
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Bahan Baku 

 Analisis bahan baku dilakukan untuk mengetahui kondisi awal bahan baku 

yang akan digunakan dalam pembuatan sirup jahe nira kelapa. Bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan sirup jahe nira kelapa  adalah nira kelapa yang berasal 

dari kelapa yang berumur ±20 tahun yang diperoleh dari desa Bendosari, kecamatan 

Sanan Kulon, kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nira diperoleh dengan cara menyadap 

dari mayang yang selanjutnya akan dibuat menjadi gula kelapa. Nira kelapa yang 

didapat kemudian didiamkan secara alami selama 8 jam dalam keadaan terbuka, 

lalu dimasak menjadi sirup jahe nira kelapa. Data hasil analisis bahan baku dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Hasil Analisa Bahan Baku Sirup Jahe Nira Kelapa 

Parameter Hasil analisa Literatur 

Nira Kelapa Terfermentasi 8Jam   
Kadar air (%) 63,37 - 
Total Gula (%) 29,01  - 
TPT (%) 13,7  - 
Kadar gula reduksi(%) 25,6  17 b) 
pH 4,4 5,5-5,8 a) 
Jahe Merah    
Total fenol (%) 0,638 - 
Jahe Gajah   
Total Fenol (%) 0,573 0,44% c) 
Jahe Emprit   
Total Fenol (%) 0,665 0,69% c) 

Keterangan: a)Theivendirarajah (1997) ; b) Xia (2011); c) Irfan (2008) 

 Kadar gula reduksi nira didiamkan 8 jam hasil analisa yaitu sebesar 25,6%, 

sedangkan menurut Xia (2011) 17%. Tingginya kadar gula reduksi hasil analisa bisa 

disebabkan karena terjadinya proses inversi. Perbedaan hasil analisa dengan 

pustaka dapat dikarenakan adanya perbedaan perlakuan pada penambahan susu 

kapur. Pada nira pustaka jumlah gula reduksi yang dihasilkan lebih rendah 

dimungkinkan penambahan susu kapur lebih banyak dibandingkan dengan nira hasil 

analisa selain itu pada perlakuan analisa gula reduksi dari pustaka dilakukan dengan 

lima kali pengenceran sehingga hasil yang didapatkan lebih kecil. Menurut Erwinda 
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(2009) menyebutkan bahwa semakin tinggi konsentrasi susu kapur yang diberikan 

maka semakin rendah kadar gula reduksi yang dihasilkan. 

Kondisi pH nira kelapa yang didiamkan 8 jam lebih rendah dari pustaka yaitu 

sebesar 4,4, sedangkan menurut  Theivendirarajah (1997) yaitu berkisar antara 5,5-

5,8. Perbedaan ini diduga pada nira literatur ditambahkan susu kapur yang lebih 

banyak dibandingkan dengan nira bahan baku. Semakin tinggi susu kapur yang 

diberikan maka akan semakin tinggi nilai pH (basa).  

Bahan baku lain dalam pembuatan sirup jahe nira kelapa adalah jahe dengan 

tiga jenis yaitu jahe merah, jahe gajah, jahe emprit. Tanaman jahe yang telah lama 

dikenal dan tumbuh baik di Indonesia merupakan salah satu rempah-rempah yang 

sejak dulu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia (Nurliani,2013). Dalam jahe 

terdapat oleoresin yang merupakan minyak yang tidak menguap. Didalam oleoresin 

terdapat beberapa senyawa seperti minyak atsiri dan senyawa fenol yang dapat 

dimanfaatkan sebagai anti mikroba (Hernani, 2001). Karakteristik utama fenol yaitu 

bersifat asam, mudah teroksidasi dan membentuk polimer yang menimbulkan warna 

gelap (Pratt dan Hudson, 1990). Dari hasil analisa didapatkan hasil bahwa jahe 

emprit memiliki total fenol yang paling tinggi dibandingkan jahe lainnya yaitu sebesar 

0,665%. Perbedaan kandungan fenol antara hasil analisa dengan pustaka dapat 

dikarenakan perbedaan komposisi kimia pada jahe. Menurut Mustafa et al.,(2008) 

komposisi pada jahe dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain waktu 

panen (umur panen), lingkungan tumbuh, keadaan rimpang (segar atau kering) dan 

letak geografi.  

 

 

4.2 Karakteristik Sirup Jahe Nira Kelapa 

4.2.1 Total Fenol 

Hasil penelitian total fenol yang didapatkan dari sirup jahe nira kelapa 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah. Rerata nilai total fenol sirup jahe nira 

kelapa berkisar antara 0,468% sampai 0,695%. Pada ketiga varietas jahe terjadi 

peningkatan  terhadap hasil total fenol. Varietas jahe emprit  memiliki nilai total fenol 

tertinggi dan nilai total fenol terendah adalah varietas jahe gajah. Pengaruh varietas 

jahe dan konsentrasi sari jahe terhadap total fenol sirup jahe nira kelapa dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Pengaruh Varietas Jahe dan Konsentrasi Sari Jahe Terhadap Total 
Fenol Sirup Jahe Nira Kelapa 

 

Berdasarkan ketiga jenis jahe tersebut, varietas jahe emprit memiliki nilai 

total fenol yang tertinggi yaitu berkisar antara 0,535% sampai 0,695%. Untuk jahe 

merah nilai total fenol berkisar 0,50% sampai 0,64% sedangkan nilai total fenol 

terendah adalah varietas jahe gajah  yaitu dengan  total fenol berkisar antara 

0,468% sampai 0,62%. Adanya perbedaan nilai total fenol pada ketiga varietas jahe 

dikarenakan perbedaan komposisi kimia pada setiap varietas jahe. Komposisi kimia 

setiap varietas jahe berbeda-beda. Perbedaan komposisi kimia pada jahe menurut  

Mustafa et al.,(2008) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain waktu 

panen (umur panen), lingkungan tumbuh, keadaan rimpang (segar atau kering) dan 

letak geografi.  

