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III METODE PENELITIAN 

 

3.1    Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi serta 

Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Proses Pangan dan Hasil Pertanian 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang mulai bulan Oktober  - Januari 2014. 

3.2   Alat dan Bahan 

3.2.1  Alat  

Alat yang digunakan dalam pembuatan minuman sari jahe adalah 

timbangan analitik merk “Denver Instrument M-310”, kain saring, Erlenmeyer, 

pisau, cup, cup sealer, sendok stainless steal, gelas ukur 1000 ml, mangkok, 

cobek, talenan, alat parut merk “Dine Mate”, dan termometer. 

Sedangkan alat yang digunakan untuk analisa adalah timbangan analitik, 

water shakerbath pipet volumetrik, pipet tetes, vorteks, labu takar, Erlenmeyer, 

Sentrifuse, tube, spektrofotometer, breaker gelas, oven listrik color reader,  pH 

meter. 

3.2.2  Bahan  

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah jahe merah 

yang diperoleh dari Pasar Merjosari, Malang. Bahan tambahan yang digunakan 

yaitu madu “Hazli” yang diproduksi oleh CV Marga Karya Harmony, dan natrium 

benzoat yang diperoleh dari Pasar Merjosari, Malang. 

Bahan untuk analisa aquades, Larutan Buffer 4, Buffer 7, etanol 96 % 

Larutan reagen follin ciocalteu, Na2Co3 , Iodium, Amilum, indikator PP, H2SO4 

dari toko kimia Makmur Sejati, Anthrone 1,1-Diphenyl-2-Picrylhyrazyl (DPPH) di 

peroleh dari Laboratorium Biokima Pangan Universitas Brawijaya. 

3.3     Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor I terdiri dari 3 level 

dan faktor II terdiri dari 3 level, didapatkan 9 kombinasi perlakuan. Setiap 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan, sehingga didapatkan jumlah 

perlakuan sebanyak 27 kali. 
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Faktor I : Suhu Ekstraksi  (S)   Faktor II : Waktu Ekstraksi (L) 

S1 = 85 0C     L1 = 15 Menit 

 S2 = 90 0C     L2 = 20 Menit 

 S3 = 95 0C     L3 = 25 Menit 

 

Kombinasi dari 2 faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Kombinasi 2 Faktor (Suhu dan Lama Waktu  Ekstraksi Jahe) 

Suhu Ekstraksi Waktu Ekstraksi jahe 

 L1 L2 L3  

S1 

S2 

S3 

 

 S1L1  

 S2L1 

 S3L1 

S1L2 

S2L2 

S3L2 

S1L3 

S2L3 

     S3L3 

 

Dari faktor tersebut, maka diperoleh satuan percobaan : 

S1W1 : Suhu Ekstraksi 85 0C, Waktu 15 Menit 

S1W2 : Suhu Ekstraksi 90 0C, Waktu 20 Menit 

S1W3 : Suhu Ekstraksi 95 0C, Waktu 25 Menit 

S2W1 : Suhu Ekstraksi 85 0C, Waktu 15 Menit 

S2W2 : Suhu Ekstraksi 90 0C, Waktu 20 Menit 

S2W3 : Suhu Ekstraksi 95 0C, Waktu 25 Menit 

S3W1 : Suhu Ekstraksi 85 0C, Waktu 15 Menit 

S3W2 : Suhu Ekstraksi 90 0C, Waktu 20 Menit 

S3W3 : Suhu Ekstraksi 95 0C, Waktu 25 Menit 

 

3.4     Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah  

penelitian pendahuluan mengenai penentuan lama waktu ekstraksi jahe yang 

menghasilkan sari jahe dengan aktivitas antioksidan tertinggi. Suhu yag 

digunakan pada penelitian pendahuluan ini adalah 90 0C. Penentuan suhu 

ekstraksi ini didasarkan pada peneltian yang telah dilakukan oleh Mayani (2014), 

dimana teknik ekstraksi yang dilakukan adalah teknik infundansi dengan suhu 90 
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0C dan lama waktu ekstraksi 15 menit. Variasi waktu yang digunakan adalah 

mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 menit.  

