentrasi gula yang ditambahkan, semakin 

tinggi pula kesukaan panelis terhadap produk sirup tersebut. Perbandingan antara 

sukrosa dan gula kelapa yaitu 5:1 mempunyai rasa perpaduan yang seimbang pada 

penambahan sirup biji tamarillo, sehingga dihasilkan rasa yang enak. Gula kelapa 

mempunyai rasa yang unik atau khas yaitu terdapat rasa gurih. Nilai gizi dari gula 

kelapa lebih baik bila dibandingkan dengan gula yang lainnya, karena gula kelapa 

mengandung protein dan lemak sehingga cita rasanya lebih enak (Rao, 1999). 

 

4.2.2 Aroma 

 Aroma juga menentukan didalam mendukung sebuah keputusan konsumen 

sebelum memutuskan untuk membeli produk. Demikian juga pada produk sirup 

biji tamarillo, aroma juga digunakan sebagai kriteria dalam menentukan 

keputusan panelis tentang kondisi sirup. Hasil uji friedman terhadap aroma sirup 

biji tamarillo menunjukkan bahwa penambahan jenis gula dan konsentrasinya 

tidak terdapat beda nyata, karena nilai X
2
hit (5.257) > X

2
tab (11.07) pada α=0.05. 

Hal ini juga didukung dengan uji lanjut friedman pada α=0.05 dimana hasilnya 

menunjukkan notasi yang sama. Perbedaan skor kesukaan antar perlakuan hasil uji 

friedman terhadap aroma sirup biji tamarillo dapat dilihat pada Tabel 9. 



103 

 

Tabel 9. Rerata Nilai terhadap Aroma 

Perlakuan Rerata 

Skor 
Jenis Gula Konsentrasi 

Gula (%) 

Sukrosa 55 4 

Sukrosa 65 3.6 

Sukrosa 75 3.6 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 55 3.8 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 65 4 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 75 4.4 

 

Nilai rerata kesukaan panelis terhadap aroma sirup biji tamarillo berkisar 

antara 3.6 (agak menyukai) sampai 4.4 (menyukai). Grafik rerata tingkat kesukaan 

aroma sirup biji tamarillo dapat dilihat pada Gambar 4 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Tingkat Kesukaan Panelis  Aroma Sirup Biji Tamarillo 

 

 

 Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui bahwa panelis sukar untuk 

membedakan aroma dari sampel yang disajikan. Kesukaan panelis terhadap 

parameter organoleptik aroma pada jenis gula sukrosa dengan meningkatnya 

konsentrasi gula, kesukaan panelis semakin menurun. Hal ini dikarenakan pada 
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jenis gula sukrosa apabila ditambahkan konsentrasi gula maka tidak berpengaruh 

terhadap aroma yang dihasilkan. Sukrosa sendiri tidak memiliki aroma, karena 

kandungan kimia dalam sukrosa yang terbesar  hanya berupa karbohirat. Menurut 

Lutthony (1993), di dalam sukrosa hanya terdapat kandungan kimia berupa kalori, 

karbohidrat, kalsium, fosfor, besi dan air dimana pada kandungan tersebut tidak 

memberikan aroma yang khas, hanya bersifat memberikan rasa manis. 

Perlakuan pembuatan sirup biji tamarillo dengan perbandingan antara jenis 

gula sukrosa dan gula kelapa (5:1) dengan meningkatnya konsentrasi gula yang 

ditambahkan, kesukaan panelis juga semakin meningkat. Gula kelapa memiliki 

aroma yang khas, dengan semakin bertambahnya konsentrasi gula, aroma khas 

yang dihasilkan semakin tajam. Menurut Aprianto (2002) Gula kelapa mempunyai 

komposisi kimia antara lain sukrosa, protein, lemak, kadar air dan kadar abu. 

Komposisi tersebut menyebabkan gula kelapa mempunyai cita rasa yang khas, 

disamping rasa manis juga memiliki aroma khas dari gula kelapa.  

 

4.2.3 Warna 

Beberapa konsumen menilai keadaan umum produk pangan dari 

pengamatan visual mereka, dalam hal ini adalah warna. Warna menentukan 

keputusan awal konsumen untuk memilih produk. Warna yang lebih menarik 

cenderung lebih disukai oleh konsumen.  

 Hasil uji friedman terhadap warna sirup biji tamarillo menunjukkan bahwa 

penambahan jenis gula dan konsentrasinya berbeda nyata, karena nilai X
2
hit 

(12.057) > X
2
tab (11.07) pada α=0.05. Hal ini juga didukung dengan uji lanjut 

friedman pada α=0.05 dimana hasilnya menunjukkan notasi yang berbeda. 
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Perbedaan skor kesukaan antar perlakuan hasil uji friedman terhadap warna sirup 

biji tamarillo dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Rerata Nilai Terhadap Warna 

Perlakuan Rerata 

Skor 

Notasi 

Jenis Gula Konsentrasi 

Gula (%) 

Sukrosa 55 2.8 a 

Sukrosa 65 3.6 a 

Sukrosa 75 4.6 bc 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 55 3.6 a 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 65 4 ab 

Sukrosa : Gula Kelapa (5 : 1) 75 4.4 a 

tH pada α = 0.05 

Keterangan : Notasi yang berbeda meunjukkan adanya beda nyata 

 

 Nilai rerata kesukaan panelis terhadap warna sirup biji tamarillo berkisar 

antara 2.8 – 4.6 (netral – menyukai). Grafik rerata tingkat kesukaan warna sirup 

biji tamarillo dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik Tingkat Kesukaan Panelis Warna Sirup Biji Tamarillo 
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Pada konsentrasi gula sukrosa 75% didapatkan perbedaan yang nyata. 