Dari hasil perhitungan sidik ragam (Lampiran 4) varietas jahe dan 

konsentrasi sari jahe memberikan pengaruh sangat nyata terhadap total fenol sirup 

jahe nira kelapa. Rerata nilai total fenol pada sirup jahe nira kelapa berbagai 

perlakuan varietas jahe dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Rerata Total Fenol Sirup Jahe Nira Kelapa Akibat Perlakuan Varietas 
Jahe 

Varietas Jahe Rerata Total Fenol (%) BNT 1% 

Merah 0,580 ab  
0,054 Gajah 0,534 a 

Emprit 0,613 b 

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 

berbeda nyata. 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa varietas jahe berpengaruh nyata 

terhadap total fenol sirup jahe nira kelapa. Rerata total fenol jahe gajah berbeda 

sangat nyata dengan total fenol jahe emprit namun tidak berbeda nyata dengan total 

fenol jahe merah, sedangkan total fenol jahe merah tidak berbeda nyata dengan 

total fenol jahe emprit dan jahe gajah. Varietas jahe gajah memiliki total fenol lebih 

kecil dibandingkan jahe merah dan jahe emprit, sedangkan jahe emprit memiliki nilai 

rerata total fenol yang paling besar dibandingkan varietas jahe lainnya. Hal tersebut 

dapat dikarenakan total fenol pada bahan baku setiap jenis jahe berbeda-beda. Jahe 

gajah memiliki kandungan fenol yang lebih rendah yaitu 0,573% sedangkan jahe 

emprit memiliki total fenol yang tinggi yaitu sebesar 0,665%. Menurut Irfan (2008) 

kandungan fenol pada jahe emprit lebih tinggi dibandingkan jahe gajah yaitu sebesar 

0,69% dan jahe gajah 0,44%. Perbedaan kandungan komponen dalam jahe dapat 

dikarenakan perbedaan umur dan lingkungan tumbuh. 

Hasil analisa ragam (lampiran 4) menunjukkan bahwa konsentrasi sari jahe 

berpengaruh sangat nyata terhadap total fenol sirup jahe nira kelapa. Rerata total 

fenol akibat perlakuan konsentrasi sari jahe dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Rerata Total Fenol Sirup Jahe Nira Kelapa Akibat Perlakuan Konsentrasi       
Sari Jahe pada Varietas Jahe yang Berbeda 

Varietas Jahe 
 

Konsentrasi Sari 
Jahe (%) 

Rerata Total Fenol 
(%) 

BNT 1% 

 
Merah 

5 0,501 a  
 

 
 

0,09 

10 0,596 b 

15 0,643 b 

 
Gajah 

5 0,468 a 

10 0,512 a 

15 0,620 b 

 
Emprit 

5 0,535 a 

10 0,610 ab 

15 0,695 b 

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 

berbeda nyata. 
 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil total fenol akibat konsentrasi sari jahe pada 

varietas jahe yang berbeda menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan 

konsentrasi sari jahe akan meningkatkan rerata total fenol sirup jahe. Hal tersebut 

diduga karena perbedaan penambahan sari jahe pada setiap konsentrasi. Semakin 

banyak konsentrasi yang ditambahkan maka akan semakin besar total fenol yang 

dihasilkan. Kandungan fenol yang ada didalam jahe dapat mempengaruhi nilai total 

fenol sirup yang dihasilkan. Menurut Mishra (2009) komponen utama dari jahe segar 

adalah senyawa homolog fenolik keton yang dikenal sebagai gingerol sehingga 

semakin tinggi kandungan fenol yang ada didalam jahe maka semakin tinggi total 

fenol yang dihasilkan. 

Selain hal tersebut yang mempengaruhi kandungan fenol didalam bahan 

adalah adanya kandungan air dan total padatan yang ada didalam bahan. Apabila 

kadar air yang ada pada produk tinggi maka total fenolnya akan sedikit, sehingga 

semakin besar penambahan konsentrasi sari jahe maka total fenol yang dihasilkan 

akan menurun. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya total padatan pada bahan 

akan menurunkan kadar komponen lainnya. Dugaan ini didukung oleh penelitian 

Sofia (2009) tentang ekstraksi senyawa fenol pada bubuk kluwak yang dikeringkan 

dengan bahan pengisi maltodekstrin, bahwa semakin banyak total padatan 

(maltodekstrin) yang ditambahkan pada suatu bahan, maka total fenol yang terukur 

akan jauh lebih sedikit.  
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4.2.2 Kadar Total Padatan Terlarut 

 Total padatan terlarut komponen bahan pangan yang tersusun atas total 

padatan dan air yang dinyatakan sebagai Brix. Komponen yang terukur sebagai total 

padatan terlarut yaitu sukrosa, gula pereduksi, asam organik dan protein, (Muafi, 

2004). Pada varietas jahe merah memiliki nilai TPT paling tinggi sedangkan nilai 

TPT terendah adalah varietas jahe emprit. Pengaruh perlakuan varietas dan 

konsentrasi sari jahe terhadap total padatan terlarut sirup jahe gula kelapa dapat 

dilihat pada Gambar 4.2 

 

 
 

Gambar 4.2 Pengaruh Konsentrasi dan Varietas Jahe terhadap Total Padatan 
Terlarut Sirup Jahe Nira Kelapa 

 

Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa nilai TPT dari varietas jahe memiliki 

nilai yang berbeda-beda.  Jahe Merah memiliki nilai TPT yang paling tinggi berkisar 

antara 13,27%  sampai 11,20% sedangkan varietas Jahe Gajah memiliki nilai TPT 

yang paling rendah, berkisar antara 12,20% sampai 10,33%. Perbedaan nilai total 

padatan terlarut pada varietas jahe disebabkan oleh adanya perbedaan total 

padatan yang terhitung pada setiap varietas.  

Dari hasil perhitungan sidik  ragam (Lampiran 5) varietas jahe berpengaruh 

nyata terhadap TPT sirup jahe nira kelapa sedangkan konsentrasi sari jahe 
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berpengaruh sangat nyata terhadap nilai TPT. Rerata nilai TPT pada sirup jahe nira 

kelapa berbagai perlakuan varietas jahe dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Rerata Total Padatan Terlarut Sirup Jahe Nira Kelapa Berbagai Varietas 
Jahe 

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 
berbeda nyata. 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 Menunjukkan bahwa varietas jahe berpengaruh nyata 

terhadap total padatan terlarut sirup jahe gula kelapa. Jahe merah memiliki nilai 

padatan terlarut paling tinggi dibandingkan jahe gajah dan emprit yaitu sebesar 

12,20% sedangkan Jahe gajah memiliki nilai total padatan terlarut paling rendah 

yaitu sebesar 11,33%. Rerata jahe gajah berbeda sangat nyata dibandingkan 

dengan jahe merah namun tidak berbeda nyata dengan jahe emprit sedangkan jahe 

emprit tidak berbeda nyata dibandingkan dengan kedua varietas lainnya. Hal ini 

dapat dikarenakan setiap jahe memiliki total padatan terlarut yang berbeda-beda. 