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan didapatkan aktivitas 

antioksidan tertinggi terdapat pada suhu ekstraksi 90 0C dengan lama waktu 

ekstraksi 25 menit. Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk penentuan waktu 

proses ekstraksi yang dianggap dapat mewakili lamanya waktu ekstraksi pada 

penelitian utama atau penelitian tahap kedua. Penelitian pendahuluan tersebut 

digunakan sebagai dasar untuk penentuan optimasi suhu dan lama waktu 

ekstraksi pada penelitian tahap kedua. Pada penelitian tahap kedua tersebut 

akan dilakukan analisa terhadap sifat fisik dan kimia sari jahe yang dihasilkan. 

Pemilihan perlakuan terbaik pada penelitian tahap kedua ini menggunakan 

metode zeleny.  

Hasil pemilihan perlakuan terbaik yang didapatkan pada penelitian tahap 

kedua akan dilanjutkan pada penelitian tahap ketiga. Penelitian tahap ketiga 

tersebut adalah  analisa secara organoleptik berdasarkan respon kesukaan 

panelis terhadap produk minuman sari jahe yang telah ditambahkan madu 

sebagai pemanis. Penambahan madu terdiri dari 5 tingkat yaitu 10%, 20%, 30%, 

40% dan 50%.   

3.4.1  Proses  Pembuatan Minuman Sari Jahe  

Pembuatan minuman sari jahe  terdiri dari beberapa tahap yaitu:  

1. Sortasi dan pencucian bahan baku 

Jahe disortasi dengan memilih jahe yang masih segar dan tidak busuk, 

setelah disortasi jahe dicuci dengan menggunakan air mengalir yang bertujuan 

untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak dikehendaki yang masih 

melekat pada rimpang jahe. 

2. Blanching uap selama 5 menit 

Blanching merupakan proses thermal yang berfungsi untuk inaktivasi 

enzim dan menghilangkan mikroba awal bahan. Selain itu, proses ini juga 

berfungsi untuk merusak jaringan pada rimpangg jahe agar memudahkan proses 

ekstraksi. Proses blanching yang dilakukan menggunakan uap panas. 

Keuntungan penggunaan metode blanching uap panas dibanding dengan 

metode blanching dengan air panas adalah kehilangan komponen bahan pangan 

akibat proses pelarutan dapat dihindari (Estiasih dan Ahmadi, 2009).  

3. Pemotongan ketebalan 1-2 mm. 
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Jahe direduksi ukurannya agar mempermudah proses ekstraksi. 

Kegunaan dari pengecilan ukuran ini adalah untk memperluas sisi permukaan 

bahan yang kontak dengan air (pelarut), sehingga diharapkan pelarut dapat 

melarutkan komponen senyawa pada rimpang jahe dengan baik. 

4. Ekstraksi 

Jahe yang telah ditimbang masing-masing seberat 50 g diekstraksi 

dengan rasio jahe dan air (1:10) selama 15, 20 dan 25 menit dengan suhu 85, 90 

dan 95ºC. 

 

5. Pengendapan dan Penyaringan 

Sebelum dilakukan proses penyaringan terlebih dahulu bahan hasil 

ekstraksi diendapkan agar partikel yang berukuran kecil pada jahe dapat 

mengendap. Setelah itu dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain 

saring. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan antara sari jahe dengan 

ampas atau kotoran lainnya. 

6. Pencampuran dan pemasakan 

Sari jahe yang telah diperoleh dicampur dengan madu dengan rasio 

tertentu dan natrium benzoat 0,1% (b/v), kemudian dipanaskan pada suhu 85-

900C selama 15 menit. Selama proses tersebut dilakukan pengadukan untuk 

mendapatkan campuran yang homogen. Seperti yang dinyatakan oleh Winarno 

(1992), pada saat proses pemanasan juga dilakukan pengadukan. Hal ini 

bertujuan untuk meratakan penyerapan air dan selama pengadukan tersebut 

akan menyebabkan granula pecah sehingga viskositas akan meningkat. 