Kesukaan panelis terhadap parameter organoleptik warna pada perlakuan jenis 

gula sukrosa cenderung meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi 

gula. Semakin besar konsentrasi gula yang digunakan dalam pembuatan sirup, 

maka parameter kesukaan panelis terhadap warna sirup biji tamarillo semakin 

meningkat. Hal ini dikarenakan gula yang semakin meningkat dapat berfungsi 

untuk mempertegas warna sirup.  Menurut Burhanudin (2005) Penambahan gula 

memungkinkan terjadinya proses karamelisasi yaitu bila gula telah mencair 

dipanaskan terus sehingga suhunya melampui titik leburnya. Pembentukan 

karamel ini biasanya digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan warna 

makanan. Penambahan gula sukrosa pada pembuatan sirup menghasilkan warna 

yang paling disukai panelis. Hal ini karena sukrosa berwarna putih, sehingga 

apabila ditambahkan dalam pembuatan sirup warna yang diperoleh berwarna 

merah keunguan tidak meninggalkan warna buah aslinya. Nicole (1979) 

menyatakan bahwa sukrosa atau gula pasir merupakan senyawa kimia yang 

mempunyai rasa manis, berwarna putih dan larut dalam air.  

Perlakuan pembuatan sirup biji tamarillo dengan penambahan perbandingan 

antara sukrosa dan gula kelapa (5:1) pada konsentrasi 65% menghasilkan beda 

nyata. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan pencampuran gula kelapa, warna 

dari gula kelapa berwana coklat sehingga apabila ditambahkan dalam pembuatan 

sirup berubah menjadi ungu gelap. Pada penambahan konsenrasi 55%, warna 

yang dihasilkan masih belum menunjukkan warna ungu yang mencolok, beda 

halnya dengan penambahan konsentrasi gula 65%, warna yang dihasilkan sirup 
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menunjukkan warna ungu yang menarik. Penambahan konsentrasi gula 75% 

menunjukkan warna sirup yang dihasilkan berwarna ungu gelap yang tidak 

diminati oleh panelis. Menurut Dinar (2008) Gula kelapa merupakan gula yang 

dihasilkan dari bahan dasar nira (cairan) yang keluar dari bunga kelapa (manggar). 

Warna dasar dari gula kelapa yaitu berwarna merah dengan memiliki rasa yang 

khas yaitu disamping rasa manis juga terasa gurih. 

 

4.3 Penilaian Perlakuan Terbaik  

 Penilaian perlakuan terbaik parameter organoleptik didasarkan pada 

pengisian lembar penilaian terbaik oleh panelis dan merupakan parameter yang 

paling penting atau menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu 

produk. Penentuan produk terpilih dilakukan dengan cara pengujian secara 

organoleptik yang dilakukan oleh 5 panelis ahli yaitu dengan memperhatikan nilai 

terbobot masing-masing parameter rasa, warna dan aroma. Parameter aroma 

memiliki nilai bobot yang paling rendah yaitu 0.286, warna 0.303 dan rasa 0.411. 

Rasa merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan 

konsumen untuk menerima atau menolak suatu produk minuman. Kualitas paling 

penting pada produk sirup biji tamarillo adalah rasa. 

 Setiap produk memiliki skor dari nilai rerata kesukaannya masing-masing 

yang akan dikalikan dengan persen terbobot (dari masing-masing parameter 

kesukaan) untuk memperoleh nilai terbobot. Produk yang memilki total nilai 

bobot tertinggi akan dipilih sebagai produk yang terbaik. Hasil pemilihan 

menunjukkan bahwa perlakuan perbandingan jenis gula sukrosa : gula kelapa 
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(5:1) dengan konsentrasi 75% memiliki nilai produk tertinggi. Rerata sifat 

organoleptik terbaik dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Sifat Organoleptik Sirup Biji Tamarillo Perlakuan Terbaik 

Parameter Rerata Keterangan 

Rasa 4.6 Sangat Menyukai 

Warna 4.4 Sangat Menyukai 

Aroma 4.4 Sangat Menyukai 

 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa perlakuan terbaik diperoleh pada perlakuan 

dengan perbandingan jenis gula sukrosa : gula kelapa (5:1). Dimana untuk 

parameter rasa mempunyai nilai 4.6 dan untuk parameter  aroma dan  warna 

mempunyai nilai produk yang sama yaitu 4.4. Nilai produk tertinggi dikatakan 

sebagai perlakuan terbaik berdasarkan parameter organoleptik menurut panelis. 

Parameter rasa memiliki nilai produk paling tinggi bila dibanding dengan 

parameter aroma dan warna, artinya parameter rasa merupakan parameter yang 

paling tinggi untuk menunjang mutu sirup biji tamarillo. Menurut Bennion (1980) 

mengatakan bahwa parameter utama yang dilihat dari suatu produk adalah 

parameter organoleptik sebelum parameter fisik dan kimia. Didukung pula oleh 

De Garmo et al (1984) bahwa parameter organoleptik lebih menentukan tingkat 

penerimaan konsumen terhadap produk.  

 

4.4 Perbandingan Karakteristik Hasil Perlakuan Terbaik dengan Produk 

Sirup Tamarillo di Pasaran  

 

4.4.1 Analisa  Organoleptik 

 Analisa organoleptik dilakukan terhadap produk hasil perlakuan terbaik, 

yaitu sampel dengan perlakuan perbandingan jenis gula sukrosa : gula kelapa (5:1) 
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dengan konsentrasi gula 75%. Hasil perlakuan terbaik tersebut akan dibandingkan 

dengan sirup biji tamarillo yang ada di pasaran. Analisis organoleptik yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi rasa, warna dan aroma yang dilakukan 

terhadap 5 panelis ahli. Hasil organoleptik produk minuman sirup biji tamarillo 

hasil perlakuan terbaik dan produk di pasaran dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Perbandingan Hasil Organoleptik Perlakuan Terbaik dengan   

                 Produk Sirup Tamarillo di Pasaran   

 

Parameter Perlakuan Terbaik 

(Sukrosa : Gula Kelapa (5:1) 

dengan Konsentrasi 75%) 

 

Kontrol 

(Sirup di Pasaran) 

Kesukaan: 

 Rasa 

 Warna 

 Aroma 

 

4.6 (menyukai) 

4.4 (menyukai) 

4.4 (menyukai) 

 

2.4 (agak tidak menyukai) 

2.2 (agak tidak menyukai) 

3 (netral) 

 

Parameter kesukaan yang terdiri dari rasa, aroma dan warna apabila 

dibandingkan dengan sirup yang beredar di pasaran memiliki nilai rata-rata yang 

jauh berbeda. Parameter rasa pada sirup hasil penelitian yaitu 4.6 sedangakan 

yang beredar di pasaran 2.4. Rendahnya nilai rasa pada sirup tamarillo yang 

beredar di pasaran disebabkan karena rasa yang dihasilkan berasa serik apabila 

dibandingkan dengan produk hasil penelitian, hal ini dikarenakan pada proses 

pembuatan sirup menggunakan bahan pemanis buatan, dimana bahan pemanais 

buatan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan rasa gatal ditenggorokan. Beda 

halnya dengan produk sirup biji tamarillo hasil penelitian, dimana bahan pemanis 

yang digunakan yaitu pemanis alami berupa sukrosa dan gula kelapa, sehingga 



110 

 

sirup yang dihasilkan mempunyai rasa unik yaitu perpaduan antara tamarillo 

dengan gula kelapa. 