Perbedaan total padatan terlarut yang terdapat pada tiap varietas jahe akan 

mempengaruhi total padatan terlarut yang dihasilkan, sehingga varietas jahe dengan 

total padatan terlarut tinggi akan memiliki jumlah total padatan terlarut yang besar 

dalam sirup jahe nira kelapa. Selain itu kandungan air dalam jahe juga dapat 

memepengaruhi nilai total padatan terlarutnya.  Jahe gajah memiliki kadar air yang 

lebih besar dibandingkan jahe merah sehingga semakin banyak kadar air yang ada 

pada bahan maka total padatan yang terukur akan lebih sedikit. Menurut Rostiana 

(2007) kadar air dari varietas jahe segar berbeda-beda berkisar 94%-96%. Kadar air 

jahe merah berkisar 95,8%, jahe gajah 96,86% dan jahe emprit 96,34%. Perbedaan 

kadar air tersebut dapat dikarenakan adanya perbedaan kandungan kimia dari 

setiap jahe (Mustafa et al., 2008). 

Berdasarkan analisa sidik ragam  (lampiran 5) hasil rerata nilai total padatan 

terlarut sirup jahe nira kelapa akibat perlakuan konsentrasi sari jahe berpengaruh 

Varietas Jahe TPT (%) BNT 5% 

Merah 12,20 b 

0,59 Gajah 11,33 a 

Emprit 11,64 ab 
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sangat nyata terhadap TPT sirup jahe nira kelapa. Rerata nilai TPT pada sirup jahe 

nira kelapa berbagai perlakuan varietas jahe dapat dilihat pada Tabel 4.5 

 

Tabel 4.5 Rerata Total Padatan Terlarut Sirup Jahe Nira Kelapa Akibat Perlakuan 
Konsentrasi Sari Jahe pada Varietas Jahe yang Berbeda 

Varietas Jahe Konsentrasi Sari 
Jahe (%) 

Rerata TPT (%) BNT 1% 

 
Merah 

5 13,27 c  
 
 
 

0,81 
 

10 12,13 b 

15 11,20 a 

 
Gajah 

5 12,20 b 

10 11,47 b 

15 10,33 a 

 
Emprit 

5 12,93 b 

10 11,27 a 

15 10,73 a 

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 

berbeda nyata. 
 

Berdasarkan Tabel 4.5 rerata total padatan terlarut akibat perlakuan 

konsentrasi sari jahe berbeda sangat nyata. Pada semua varietas penambahan 

konsentrasi sari jahe 5% berbeda sangat nyata dengan penambahan konsentrasi 

sari jahe 15% .Untuk varietas jahe gajah konsentrasi penambahan sari jahe 10% 

tidak berbeda nyata dengan penambahan konsentrasi sari jahe 5% sedangkan pada 

varietas jahe emprit penambahan konsentrasi sri jahe 10% berbeda nyata dengan 

penambahan sari jahe konsentrasi 5%. Semakin tinggi konsentrasi sari jahe yang 

diberikan maka total padatan terlarutnya akan semakin rendah. Hal ini diduga 

karena semakin tinggi konsentrasi sari jahe yang ditambahkan maka kandungan air 

yang ada pada sirup jahe juga semakin tinggi. Meningkatnya kadar air sirup jahe 

dapat mempengaruhi jumlah total padatan terlarut yang ada pada sirup jahe. 

Menurut Waluyo (2006) adanya kandungan air pada bahan pangan dapat 

mempengaruhi total padatan terlarut yang ada, semakin tinggi konsentrasi air yang 

terkandung pada suatu bahan pangan maka semakin rendah total padatan terlarut 

dikarenakan kadar air yang tinggi membuat komponen lain yang terkandung menjadi 

lebih sedikit. 

Nilai TPT diperoleh dari banyaknya padatan terlarut pada bahan. Dalam  jahe 

terdapat asam-asam organik, mineral, protein, fenol, dan lain-lain yang dapat 
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dihitung sebagai nilai TPT sehingga perbedaan jumlah komponen pada setipa jenis 

jahe dapat memberikan pengaruh terhadap hasil TPT. Menurut Mustafa (2008)  

menyatakan bahwa perbedaan komponen kimia di dalam tanaman jahe dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan varietas, keadaan iklim, 

tempat tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, kematangan pada 

waktu panen, dan kondisi penyimpanan setelah panen. Selain hal tersebut 

perbedaan TPT pada jenis jahe dapat disebabkan oleh kadar sari larut air jahe. 

Apabila kadar sari larut air jahe lebih tinggi maka total padatan yang dapat terlarut 

juga akan meningkat. Menurut Rostiana (2007) kadar sari larut air setiap jenis jahe 

berbeda-beda. Jahe gajah memiliki kadar sari larut yang lebih tinggi dari jahe lainnya 

yaitu sebesar 21-26%, jahe emprit  berkisar antara 18-23% dan jahe merah berkisar 

antara 19-27% 

 

 

4.2.3 Derajat Keasaman (pH)  

Derajat keasaman (pH) adalah ukuran keasaman yang dihitung untuk 

mengetahui tingkat keasaman suatu produk. Hasil penelitian terhadap pH sirup jahe 

nira kelapa menunjukkan bahwa adanya varietas jahe dan penambahan konsentrasi 

sari jahe tidak berpengaruh nyata terhadap pH yang dihasilkan. Pengaruh 

penambahan konsentrasi sari jahe dan varietas jahe terhadap pH sirup jahe nira 

kelapa dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Pengaruh Konsentrasi Sari Jahe dan Varietas Jahe  terhadap pH Sirup 
Jahe Nira Kelapa 

 

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat nilai pH sirup jahe nira kelapa tertinggi terdapat 

pada varietas jahe merah, sedangkan nilai pH terendah varietas jahe emprit dan 

gajah. Pada semua varietas jahe mulai mengalami kenaikan pH pada konsentrasi 

sari jahe 10%. Untuk ketiga varietas jahe memiliki nilai pH yang cenderung 

meningkat untuk setiap penambahan konsentrasi sari jahe. Jahe merah memiliki 

nilai pH berkisar antara 4,6 sampai 4,9, jahe emprit memiliki nilai pH antara 4,5 

sampai 4,8 dan jahe gajah memiliki pH yaitu sebesar 4,5 sampai 4,7. Semakin  

tinggi konsentrasi sari jahe yang diberikan maka semakin tinggi pula nilai pH.  