Pemanasan dilakukan sampai larutan matang yang ditandai dengan munculnya 

gelembung-gelembung udara di permukaan dan meningkatnya konsentrasi 

larutan menjadi kental. 

7. Pengemasan 

Minuman sari jahe yang sudah diekstrak kemudian dimasukkan ke dalam 

kemasan cup dan ditutup dengan menggunakan mesin cup sealer. Pengemasan 

berperan dalam menjaga kualitas produk sebelum sampai di tangan konsumen. 

Kemasan bermanfaat untuk menjaga produk agar tetap terlindung dan bersih 

dari kotoran serta kontaminasi. Selain itu kemasan berguna untuk 

mempertahankan daya tahan produk sehingga tidak cepat rusak (Hambali, 2006 

dalam Setiyawan, 2011). 
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3.5     Pengujian dan Analisa Data  

Pengamatan yang dilakukan meliputi analisa fisik, kima, dan uji 

organoleptik. Analisa fisik dan kimia yang dilakukan terhadap minuman sari jahe 

meliputi: analisa aktivitas antioksidan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) (Tang, et al. 2002), total fenol (Sharma, 2011), total padatan 

(Apriantono dkk, 1989), analisa warna (Yuwono dan Susanto, 1998) serta uji 

organoleptik hedonic scale (Rahayu, 2001), meliputi warna, rasa, kenampakan, 

aroma dan tingkat kepedasan minuman sari jahe.  

Data yang diperoleh dianalisa dengan ANOVA (Analysis of Variance) 

dengan selang kepercayaan 5%. Dari hasil uji jika menunjukkan beda nyata 

dilakukan uji lanjut dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) dan apabila terjadi 

interaksi antara keduanya diteruskan dengan uji DMRT (Duncant Multiple Range 

Test) (Yitnosumarto, 1991). Sedangkan untuk pemilihan perlakuan terbaik ada 

dua cara yang pertama perlakuan terbaik secara kimia – fisik dengan metode 

Zeleny dan secara organoleptik dengan metode de garmo (de garmo, et al, 

1984).  
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3.7     Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Sari Jahe   

 

                                                Jahe Merah 

 

  Sortasi 

 

     Pencucian dengan air mengalir 

 

                 Pengupasan 

 

             Blanching Uap 5 Menit 

 

                                         Pemotongan ketebalan 3-5 mm     

  

                                                   Penimbangan 20 g 

 

                                         Pemasukan ke Dalam Erlenmeyer  

 

Ekstraksi dalam Shaker Waterbath 
Suhu (85, 90, 95 0C) 

Waktu (15, 20 dan 25) 
 

                               Penyaringan 

         

                     Sari Jahe 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Sari Jahe (Modifikasi Lisna Mayani, 2014) 

 

Pelarut Aquades 
(Jahe : Aquades) = 1:10 b/v 

Analisa : 

- Aktivitas AO 
- Total Fenol 
- TP 
- Warna 
- pH 

Antioksidan 
Total Fenol 
Kadar Air 

Pemilihan 

Perlakuan Terbaik 

Sari Jahe 
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3.7     Diagram Alir Pembuatan Minuman Sari Jahe Madu  

 

 

 

                                 Ditambahkan  Madu 

 

                                   Ditimbang sesuai proporsi 

       (10%, 20%, 30%, 40%, 50%) (%b/v) 

 

              Pencampuran 

 

Dimasukkan Ke dalam Cup Plastik 

 

               Di  sealing 

 

                                     Pasteurisasi 85 0C 15 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Sari Jahe Madu 

 

Analisa : 
- Total Gula 
- Vitamin C 
- Antioksidan 
- Total Fenol 
- Kadar Air 

Minuman Sari Jahe Madu Analisa Organoleptik : 
- Rasa 
- Aroma 
- Kenampakan 
- Warna 
- Kepedasan 

Natrium Benzoat 
0,1 % b/v 

Sari Jahe Hasil Pemilihan 

Perlakuan Terbaik 