Parameter warna dari sirup hasil penelitian yaitu 4.4 dan dari sirup yang ada 

di pasaran 2.2. Rendahnya nilai parameter warna dari sirup yang ada di pasaran, 

disebabkan karena adanya penambahan zat kimia yaitu penambahan pewarna 

sintetis, dimana zat pewarna ini apabila dikonsumsi secara berlebihan juga 

menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pewarna sintetis ini apabila 

dibandingkan dengan sirup biji tamarillo hasil penelitian memiliki warna yang 

tidak ungu melainkan merah, sehingga warna dari tamarillo tidak mempunyai ciri 

warna yang unik. Selain itu juga disebabkan karena proses pembuatan sirup, pada 

proses pembuatan sirup biji tamarillo hasil penelitian hanya mengunakan biji 

buah, sedangkan kulit dan daging tidak digunakan sehingga sirup yang dihasilkan 

memiliki warna yang menarik yaitu berwarna ungu.  

Parameter aroma dari sirup hasil penelitian yaitu  4.4 sedangkan dari sirup 

di pasaran 3. Rendahnya nilai parameter sirup di pasaran disebabkan karena 

aroma yang dihasilkan yaitu beraroma langu, dimana aroma tersebut berasal dari 

bahan baku sendiri yaitu tamarillo. Buah tamarillo memiliki aroma yang langu, 

sehingga pada proses pembuatan sirup biji tamarillo penelitian ditambahkan gula 

kelapa untuk menghilangkan bau langu tersebut. Produk sirup biji tamarillo hasil 

penelitian didapatkan aroma yang unik yaitu aroma yang berasal dari gula kelapa, 

dimana aroma tersebut lebih disukai panelis apabila dibandingkan dengan produk 

sirup tamarillo yang beredar di pasaran.  
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4.4.2 Analisa Fisik dan Kimia 

Analisa fisik dan kimia dilakukan terhadap produk hasil perlakuan terbaik, 

yaitu sampel dengan perlakuan perbandingan jenis gula sukrosa : gula kelapa (5:1) 

dengan konsentrasi gula 75%. Hasil perlakuan terbaik tersebut akan dibandingkan 

dengan sirup tamarillo yang ada di pasaran. Analisa fisik dan kimia yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi viskositas, total gula, total padatan 

terlarut, total antosianin.  

 

1. Viskositas 

Nilai viskositas sirup biji tamarillo perlakuan terbaik yaitu sampel dengan 

perlakuan perbandingan jenis gula sukrosa : gula kelapa (5:1) dengan konsentrasi 

gula 75%. Nilai viskositas dari perlakuan terbaik akan dibandingkan dengan 

produk sirup di pasaran, karena dalam SII masih belum tercantumkan. Nilai 

viskositas dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Nilai Viskositas Hasil Perlakuan Terbaik dengan Produk Sirup  

                 Tamarillo di Pasaran 

Sampel Ulangan 

(cps) 

Rerata 

(cps) 

Kontrol 

sukrosa:gula kelapa (5:1) 1.7775 1.9238 1.8816 1.8610 1.8058 

 

Tabel 13 menunjukkan bahwa rerata nilai viskositas pada sirup dari hasil 

penelitian yaitu 1.8610 cps tidak berbeda jauh dengan kontrol atau sirup yang 

beredar di pasaran yaitu 1.8058 cps. Pembuatan sirup biji tamarillo pada hasil 

perlakuan terbaik menggunakan perlakuan penambahan gula sukrosa : gula kelapa 

(5:1) dengan konsentrasi gula yaitu 75%, dan hal ini mempengaruhi tingkat 

viskositas. Begitu pula dengan sirup yang beredar di pasaran juga terdapat 
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penambahan gula dengan konsentrasi gula yang tinggi. Menurut Winarno (1992) 

bahwa peningkatan viskositas dipengaruhi dengan adanya penambahan gula dan 

konsentrasi gula yang ditambahkan. Gula memiliki sifat larut dalam air. Semakin 

banyak komponen gula yang larut maka zat organik yang terlarutkan juga semakin 

banyak, sehingga jumlah total padatan terlarut menjadi semakin tinggi. Dengan 

semakin tinggi jumlah total padatan terlarut maka nilai viskositasnya juga 

semakin tinggi. Menurut Bourne (1982), komponen terlarut yang semakin besar 

dalam suatu larutan akan meningkatkan viskositas, apalagi didalam sirup terdapat 

bahan tambahan seperti gula.  

 

2. Total Gula 

Pengukuran total gula perlu dilakukan karena kandungan gula dalam suatu 

bahan pangan turut menentukan saifat-sifat bahan pangan. Adanya gula akan 

berpengaruh terhadap kecenderungan untuk membentuk kristal, tekanan osmotik, 

tingkat kemanisan, warna dan aroma bahan pangan (Sudarmadji, 1996).  

Nilai total gula sirup biji tamarillo perlakuan terbaik yaitu sampel dengan 

perlakuan perbandingan jenis gula sukrosa : gula kelapa (5:1) dengan konsentrasi 

gula 75%. Nilai total gula dari perlakuan terbaik akan dibandingkan dengan SII. 