Menurut Miri (2008) peningkatan nilai pH dapat dikarenakan adanya penguraian 

glukosa menjadi asam, selain itu diduga jahe memiliki aktivitas antimikroba yang 

dapat meningkatkan nilai pH sirup jahe nira kelapa.  

Hasil analisa ragam (lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan varietas 

jahe dan penambahan konsentrasi sari jahe tidak berpengaruh nyata pada nilai pH 

sirup jahe nira kelapa. Meningkatnya nilai pH pada ketiga varietas jahe diduga 

karena adanya antimikroba pada jahe yang dapat menghambat kerja bakteri dalam 

menghasilkan suasana asam, sehingga semakin banyak konsentrasi sari jahe yang 

diberikan maka pH yang dihasilkan juga akan semakin meningkat (basa) namun 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Menurut Robinson (1995) adanya efek 
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gingerol pada jahe terhadap sel bakteri disebabkan oleh denaturasi protein dan juga 

perusakan membran sitoplasma. Terjadinya denaturasi protein mengakibatkan sel 

bakteri tidak dapat melakukan fungsi normalnya sehingga secara tidak langsung 

akan menghambat pertumbuhan bakteri bahkan dapat berakibat mematikan sel.  

Selain itu senyawa fenol yang ada dalam jahe merupakan asam lemah dengan 

tingkat keasaman fenol (pKa = 10). Substitusi yang terjadi pada fenol dapat merubah 

keasaman senyawa fenolik. Beberapa senyawa yang disubtitusi dapat meningkatkan 

keasaman dan beberapa lainnya dapat memberikan pengaruh sebaliknya (Bruice, 

2003). 

Pada umumnya jahe memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan 

patogen. Menurut Nursal et al.,(2006) terhambatnya pertumbuhan mikroba dapat 

dilihat dari daerah bebas mikroba yang terbentuk. Kemampuan setiap varietas jahe 

dalam menghambat bakteri juga berbeda-beda. Jahe merah dan jahe emprit 

memiliki zona hambat paling besar terhadap S.aureus dan E.coli, sedangkan jahe 

gajah memiliki zona hambat paling besar terhadap C. albicans. 

 

 

4.2.4 Gula Reduksi  

Gula reduksi merupakan hasil hidrolisis dari sukrosa menjadi gula invert yaitu 

fruktosa dan glukosa. Penambahan Konsentrasi sari jahe pada masing-masing 

varietas jahe tidak berpengaruh terhadap gula reduksi sirup jahe nira kelapa. Pada 

semua varietas jahe, gula reduksi mengalami penurunan. Nilai rerata gula reduksi 

yang didapat dari sirup jahe nira kelapa akibat perlakuan jenis dan konsentrasi jahe 

berkisar antara 44,79% sampai 32,94%. Pengaruh penambahan konsentrasi sari 

jahe dan varietas jahe terhadap gula reduksi sirup jahe nira kelapa dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Pengaruh Penambahan Konsentrasi Sari Jahe dan Varietas Jahe 

Terhadap Gula Reduksi Sirup Jahe Nira Kelapa 

Dari Gambar 4.4 dapat dilihat nilai gula reduksi sirup jahe nira kelapa 

tertinggi terdapat pada varietas jahe gajah dan nilai gula reduksi terendah terdapat 

pada varietas jahe merah. Pada semua varietas jahe cenderung mengalami 

penurunan terhadap nilai gula reduksi. Nilai gula reduksi varietas jahe merah 

berkisar 44,79% sampai 32,94% sedangkan nilai gula reduksi varietas jahe gajah 

berkisar 45,32% sampai 34,24%. Pada varietas jahe emprit juga mengalami 

penurunan nilai gula reduksi yaitu sebesar 43,66% sampai 33,93%. Adanya 

penurunan gula reduksi dikarenakan adanya zat anti mikroba yang terkandung 

dalam jahe sehingga dapat menghambat mikroba dalam perombakan gula reduksi. 

Semakin besar konsentrasi sari jahe yang diberikan maka semakin besar peluang 

anti mikroba dalam menghambat perombakan gula reduksi. 

Hasil analisa ragam (lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan varietas 

jahe dan penambahan konsentrasi sari jahe tidak berpengaruh nyata pada nilai gula 

reduksi sirup jahe nira kelapa. Semakin besar konsentrasi sari jahe yang diberikan 

maka nilai gula reduksi pada sirup jahe nira kelapa akan menurun, namun tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini diduga dapat terjadi karena semakin 

banyak sari jahe yang diberikan maka akan semakin besar potensi zat antimiikroba 

dalam menghambat perombakan gula reduksi yang lebih lanjut. Selain itu juga 

dikarenakan adanya perbedaan penambahan nira yang diberikan dimana 
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konsentrasi sari jahe 5% lebih banyak mengandung nira terfementasi sehingga gula 

reduksi lebih tinggi dibandingkan konsentrasi sari jahe 10% dan 15%.   

Terbentuknya gula reduksi disebabkan adanya aktivitas mikroba yang 

menghasilkan enzim invertase, aktivitas tersebut dapat terjadi apabila nilai pH dari 

bahan baku rendah sehingga semakin rendah pH pada bahan baku maka semakin 

tinggi gula pereduksi yang terbentuk. Menurut Nursal et al., (2006) pada jahe-jahean 

mengandung senyawa antimikroba golongan fenol, flavonoid dan minyak atsiri yang 

terdapat pada ekstrak jahe merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba yang menyebabkan kerusakan pada komponen 

membran sel bakteri sehingga transport nutrisi akan terganggu dan dapat 

menyebabkan kematian pada mikroba. Ketika aktivitas mikroba terhambat maka pH 

akan semakin meningkat (basa) sehingga gula reduksi yang dihasilkan akan 

menurun.  

Perbedaan pada setiap varietas jahe dalam menghambat pertumbuhan 

mikroba disebabkan adanya perbedaan pada kandungan ekstrak jahe. Kandungan 

kimia masing-masing jenis jahe berbeda diantarnya senyawa fenolik seperti shagaol, 

gingerol serta asam organik. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu 

panen, lingkungan tumbuh dan umur jahe (Hernani, 2001). Menurut Robinson (1995) 

efek gingerol pada jahe terhadap sel bakteri disebabkan oleh denaturasi protein dan 

juga perusakan membran sitoplasma. Terjadinya denaturasi protein mengakibatkan 

sel bakteri tidak dapat melakukan fungsi normalnya sehingga secara tidak langsung 

akan menghambat pertumbuhan bakteri bahkan dapat berakibat mematikan sel.  

 

 

4.2.5 Kadar Total Gula 

 Analisa total gula bertujuan untuk mengetahui kadar gula sampel dengan 

menggunakan pereaksi anthrone. Total gula yang terhitung pada analisa ini dapat 

berupa gula pereduksi dan gula nonpereduksi.  Berdasarkan hasil analisa, varietas 

jahe dan konsentrasi sari jahe tidak berpengaruh terhadap total gula sirup jahe nira 

kelapa. Pada ketiga varietas jahe terjadi penurunan terhadap hasil total gula yang 

didapatkan. Total gula tertinggi adalah varietas jahe emprit yaitu sebesar 55,62% 

dan nilai total gula terendah adalah varietas jahe gajah yaitu sebesar 45,45%. 
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Pengaruh varietas jahe dan konsentrasi sari jahe terhadap total gula sirup jahe nira 

kelapa dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5 Pengaruh Varietas Jahe dan Konsentrasi Sari Jahe Terhadap Total 

Gula Sirup Jahe Nira Kelapa 

 

 Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa dari ketiga varietas total 

gula yang dihasilkan tidak berbeda jauh. Nilai total gula dari varietas jahe emprit 

adalah yang paling tinggi sedangkan yang paling rendah yaitu varietas jahe gajah. 

Pada semua verietas jahe terjadi trend yang sama untuk total gula yaitu menurun.  

Berdasarkan ketiga jenis jahe tersebut, varietas jahe emprit memiliki nilai 

total gula yang berkisar antara 55,63% sampai 47,74%. Untuk jahe gajah nilai total 

gula berkisar 54,80% sampai 45,45% dan nilai total gula varietas jahe merah yaitu 

berkisar antara 53,66% sampai 46,76%. Menurunnya nilai total gula sirup jahe nira 

kelapa disebabkan karena perbedaan perlakuan penambahan konsentrasi sari jahe 

pada sirup jahe nira kelapa. Semakin besar konsentrasi sari jahe yang diberikan 

maka total gula yang dihasilkan akan menurun, namun tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata. Hal ini diduga karena adanya aktivitas mikroba dalam 

memecah gula dapat mempengaruhi pada hasil total gula.  
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Hasil analisa ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan varietas 

jahe dan konsentrasi sari jahe tidak berpengaruh nyata pada total gula sirup jahe 

nira kelapa. Hal ini disebabkan karena pada varietas jahe tidak mengandung 

komponen gula sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap total gula yang 

dihasilkan. Menurut Eze dan Agbo (2011) kandungan terbesar pada jahe yaitu 

komponen homolog fenolik (gingerol) dan sejumlah kecil protein karbohidrat serat 

dan lemak maka hasil yang didapatkan tidak berpengaruh nyata. 

Dengan adanya penambahan konsentrasi sari jahe yang semakin tinggi 

maka pH sirup akan semakin basa dimana aktivitas mikroba akan semakin menurun 

sehingga kemampuannya dalam merombak gula menjadi gula reduksi terhambat. 

Selain itu nira terfermentasi yang ditambahkan pada konsentrasi sari jahe 15% juga 

lebih sedikit sehingga total gula yang ada pada sirup akan menurun. Menurut Kartika 

(2013) senyawa fenol pada jahe merupakan denaturing agent yang dapat merubah 

permeabilitas sel yang dapat mengakibatkan pembengkakan sel kemudian sel 

bakteri akan pecah sehingga tidak dapat menjalankan fungsi normalnya. Adanya 

kandungan air pada sari jahe yang diberikan pada pembuatan sirup jahe nira kelapa 

juga dapat mempengaruhi nilai total gula yang dihasilkan hal tersebut dikarenakan 

semakin banyak kandungan air yang ada maka akan semakin sedikit total gula yang 

terhitung. 

 

 

4.2.6 VISKOSITAS 

Tingkat kekentalan (viskositas) merupakan parameter penting untuk produk 

yang berbentuk cair. Nilai rerata viskositas yang didapat dari sirup jahe nira kelapa 

akibat perlakuan jenis dan konsentrasi jahe berkisar antara 3173,33cP sampai 

4260cP. Pengaruh penambahan konsentrasi sari jahe dan varietas jahe terhadap 

viskositas sirup jahe nira kelapa dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Pengaruh Konsentrasi Sari Jahe dan Varietas Jahe  terhadap 

Viskositas Sirup Jahe Nira Kelapa 

 

Dari Gambar 4.6 dapat dilihat nilai viskositas sirup jahe nira kelapa tertinggi 

terdapat pada varietas jahe merah dengan nilai viskositas berkisar antara 4260cP 

sampai 3308,67cP. Pada semua varietas jahe terjadi track yang sama, ketiga 

varietas jahe memiliki nilai viskositas yang cenderung menurun untuk setiap 

penambahan konsentrasi sari jahe. Semakin tinggi konsentrasi sari jahe yang 

diberikan maka semakin rendah viskositas yang dihasilkan. Jahe emprit memiliki 

nilai viskositas sebesar 4183,33cP sampai 3346,67cP sedangkan nilai viskositas 

terendah varietas jahe gajah dengan nilai viskositas berkisar 3840cP sampai 

3173,33cP. Hal ini diduga karena kandungan air pada jahe gajah lebih tinggi 

dibandingkan jahe merah dan jahe emprit. Menurut Rostiana (2007) kadar air dari 

varietas jahe segar berbeda-beda berkisar 94%-96%. Kadar air jahe merah berkisar 

95,8%, jahe gajah 96,86% dan jahe emprit 96,34%.  

Berdasarkan hasil sidik ragam (lampiran 9) varietas dan konsentrasi sari jahe 

tidak berpengaruh nyata terhadap nilai viskositas sirup jahe nira kelapa. Semakin 

tinggi penambahan konsentrasi sari jahe yang diberikan maka nilai viskositasnya 

akan semakin rendah (encer), namun tidak memberikan perbedaan nyata. Adanya 

perbedaan nilai viskositas pada varietas jahe diduga dikarenakan perbedaan nilai 

pada komponen terlarut pada setiap jahe, misalnya saja asam-asam organik, 
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mineral, protein, fenol, dan lain-lain. Penurunan nilai viskositas sirup jahe nira kelapa 

dapat dikarenakan banyaknya padatan yang ada pada penambahan konsentrasi sari 

jahe yang rendah (5%) sehingga viskositas yang dihasilkan lebih tinggi. Menurut 

Setyowati (2004), komponen padatan terlarut yang semakin besar dalam suatu 

larutan akan meningkatkan viskositas bahan. Selain itu penambahan sari jahe 

dengan konsentrasi tertinggi dapat meningkatkan kandungan air pada sirup 

sehingga ketika air sari jahe bercampur dengan komponen gula yang lebih sedikit 

maka akan menghasilkan sirup yang tidak kental (lebih cair). Menurut Winarno 

(2002) adanya penambahan gula dan konsentrasi yang ditambahkan dalam suatu 

bahan akan memberikan pengaruh terhadap nilai viskositas, sehingga semakin 

tinggi kadar gula maka viskositas akan meningkat dan cairan semakin kental. 