Nilai total gula dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14. Nilai Total Gula Hasil Perlakuan Terbaik dengan SII 

Sampel Ulangan 

(%) 

Rerata 

(%) 

SII 

sukrosa:gula kelapa (5:1) 64.1 66.2 66.6 65.63 Minimal 

55% 
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 Tabel 14 menunjukkan bahwa rerata nilai total gula hasil perlakuan terbaik 

yaitu 65.63% dan yang tercantum di SII total gula minimal 55%. Hal ini 

membuktikan bahwa nilai total gula pada sirup hasil perlakuan terbaik telah sesuai 

dengan SII. Total gula merupakan pengukuran kadar kandungan gula dalam suatu 

produk. Hasil perlakuan terbaik sirup biji tamarillo menggunakan perbandingan 

jenis gula antara sukrosa dan gula kelapa (5:1). Sukrosa merupakan suatu senyawa 

karbohidrat yang diperoleh dari bit atau tebu. Sukrosa berfungsi untuk 

memberikan rasa manis dalam suatu produk pangan terutama dalam sirup, dimana 

sirup merupakan suatu larutan gula pekat (sukrosa, gula invert dan High Fructose 

Syrup ) dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan. Gula kelapa 

sendiri memiliki kandungan kimia sukrosa sebesar 71.89%, selain itu juga 

terdapat kandungan kimia lain seperti gula perseduksi, lemak, protein, mineral, 

fosfor dan kalsium. Konsentrasi gula berpengaruh terhadap nilai total gula yang 

dihasilkan. Semakin banyak konsentrasi gula yang ditambahkan maka akan 

meningkatkan total gula yang ada, karena larutan gula yang ada merupakan 

larutan gula yang terdiri dari sebagian besar sukrosa dan beberapa komponen non 

sukrosa, sehingga dengan penambahan gula dari luar maka dengan sendirinya 

akan bertambah bagian sukrosanya, sehingga nilai total gula pada sirup biji 

tamarillo semakin tinggi. 

 

3. Total padatan terlarut 

Nilai total padatan terlarut sirup biji tamarillo perlakuan terbaik yaitu 

sampel dengan perlakuan perbandingan jenis gula sukrosa : gula kelapa (5:1) 

dengan konsentrasi gula 75%. Nilai total padatan terlarut dari perlakuan terbaik 
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akan dibandingkan dengan produk sirup di pasaran, karena dalam SII masih 

belum tercantumkan. Nilai total padatan terlarut dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15. Nilai Total Padatan Telarut Hasil Perlakuan Terbaik dengan  

                 Produk Sirup Tamarillo di Pasaran 

 

Sampel Ulangan 

(
o
Brix) 

Rerata 

(
o
Brix) 

Kontrol 

sukrosa:gula kelapa (5:1) 59.2 59.5 59.9 59.5 19.3 

 

Tabel 15 menunjukkan nilai rerata total padatan terlarut hasil perlakuan 

terbaik bernilai 59.5
o
Brix, sedangkan pada kontrol atau sirup di pasaran bernilai 

19.3
o
Brix. Rendahnya nilai total padatan terlarut pada kontrol, kemungkinan 

disebabkan karena penggunaan pemanis buatan yang tertera pada kemasan, 

sehingga pada refraktometer tidak terbaca. Pada sirup biji tamarillo hasil 

perlakuan terbaik zat pemanis menggunakan gula sukrosa dan dula kelapa, dimana 

gula-gula tersebut didapatkan dari bahan alami yaitu tebu dan nira kelapa. 

Menurut Tressler dan Jeslyn (1961) komponen-komponen yang terukur sebagai 

total padatan terlarut yaitu sukrosa, gula reduksi, asam-asam organik dan protein.  

Total padatan terlarut menunjukkan gula dalam suatu larutan jika gula 

tersebut merupakan komponen utama seperti pada sirup, sari buah. Gula memiliki 

sifat larut dalam air. Kelarutan gula dalam air cukup besar pada suhu pemasakan 

yang tinggi dan juga gula merupakan fraksi padat, semakin banyak gula yang 

ditambahkan maka padatan yang dihasilkan juga tinggi. Jacobs (1986) 

menyatakan bahwa gula merupakan komponen padatan terlarut yang dominan 

disamping pigmen, asam organik, vitamin dan protein. Oleh karena itu, 

peningkatan konsentasi gula akan diikuti pula dengan peningkatan nilai total 
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padatan terlarut. Menurut tressler dan Jeslyn (1961) komponen-komponen yang 

terukur sebagai total padatan terlarut yaitu sukrosa, gula reduksi, asam-asam 

organik dan protein. 

 

4. Total Antosianin 

Total antosianin diukur berdasarkan metode perbedaan pH (Guisti and 

Worlstad, 2000). Nilai total antosianin sirup biji tamarillo perlakuan terbaik yaitu 

sampel dengan perlakuan perbandingan jenis gula sukrosa : gula kelapa (5:1) 

dengan konsentrasi gula 75%. Nilai total antosianin dari perlakuan terbaik akan 

dibandingkan dengan produk sirup di pasaran, karena dalam SII masih belum 

tercantumkan. Nilai total antosianin dapat dilihat pada Tabel 16. 

 

Tabel 16. Nilai Total Antosianin Hasil Perlakuan Terbaik dengan Produk  

                 Sirup Tamarillo di Pasaran 

 

Sampel Ulangan 

(ppm) 

Rerata 

  (ppm) 

Kontrol 

sukrosa:gula kelapa (5:1) 114.57 115.49 120.08 116.713 7.56 

 

Tabel 16 menunjukkan bahwa antosianin pada sirup tamarillo yang beredar 

di pasaran sebesar 7.56 mg/100g jauh berbeda dengan sirup biji tamarillo hasil 

penelitian yaitu 116.713 mg/100g, dimana kadar antosianin sirup biji tamarillo 

hasil penelitian lebih tinggi dibanding sirup yang beredar di pasaran. Rendahnya 

kadar antosian sirup di pasaran disebabkan karena adanya penggunaan 

penambahan pewarna sintentik, dimana zat warna tersebut bukan termasuk 

kedalam senyawa antosianin. Penambahan pewarna sintetik pada sirup yang 

beredar di pasaran dapat terlihat dari kenampakan warna. Warna sirup yang 



116 

 

beredar di pasaran berwarna merah jernih, beda halnya dengan sirup biji tamarillo 

hasil penelitian dihasilkan warna yang ungu, dimana warna tersebut hampir tidak 

jauh berbeda dengan bahan baku yang digunakan biji tamarillo yang berwarna 

merah keunnguan. Menurut Moga and Tu (1994), antosianin merupakan salah 

satu pigmen alami terpenting dan larut dalam air biasanya untuk warna merah, 

ungu dan biru yang kuat pada banyak bunga, buah dan sayuran.  