 

 

4.2.7 WARNA  

Warna merupakan salah satu kriteria umum yang dapat menentukan 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk sehingga akan berpengaruh terhadap 

nilai jual produk tersebut. Warna bahan pangan dipengaruhi oleh kenampakan 

bahan pangan untuk memantulkan, menyerap, meneruskan, dan menyebarkan sinar 

tampak. Warna sirup jahe nira kelapa diukur menggunakan alat Color reader dengan 

parameter yang dibaca adalah L*, a*, dan b*.  

 

4.2.7.1 Kecerahan (L*) 

Parameter L* menyatakan tingkat gelap terang dengan kisaran 0 sampai 

100. Nilai 0 menyatakan sangat gelap atau hitam sedangkan 100 menyatakan 

sangat terang atau putih (Yuwono dan Susanto, 1998). Pengaruh varietas jahe dan  

konsentrasi sari jahe terhadap nilai kecerahan sirup jahe nira kelapa dapat dilihat 

pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Pengaruh Varietas Jahe dan Konsentrasi Sari Jahe terhadap Nilai 

Kecerahan Sirup Jahe Nira Kelapa 

 

 Berdasarkan Gambar 4.7 nilai kecerahan sirup jahe nira kelapa cenderung 

meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi sari jahe. Nilai kecerahan 

terendah diperoleh varietas jahe merah sedangkan nilai kecerahan tertinggi 

diperoleh varietas jahe gajah. Jahe merah memiliki nilai kecerahan berkisar antara 

28,6 sampai 31,2, jahe gajah berkisar antara 29,1 sampai 36,0 dan jahe emprit 

memiliki nilai kecerahan berkisar 30,0 sampai 34,9. Dari ketiga jenis jahe tersebut 

kecerahan pada sirup jahe nira kelapa mengalami peningkatan atau semakin cerah.  

Hal ini disebabkan karena bahan baku sari jahe memiliki warna yang cerah terutama 

jahe gajah sehingga nilai kecerahan meningkat atau semakin cerah.  

Dari analisa ragam  (lampiran 10) varietas jahe tidak berpengaruh nyata 

terhadap kecerahan. Hal ini diduga karena warna kecerahan bahan baku dari ketiga 

jenis jahe tidak berbeda jauh. Varietas jahe gajah memiliki nilai kecerahan yang 

tinggi disebabkan oleh pada sari jahe varietas jahe gajah berwarna lebih terang 

(kuning. Menurut Fachruddin (2002) perubahan warna produk pangan selama 

pengolahan dan penyimpanan dapat mempengaruhi penerimaan konsumen. 

Perubahan warna yang diinginkan konsumen yaitu kecerahan atau kemerahan pada 

produk tersebut.  
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Pada penambahan konsentrasi sari jahe berpengaruh sangat nyata terhadap 

nilai kecerahan. Rerata nilai kecerahan sirup jahe nira kelapa terhadap konsentrasi 

sari jahe dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 

 

Tabel 4.6 Rerata Nilai Kecerahan Sirup Jahe Nira Kelapa Akibat Perlakuan 
Konsentrasi Sari Jahe yang Berbeda  

Konsentrasi Sari Jahe 
(% v/v) Rerata Kecerahan (*L) BNT 1% 

5 
10 
15 

28,57a 

2,36 
 

30,34 ab 
31,16 b 

5 29,06 a 
10 30,75 a 
15 36,00 b 

5 
10 
15 

30,01 a 
32,22 a 
34,87 b 

 Keterangan :- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 

berbeda nyata  
 

Berdasarkan Tabel 4.6 rerata semakin tinggi konsentrasi sari jahe yang 

diberikan maka semakin cerah warna sirup jahe. Setiap konsentrasi sari jahe yang 

berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini disebabkan perbedaan 

penambahan sari jahe pada masing-masing konsentrasi. Penambahan sari jahe 

terbesar berada pada konsentrasi 15% pada masing-masing varietas jahe. Semakin 

rendah konsentrasi sari jahe yang diberikan maka warna yang diperoleh akan 

semakin gelap, hal ini dikarenakan adanya penambahan nira terfermentasi lebih 

banyak dimana didalamnya terdapat kandungan gula sehingga warna yang 

dihasilkan menjadi lebih gelap. Perlakuan tersebut yang menyebabkan sirup jahe 

nira kelapa dengan konsentrasi 5% memiliki warna kecerahan yang rendah. 

Adanya kandungan gula dalam suatu produk olahan dapat menyebabkan 

perubahan warna pada produk yang mengalami proses pemasakan. Hal ini 

dikarenakan adanya reaksi maillard yang dihasilkan. Pada konsentrasi sari jahe 15% 

memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan konsentrasi yang lain. Sedangkan 

konsentrasi 5% dan 10% berwarna cokelat kemerahan atau lebih gelap. Selain itu 
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saat proses pengolahan terjadi browning sehingga warna kecerahan menjadi lebih 

rendah.   

 

4.2.7.2 Kemerahan (a*) 

 Warna suatu bahan ditentukan oleh tiga dimensi yaitu warna itu sendiri, 

kecerahan, dan kejelasan warna. Axia (a*) menyatakan tingkat hijau sampai merah 

dengan kisaran -100 sampai +100. Nilai negatif (-) menyatakan kecenderungan 

warna hijau sedangkan nilai positif (+) menyatakan kecenderungan warna merah 

(Lawless, 1998). Pengaruh varietas jahe dan konsentrasi sari jahe terhadap nilai 

kemerahan sirup jahe nira kelapa dapat dilihat pada Gambar 4.8 

 

 
Gambar 4.8 Pengaruh Varietas Jahe dan Konsentrasi Sari Jahe terhadap Nilai 

Kemerahan Sirup Jahe Nira Kelapa 
 

 Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa nilai kemerahan sirup jahe 

nira kelapa cenderung menurun dengan semakin besarnya konsentrasi. Nilai 

kemerahan terendah diperoleh varietas jahe gajah berkisar 0,81 sampai 0,39, 

sedangkan nilai kemerahan tertinggi diperoleh varietas jahe emprit berkisar 1,33 

sampai 0,66. Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka nilai kemerahannya 

semakin rendah.  
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Berdasarkan (Lampiran 11) varietas jahe berpengaruh sangat nyata terhadap 

nilai kemerahan. Nilai rerata nilai kemerahan sirup jahe nira kelapa terhadap varietas 

jahe ditunjukkan pada Tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 Rerata Nilai Kemerahan Sirup Jahe Nira Kelapa Akibat Perlakuan Jenis 
Jahe 

Varietas Jahe Kemerahan BNT 1% 

Merah 0,71 ab 

0,38 
 

Gajah 0,56 a 

Emprit 1,05 b 

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 

berbeda nyata. 
  

Dari Tabel 4.7 nilai kemerahan tertinggi diperoleh varietas jahe emprit 

sedangkan nilai kemerahan terendah diperoleh varietas jahe gajah. Jahe gajah 

berbeda nyata dengan jahe emprit namun jahe gajah tidak berbeda nyata dengan 

jahe merah. Hal ini disebabkan pada sari jahe varietas jahe emprit memiliki warna 

kemerahan lebih tinggi dibandingkan varietas jahe lainnya. Pada sari jahe emprit 

warna yang dihasilkan cenderung coklat kemerahan dan lebih pekat sehingga pada 

saat perebusan terjadi reaksi pencoklatan yang membuat warna coklat kemerahan 

lebih menonjol. 

Pada penambahan konsentrasi sari jahe (Lampiran 11) konsentrasi sari jahe 

berpengaruh nyata terhadap nilai kemerahan. Rerata nilai kemerahan sirup jahe nira 

kelapa terhadap konsentrasi sari jahe dapat dilihat pada Tabel 4.8 
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Tabel 4.8 Rerata Nilai Kemerahan Sirup Jahe Nira Kelapa Akibat Perlakuan 
Konsentrasi Sari Jahe pada Varietas Jahe yang Berbeda 

Varietas Jahe Konsentrasi Sari 
Jahe (%) 

Rerata Kemerahan 
(*a) 

BNT 5% 

 
Merah 

5 1,02 b  
 
 
 

0,28 

10 0,62 ab 

15 0,48 a 

 
Gajah 

5 0,81 b 

10 0,45 a 

15 0,39 a 

 
Emprit 

5 1,33 b 

10 1,17 b 

15 0,66 a 

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 

berbeda nyata 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 rerata nilai kemerahan semakin tinggi konsentrasi sari 

jahe yang diberikan maka semakin rendah nilai kemerahan yang diperoleh. Pada 

jahe merah konsentrasi penambahan sari jahe 5% berbeda nyata dengan 

penambahan konsentrasi 10% dan 15%, namun penambahan konsentrasi sari jahe 

10% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 5%. Untuk jahe gajah konsentrasi sari 

jahe 5% berbeda nyata dengan konsentrasi sari jahe 15% namun konsentrasi sari 

jahe 10% tidak berbeda nyata dengan penambahan sari jahe 15%. Sedangkan pada 

varietas jahe emprit konsentrasi 10% tidak berbeda nyata dengan penambahan 

konsentrasi sari jahe 5% namun berbeda nyata dengan konsentrasi sari jahe 15%. 

Semakin rendah konsentrasi sari jahe yang diberikan maka warna sirup jahe yang 

dihasilkan semakin tinggi, hal ini dikarenakan adanya penambahan nira yang 

berbeda sehingga semakin banyak nira yang ditambahkan maka warna sirup akan 

semakin gelap keadaan ini dipengaruhi karena adanya kandungan gula pada sirup 

yang dapat menimbulkan reaksi browning akibat pemanasan dan warna sirup 

menjadi lebih gelap. Peningkatan nilai kemerahan dapat disebabkan oleh adanya 

vitamin C yang terkandung dalam jahe. Adanya proses perebusan menyebabkan 

warna sirup jahe nira kelapa menjadi  kemerahan. Menurut Winarno (2002), vitamin 

C merupakan suatu senyawa reduktor dan juga bertindak sebagai precusor untuk 

pembentukan warna coklat non enzimatik.   
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4.2.7.3 Kekuningan (b*) 

 Axis (b*) menyatakan tingkat warna biru sampai kuning dengan kisaran nilai -

100 sampai +100. Nilai negatif (-) menyatakan kecenderungan wana biru sedangkan 

nilai positif (+) menyatakan warna kuning (Lawless and Heymann, 1998). Pengaruh 

varietas jahe dan konsentrasi sari jahe terhadap nilai kekuningan sirup jahe nira 

kelapa dapat dilihat pada Gambar 4.9 

 

 

Gambar 4.9 Pengaruh Varietas Jahe dan Konsentrasi Sari Jahe terhadap Nilai 
Kekuningan Sirup Jahe Nira Kelapa 

 

 Berdasarkan Gambar 4.9 menunjukkan bahwa nilai kekuningan sirup jahe 

nira kelapa cenderung menurun dengan semakin besarnya konsentrasi sari jahe. 

Nilai kekuningan berkisar antara 13,06 sampai 3,83. Nilai kekuningan terendah 

diperoleh varietas jahe merah sedangkan nilai  tertinggi diperoleh varietas jahe 

gajah.  

Berdasarkan hasil sidik ragam (lampiran 12) varietas jahe berpengaruh  

sangat nyata terhadap nilai kekuningan sirup jahe nira kelapa. Nilai rerata nilai 

kekuningan sirup jahe nira kelapa terhadap varietas jahe ditunjukkan pada Tabel 4.9 
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Tabel 4.9 Rerata Nilai Kekuningan Sirup Jahe Nira Kelapa Akibat Perlakuan Jenis 
Jahe 

Varietas Jahe Kekuningan BNT 1% 

Merah 5,58 a 

2,98 
 

Gajah 9,43 b 

Emprit 8,43 ab 

Keterangan: - Setiap data merupakan rerata 3kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 

berbeda nyata 
   

 Berdasarkan Tabel 4.9 nilai kekuningan tertinggi dihasilkan oleh sirup jahe 

nira kelapa varietas jahe gajah yaitu 9,43 sedangkan nilai kekuningan paling rendah 

adalah varietas jahe merah yaitu 5,58. Jahe gajah berpengaruh nyata dibandingkan 

dengan jahe merah, namun tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan emprit 

dan jahe emprit tidak berbeda nyata dengan jahe merah dan jahe gajah. Hal 

tersebut diduga karena adanya perbedaan kadar vitamin C pada jahe sehingga saat 

proses pemanasan vitamin C akan rusak dan menyebabkan browning. Diduga 

kandungan vitamin C pada jahe gajah lebih besar dibandingkan jahe lainnya 

sehingga warna sirup dari jahe gajah lebih kuning selain itu adanya proses 

perebusan yang lama dapat menyebabkan warna kuning lebih tinggi. Menurut 

Winarno, (2002) dengan adanya kandungan vitamin C yang rusak akibat 

pemanasan dapat menyebabkan pencoklatan.  