Total antosianin pada sirup hasil penelitian apabila dibandingkan dengan 

bahan baku utama biji tamarillo mengalami penurunan. Total antosianin biji 

tamarillo sebesar 186.47 ppm, sedangkan hasil perlakuan terbaik 116.713 ppm. 

Turunnya nilai antosianin disebabkan karena pengaruh penambahan gula dan 

pemanasan pada proses pembuatan sirup biji tamarillo. Fennema (1996) 

menyatakan bahwa penambahan gula dapat menyebabkan rusaknya komponen 

antosianin. Ditambahkan oleh Parley (2005), gula dapat mempercepat degradasi 

pada antosianin sebagai akibat adanya produk degradasi gula menjadi furfural dan 

5-hydroxymetil-fufural yang terbentuk pada saat asam dan gula dipanaskan. 

Proses pemanasan juga berpengaruh terhadap penurunan kandungan senyawa 

antosianin. Sirup biji tamarillo hasil penelitian menggunakan suhu 65
o
C selama 15 

menit, dimana pada suhu ini kandungan antosianin dalam sirup tetap terjaga 

ketinggiannya. Menurut Shi and Linn (1992), penyebab terjadinya kerusakan 

pigmen adalah perlakukan selama proses pemanasan pada suhu 60
o
C selama 

30menit-60menit, dimana proses tersebut dapat mengakibatkan kehilangan warna 

antosianin. Ditambahkan pula oleh James (1995) pada suhu 40
o
C selama 30 menit 

sebesar 17.4% dan pada suhu 100
o
C berkurang sebesar 95.5%. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perbandingan jenis dan konsentrasi 

gula yang digunakan berbeda nyata terhadap parameter warna dan rasa serta tidak 

berpengaruh terhadap aroma. Dari hasil analisa pembuatan sirup biji tamarillo 

diperoleh bahwa hasil terbaik dari analisa organoleptik yang dilakukan oleh 

panelis ahli yaitu menggunakan perlakuan perbandingan penambahan sukrosa : 

gula kelapa (5:1) dengan konsentrasi 75%. Hasil organoleptik perlakuan terbaik 

dari segi rasa 4.6 (sangat menyukai), warna 4.4 (sangat menyukai) dan aroma 4.4 

(sangat menyukai). Hasil uji kimia dari perlakuan terbaik total gula sesuai dengan 

SII yaitu 65.63%, viskositas 1.861 cps, total padatan terlarut 59.5
o
Bri, total 

antosianin 116.713 ppm. 

 

5.2 Saran 

 Dari penelian pembuatan sirup tamarillo yang digunakan hanya biji, 

sedangkan daging buah tidak digunakan, sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan dengan kajian penambahan proporsi daging buah tamarillo. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa Percobaan 

1. Analisa Total Padatan terlarut (Apriyantono, dkk, 1989) 

Analisa total padatan terlarut menggunakan brix refraktometer, yaitu dengan 

cara meneteskan sampel larutan sirup pada kaca refraktometer. Kemudian 

dilakukan pembacaan skala dengan melihat pada teropong refraktometer. Total 

padatan terlarut dinyatakan dalam persen (%Brix). 

2. Analisa Total Gula Metode Anthrone (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. 

-  
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(Lanjutan Lampiran 1) 

 

- 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  x 100% 

3. Analisa Kadar Antosianin  (Apriyantono, dkk, 1989) 

- Untuk membuat larutan buffer KCl 0.025 M, pH  1.0 dengan cara 

mencampurkan 1.86 g KCl dengan 980 ml aquades dalam beaker. Mengujur 

pH dan mengaturnya sampai dengan pH 1.0 dengan konsentrasi HCl yang 

sesuai. Dipindahkan dalam wadah 1 L dan ditambahkan aquades sampai 1L. 

- Untuk membuat larutan buffer CH3COONa.3H2O 0.4 M dan pH 4.5 dengan 

cara mencampurkan 54.43 g CH3COONa.3H2O dengan 960 ml aquades 

dalam beaker. Mengukur pH dan mengaturnya sampai 4.5 dengan 

konsentrasi HCl yang sesuai dipindahkan dalam wadah 1L dan ditambahkan 

aquades sampai 1 L 

- Menentukan faktor pengenceran yang tepat untuk sampel dengan 

pengencaran menggunakan buffer KCl pada pH 1.0 sampai absorbansi 

sampel pada λ maksimum masuk dalam kisaran linear dari spektrofotometer 

(adsorbansi kurang dari 1.2) 

- Menyiapkan dua sampel larutan, satu dengan buffer KCl pada pH 1.0 dan 

yang lain pada buffer Na-asetat, pH 4.5. Diencerkan tiap-tiap sampel untuk 

menentukan faktor pengenceran. Biarkan 15 menit agar tercampur merata. 
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(Lanjutan lampiran 1) 

 

- Mengukut adsorbansi sampel pada λ maksimum dan 700 nm. 

- Menghitung adsorbansi dengan rumus : 

A = (A λmaks – A700)pH 1.0 – (A λmaks – A700)pH 4.5 

- Penentuan Total Antosianin dilakukan dengan: 

 

Keterangan: 

Total Antosianin (mg/1000 ml) 

  = Koefisien absorbsivitas (26900 L/mol) dinyatakan sebagai cyianidin -3-  

glukosidase (MW = 449.2) 

DF = Faktor pengencer 

4. Uji Viskositas atau Kekentalan (Yuwono dan Tri, 1998) 

Uji kekentalan secara objektif dilakukan dengan menggunakan alat 

pengukur kekentalan yaitu viskosimeter. Cara pengukur kekentalan yaitu sirup 

dimasukkan kedalam viskosimeter sampai penuh kemudian sirup itu akan 

mengalir. Pada viskosimeter terdapat dua tanda batas yaitu tanda batas atas dan 

tanda batas bawah. Ketika sirup pada tanda batas atas stopwatch “on”, ketika sirup 

sampai tanda batas bawah stopwatch dihentikan. Waktu yang diperlukan sirup itu 

mengalir dari tanda atas atas sampai tanda atas bawah dicatat. 

Perhitungan : n1/n2 = (p1/p2) x (t1/t2) 

Keterangan : n1 dan p1 = viskositas dan densitas air 
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(Lanjutan lampiran 1) 

 

 

n2 dan p2  = viskositas dan densitas cairan yang diukur 

 

t1  = waktu yang diperlukan air untuk mengalir 

t2   = waktu yang diperlukan cairan untuk mengalir 

Perhitungan viskositas cairan dibandingkan dengan viskositas air. 

Pengukuran viskositas juga diperlukan pengukuran densitas. Prosedur pengukuran  

densitas adalah botol ukuran 10 ml ditimbang (berat A g). Botol tersebut diisi 

dengan cairan yang akan diukur densitas dan viskositasnya (berat B g) 

Densitas cairan : B-A / volume cairan (g/ml) 

5. Uji Organoleptik (Soekarto, 1998) 

Pengujian organoleptik yang dilakukan adalah uji hedonik (kesukaan). Uji 

kesukaan dilakukan dengan menilai warna, aroma dan rasa sirup tamarillo serta 

penampakan sirup tamarillo. Skala penilaian yang diberikan yaitu 1 = tidak suka, 

2 = agak tidak suka, 3 = netral, 4 = agak suka, 5 = suka. Panelis yang digunakan 

adalah panelis terlatih, dimana panelis ini diambil dari personal yang memiliki 

pengalaman luas akan komoditi yang akan diuji. Panelis terlatih yang digunakan 

sebanyak 5 orang.  
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Lampiran 2. Lembar Analisa Uji Organoleptik 

Hedonic Scale Scoring 

(Uji Kesukaan) 

 

Nama Panelis  : 

Umur / Pekerjaan :  / 

Nama Peneliti  : Riske Nindyaning D.P 

Nama Produk  : SIRUP BIJI TAMARILLO 

 Saudara dimohon untuk memberikan penilaian terhadap warna, aroma, dan 

rasa dari sampel sirup ini sesuai dengan tingkat kesukaan anda. Hasil penilaian 

anda akan dinyatakan dalam skala angka.  

Skala Penilaian : 

1 = Tidak menyukai 

2 = Agak tidak menyukai 

3 = Netral 

4 = Agak menyukai 

5 = Menyukai 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Warna Aroma Rasa 

1. G1K1    

2. G1K2    

3. G1K3    

4. G2K1    

5. G2K2    

6. G2K3    

7. Kontrol    



126 

 

Lanjutan Lampiran 2.  

Lembar Penilaian Atribut Produk 

Nama Panelis  : 

Umur / Pekerjaan :  /  

Nama Peneliti  : Riske Nindyaning 

Nama Produk  : SIRUP BIJI TAMARILLO 

 

Setelah Anda melakukan uji kesukaan, selanjutnya anda diminta untuk 

membandingkan tingkat kepentingan atribut sirup tamarillo. Perbandingan ini 

digunakan untuk mengetahui kriteria mana yang anda utamakan atau lebih anda 

pentingkan ketika hendak membeli sirup tamarillo. 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 sekali 

2 = Agak Penting 

3 = Netral 

4 = Penting  

5 = Penting sekali 

No  Atribut Produk Urutan tingkat kepentingan 

1. Warna  

2. Aroma  

3. Rasa  

 

 

Malang,  ..................... 2011 

 

 

 

 

 

 

(Nama Panelis) 
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Lampiran 3. Prosedur Perhitungan Indeks 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 efektivitas. Adapun prosedur perhitungan indeks 

efektivitas, 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. 
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(Lanjutan Lampiran 3) 

 

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. 
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Lampiran 4. Hasil Uji Organoleptik (Uji Friedman) 

 

1. Uji Friedman terhadap Rasa 

Panelis 
G1K1 G1K2 G1K3 G2K1 G2K2 G2K3 

Skor r skor r skor r skor r skor r skor r 

1 3 2.5 4 5 4 5 2 1 3 2.5 4 5 

2 2 1 3 2 4 4 4 4 4 4 5 6 

3 3 1 4 3 4 3 4 3 5 5.5 5 5.5 

4 4 3 4 3 5 5.5 3 1 4 3 5 5.5 

5 2 1.5 2 1.5 4 5 3 3 4 5 4 5 

Total 14 9 17 14.5 21 22.5 16 12 20 20 23 27 

Ri 2.8 81 3.4 210.25 4.2 506.25 3.2 144 4 400 4.6 729 

Ri Total 2070.5 

 

 

k: banyaknya perlakuan = 6 

n: jumlah pasangan atau kelompok = 5 

  

F =    

   =   - 3.5 (6+1) 

   = 13.314 
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(Lanjutan Lampiran 4) 

 

2. Uji Friedman terhadap Aroma 

Panelis 
G1K1 G1K2 G1K3 G2K1 G2K2 G2K3 

Skor R skor r skor r skor r skor r Sk4or r 

1 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 

2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 6 

3 4 3.5 3 1 4 3.5 4 3.5 4 3.5 5 6 

4 4 4.5 3 1.5 3 1.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 

5 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 

Total 20 19 18 13.5 18 13 19 16 20 19 22 24.5 

Ri 4 361 3.6 182.25 3.6 169 3.8 256 4 361 4.4 600.25 

Ri Total 1929.5 

 

k: banyaknya perlakuan = 6 

n: jumlah pasangan atau kelompok = 5 

  

F =    

   =   - 3.5 (6+1) 

   = 5.257                 
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(Lanjutan Lampiran 4) 

 

3. Uji Friedman terhadap Warna 

Panelis 
G1K1 G1K2 G1K3 G2K1 G2K2 G2K3 

Skor R skor r skor r skor r skor r skor r 

1 2 1 3 2.5 4 5 3 2.5 4 5 4 5 

2 3 1 4 3 4 3 4 3 5 5.5 5 5.5 

3 3 1 4 3.5 5 6 4 3.5 4 3.5 4 3.5 

4 2 1 3 2 5 5.5 4 3.5 4 3.5 5 5.5 

5 4 4 4 4 5 6 3 1.5 3 1.5 4 4 

Total 14 8 18 15 23 25.5 18 14 20 19 22 23.5 

Ri 2.8 64 3.6 225 4.6 650.25 3.6 196 4 361 4.4 552.25 

Ri Total 2048.5 

 

k: banyaknya perlakuan = 6 

n: jumlah pasangan atau kelompok = 5 

  

F =    

   =    - 3.5 (6+1) 

   = 12.057 
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(Lanjutan Lampiran 4) 

 

Hasil uji Friedman dibandingkan dengan tabel 
2
 0,05:db=(k-1) 

 

Uji 

friedman 

Hasil Kesimpulan 

Rasa  F = 13.314 ; tabel 2 = 11,07 (F> tabel 2) Ada beda antar perlakuan 

Aroma  F = 5.257 ; tabel 
2
 = 11.07 (F< tabel 

2
) Tidak ada beda antar perlakuan 

Warna  F = 12.057 ; tabel 
2
 = 11.07 (F> tabel 

2
) Ada beda antar perlakuan 

 

Uji Lanjutan dari Hasil Uji Friedman Terhadap Rasa 

tH = tα/2 ; db = (k-1)(n-1)  

Untuk α = 0.05 db = (6-1)(5-1) = 2.086 

tH = 2.086  

    = 2.086 x 5.916 

    = 12.341 

Untuk α = 0.01 db = (6-1)(5-1) = 2.845 

tH = 2.845  

    = 2.845 x 5.916 

    = 16.831 

Ri – Ri’  > tH pada α = 0.05 maka Ho ditolak , rangking perlakuan tersebut berbeda nyata 

P<0.05) 

Ri – Ri’  > tH pada α = 0.01 maka Ho ditolak berarti rangking perlakuan tersebut berbeda 

sangat nyata (P<0.01) 

 

 



70 

 

(Lanjutan Lampiran 4) 

Pemberian Notasi pada Hasil Uji Friedman Terhadap Rasa (karena ada beda nyata) 

Perlakuan Ri G1K1 

(1) 

G2K1 

(4) 

G1K2 

(2) 

G2K2 

(5) 

G1K3 

(3) 

G2K3 

(6) 

9 12 14.5 20 22.5 27 

G1K1 (1) 9 - 3 5.5 11 13.5* 18*
#
 

G2K1 (4) 12  - 2.5 8 10.5* 15* 

G1K2 (2) 14.5   - 5.5 8 12.5* 

G2K2 (5) 20    - 2.5 7 

G1K3 (3) 22.5     - 4,5 

G2K3 (6) 27      - 

tH = 

α = 0.05 

12.341 

(*) 

a a a a ab abc 

tH = 

α = 0.01 

16.831(#) a a a a a ab 

 

 

Uji Lanjutan dari hasil Uji Friedman terhadap Warna 

tH = tα/2 ; db = (k-1)(n-1)  

Untuk α = 0.05 db = (6-1)(5-1) = 2.086 

tH = 2.086  

    = 2.086 x 5.916 

    = 12.341 

Untuk α = 0.01 db = (6-1)(5-1) = 2.845 

tH = 2.845  

    = 2.845 x 5.916 

    = 16.831 

Ri – Ri’  > tH pada α = 0.05 maka Ho ditolak berarti rangking perlakuan tersebut berbeda 

nyata (P<0.05) 
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Ri – Ri’  > tH pada α = 0.01 maka Ho ditolak berarti rangking perlakuan tersebut  berbeda 

sangat nyata (P<0.01) 

 

Pemberian Notasi pada Hasil Uji Friedman terhadap Warna (karena ada beda nyata) 

Perlakuan Ri G1K1 

(1) 

G2K1 

(4) 

G1K2 

(2) 

G2K3 

(6) 

G2K2 

(5) 

G1K3 

(3) 

8 14 15 19 23.5 25.5 

G1K1 (1) 8 - 6 7 11 15.5* 17.5*
#
 

G2K1 (4) 14  - 1 5 9.5 11.5 

G1K2 (2) 15   - 4 8.5 10.5 

G2K3 (6) 19    - 4.5 6.5 

G2K2 (5) 23.5     - 2 

G1K3 (3) 25.5      - 

tH = 

α = 0.05 

12.341 

9*) 

a a a a ab bc 

tH = 

α = 0.01 

16.831(#) a a a a a ab 
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Lampiran 5. 

 

Perhitungan Nilai Indeks Efektivitas dan Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 

Tabel Data Tingkat Kepentingan    

Panelis 
Kriteria 

Total 
Warna Aroma Rasa 

1 3 4 5 12 

2 3 4 5 12 

3 5 4 3 12 

4 3 4 5 12 

5 3 4 5 12 

Total 17 20 23 60 

Bobot 0.303 0.286 0.411 1 

 

 

Tabel Rerata Nilai Organoleptik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Nilai Efektifitas Organoleptik 

Perlakuan 
Nilai Organoleptik 

Warna Aroma Rasa 

G1K1 2.8 4 2.8 

G1K2 3.6 3.6 3.4 

G1K3 4.6 3.6 4.2 

G2K1 3.6 3.8 3.2 

G2K2 4 4 4 

G2K3 4.4 4.4 4.6 

Ntj 2.8 3.6 2.8 

Ntb 4.6 4.4 4.6 

Perlakuan 
Nilai Organoleptik 

Warna Aroma Rasa 

G1K1 0 0.5 0 

G1K2 0.444 0 0.333 

G1K3 1 0 0.778 

G2K1 0.444 0.25 0.222 

G2K2 0.667 0.5 0.667 

G2K3 0.889 1 1 
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(Lanjutan Lampiran 5) 

 

Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Kriteria Bobot 
G1K1 G1K2 G1K3 G2K1 G2K2 G2K3 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

Warna 0.303 0 0 0.444 0.134 1 0.303 0.444 0.134 0.667 0.202 0.889 0.269 

Aroma 0.286 0.5 0.143 0 0 0 0 0.25 0.071 0.5 0.143 1 0.286 

Rasa 0.411 0 0 0.333 0.137 0.778 0.320 0.222 0.091 0.667 0.274 1 0.411 

Total 1  0.143  0.21  0.623  0.296  0.619  0.966 

Perlakuan Terbaik              =                    G2K3 
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Lampiran 6. Uji T (Perbandingan Perlakuan Terbaik dengan Kontrol) 

Parameter Organoleptik 

1. Warna 

Panelis G2K3 

(Terbaik) 

Kontrol d [A-B] d^2 

1 4 2 2 4 

2 5 1 4 16 

3 4 2 2 4 

4 5 2 3 9 

5 4 3 1 1 

Total 22 11 12 34 

 

T = 12 

T^2 = 144 

T^2/n = 28.8 

d = T/n = 2.4 

JK = ∑ d^2 – T^2/n = 5.2 

s^2 = JK/(n-1) = 1.3 

s^2d = s^2/n = 0.26 

sd = (s^2d) ^0.5 = 0.510 

t = d/sd = 4.706 

Nilai T Tabel 5% (0.05;2) = 2.776 

 

Karena T hitung (4.706) lebih besar dari T tabel 5% (2.776), maka nilai organoleptik warna 

kontrol dan perlakuan terbaik ada perbedaan nyata.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan hasil terbaik dengan kontrol atau sirup 

dipasaran terhadap parameter organoleptik warna adalah hasil terbaik dengan perlakuan 

perbandingan antara sukrosa : gula kelapa (5:1) lebih baik daripada control atau sirup di 

pasaran.  
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(Lanjutan Lampiran 6) 

2. Aroma 

Panelis G2K3 

(Terbaik) 

Kontrol d [A-B] d^2 

1 4 2 2 4 

2 5 2 3 9 

3 4 4 0 0 

4 4 3 1 1 

5 4 4 0 0 

Total 21 15 6 14 

 

T = 6 

T^2 = 36 

T^2/n = 7.2 

d = T/n = 1.2 

JK = ∑ d^2 – T^2/n = 6.8 

s^2 = JK/(n-1) = 1.7 

s^2d = s^2/n = 0.34 

sd = (s^2d) ^0.5 = 0.583 

t = d/sd = 2.058 

Nilai T Tabel 5% (0.05;2) = 2.776 

 

Karena T hitung (2.058) lebih kecil dari T tabel 5% (2.776), maka nilai organoleptik aroma 

kontrol dan perlakuan terbaik tidak ada perbedaan nyata.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan hasil terbaik dengan kontrol atau sirup 

dipasaran terhadap parameter organoleptik aroma adalah hasil terbaik dengan perlakuan 

perbandingan antara sukrosa : gula kelapa (5:1) lebih baik daripada kontrol atau sirup di 

pasaran.  
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(Lanjutan lampiran 6) 

3. Rasa 

Panelis G2K3 

(Terbaik) 

Kontrol d [A-B] d^2 

1 4 1 3 9 

2 5 2 3 9 

3 5 2 3 9 

4 5 4 1 1 

5 4 3 1 1 

Total 23 12 11 29 

 

T = 11 

T^2 = 121 

T^2/n = 24.2 

d = T/n = 2.2 

JK = ∑ d^2 – T^2/n = 4.8 

s^2 = JK/(n-1) = 1.2 

s^2d = s^2/n = 0.24 

sd = (s^2d) ^0.5 = 0.490 

t = d/sd = 4.490 

Nilai T Tabel 5% (0.05;2) = 2.776 

 

Karena T hitung (4.490) lebih besar dari T tabel 5% (2.776), maka nilai organoleptik rasa 

kontrol dan perlakuan terbaik ada perbedaan nyata.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan hasil terbaik dengan kontrol atau sirup 

dipasaran terhadap parameter organoleptik rasa adalah hasil terbaik dengan perlakuan 

perbandingan antara sukrosa : gula kelapa (5:1) lebih baik daripada control atau sirup di 

pasaran.  
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Lampiran7. Hasil Uji Kualitas Produk Sirup Tamarillo 

 Pelaksanaan uji kualitas produk hasil perlakuan terbaik sirup Tamarillo dengan 

menggunakan hasil parameter organoleptik diperoleh perlakuan dengan menggunakan jenis 

gula sukrosa:gula kelapa (5:1) dengan konsentrasi 65%, yang kemudian diuji Total Padatan 

Terlarut, Total Gula, Total Antosianin, pH dan Viskositas. Hasil uji kimia tersebut 

dibandingkan dengan kontrol (sirup yang beredar di pasaran) dan SII syarat mutu sirup.  

 

a) Viskositas 

Sampel Ulangan Rerata 

(cps) 

Kontrol 

1. 1.7775 1.9238 1.8816 1.8610 1.8058 

Kontrol merupakan produk Sirup yang ada di pasaran 

b) Total Gula 

Sampel Ulangan Rerata 

(%) 

SII 

1. 64.1 66.2 66.6 65.63 Minimal 55% 

 

c) Total Padatan Terlarut 

Sampel Ulangan Rerata 

(
o
Brix) 

Kontrol 

1. 59.2 59.5 59.9 59.5 19.3 

 Kontrol merupakan produk Sirup yang ada di pasaran 

d) Total Antosianin 

Sampel Ulangan Rerata 

(ppm) 

Kontrol 

1. 114.57 115.49 120.08 116.713 7.56 

Kontrol merupakan produk Sirup yang ada di pasaran 
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Lampiran 8.    BIODATA PANELIS 

1. Nama  : Farid Bustamin 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 40th 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan  : UKM RN Sejak 2008 

2. Nama  : Ruslan Guntoro 

Usia   : 54th 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan  : UKM  Minuman Sari Buah “E-Rovit” 

3. Nama  : Judo Purwanto 

Usia   : 36th 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan  : Laboran TIP-FTP-UB 

4. Nama  : Hj.Susiyahmikadir 

Usia   : 68th 

Pendidikan  : - 

Pekerjaan  : P4S sejak 1963 

5. Nama  : Wahono H.S 

Usia   : 57th 

Pendidikan  : S2 

Pekerjaan  : - CV. M. Agromedica sejak 1999 

- Dosen THP-FTP-UB 
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Lampiran 9. Foto Produk 

                                                

               
       Sukrosa 55%                              Sukrosa 65%                         Sukrosa 75% 

         
Sukrosa : Gula kelapa (5:1)  Sukrosa : Gula kelapa (5:1)   Sukrosa : Gula kelapa (5:1) 

               55%                                      65%                                        75% 

 