 Berdasarkan (Lampiran 12) dapat dilihat bahwa konsentrasi sari jahe 

berpengaruh sangat nyata terhadap nilai kekuningan. Nilai rerata kekuningan sirup 

jahe nira kelapa terhadap konsentrasi sari jahe ditunjukkan pada Tabel 4.10 
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Tabel 4.10 Nilai Rerata Kekuningan Sirup Jahe Nira Kelapa Akibat Pelakuan 
Konsentrasi Sari Jahe pada Varietas Jahe yang Berbeda 

Varietas Jahe Konsentrasi Sari 
Jahe (%) 

Rerata Kemerahan 
(*a) 

BNT 1% 

 
Merah 

5 7,21 b  
 
 
 

2,98 
 

10 5,69 ab 

15 3,83 a 

 
Gajah 

5 13,06 c 

10 9,59 b 

15 5,63 a 

 
Emprit 

5 11,60 b 

10 7,50 a 

15 6,10 a 

 
Keterangan : - Setiap data merupakan rerata 3kali ulangan 

   - Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan 
berbeda nyata 

 

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa penambahan konsentrasi sari jahe 

yang berbeda berpengaruh nyata pada sirup jahe. Konsentrasi 15% berbeda nyata 

dengan konsentrasi 5% namun konsentrasi 10% tidak berbeda nyata pada varietas 

jahe merah. Pada varietas jahe gajah semua konsentrasi menunjukkan perbedaan 

yang nyata. Sedangkan untuk varietas jahe emprit konsentrasi sari jahe 15% 

berbeda nyata dengan konsentrasi 5% namun tidak berbeda nyata dengan 

konsentraisi 10%. Semakin tinggi konsentrasi sari jahe yang diberikan maka 

semakin rendah nilai kekuningan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan pada 

konsentrasi 15% penambahan sari jahe yang diberikan lebih banyak dari pada 

konsentrasi sari jahe 5% sehingga warna yang dihasilkan lebih cerah. Adanya 

penambahan nira yang berbeda juga dapat mempengaruhi warna kekuningan sirup 

jahe. Semakin banyak nira yang ditambahkan maka warna sirup akan semakin gelap 

keadaan ini dipengaruhi karena adanya kandungan gula pada sirup yang dapat 

menimbulkan reaksi browning akibat pemanasan dan warna sirup menjadi lebih 

gelap.  
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4.3 Analisa Organoleptik  

 Organoleptik merupakan salah satu uji yang penting untuk dilakukan. Pada 

penilaian organoleptik sirup jahe nira kelapa dilakukan uji kesukan (Hedonic Scale 

Scoring). Dengan uji kesukaan akan diketahui kombinasi perlakuan yang paling 

disukai oleh konsumen terhadap sirup jahe yang dihasilkan. Pada uji ini, 20 panelis 

tidak terlatih diminta untuk memberikan tanggapan dan penilaian terhadap sirup jahe 

nira kelapa yang dihasilkan dengan memberikan skor tingkat kesukaannya. Tingkat 

kesukaan disebut juga skala hedonik dengan skala (1-5) dari sangat tidak menyukai 

sampai menyukai. Hasil pengamatan tersebut meliputi warna, rasa, aroma dan 

tekstur. 

 

4.3.1 Rasa 

 Rasa merupakan parameter yang sangat penting untuk menarik perhatian 

konsumen. Jika suatu produk sudah memenuhi syarat, kenampakan, nilai gizi, harga 

dan kenyamananya tetapi cita rasanya tidak disukai maka produk tersebut besar 

kemungkinan untuk ditolak (Fennema, 1996). Rasa suatu bahan pangan dapat 

berasal dari bahan pangan itu sendiri dan apabila telah mendapat perlakuan dan 

pengolahan, maka rasanya dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama 

pengolahan (Kumalaningsih et al., 2005). Pada Gambar 4.10 disajikan nilai rerata 

kesukaan panelis terhadap  rasa sirup jahe nira kelapa .  
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Gambar 4.10 Grafik Rerata Kesukaan Rasa Sirup Jahe Nira Kelapa Kombinasi 
Perlakuan Varietas dan Konsentrasi Sari Jahe 

 

Pada Gambar 4.9 diketahui bahwa pada parameter rasa sirup jahe nira 

kelapa yang paling disukai oleh panelis adalah sirup jahe merah dengan 

penambahan konsentrasi sari jahe 15% dengan memberikan nilai rerata tertinggi 

yaitu 4,45. Sedangkan varietas jahe gajah dengan penambahan sari jahe 10% 

memberikan nilai rerata terendah yaitu 2,45. 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 13) menunjukkan bahwa varietas jahe 

dan konsentrasi sari jahe berpengaruh sangat nyata (α=0,01)  terhadap tingkat 

kesukaan panelis. Rerata kesukaan rasa sirup jahe nira kelapa dapat dilihat pada 

Tabel 4.11 
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Tabel 4.11 Rerata Kesukaan Rasa Sirup Jahe Nira Kelapa pada Kombinasi 
Perlakuan Varietas Jahe dan  Konsentrasi Sari Jahe 

Varietas Jahe Konsentrasi Sari 
Jahe (%) 

Rerata 
Kesukaan Rasa 

BNT 1% 

 5 2,55a  
 
 
 

0,462 

Merah 10 3,9 b 

 15 4,45c 

 5 3,6b 

Gajah 10 2,45a 

 15 2,55a 

 5 3,25a 

Emprit 10 3,85b 
 15 3,3a  

Keterangan: Rerata yang didampingin dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan nilai berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT 1% 
(α=0,01) 

 Hasil uji lanjut BNT pada uji organoleptik rasa sirup jahe nira kelapa 

menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan varietas jahe dengan penambahan 

konsentrasi sari jahe berbeda sangat nyata dengan kombinasi perlakuan yang 

lainnya. Sirup jahe dengan varietas jahe merah dengan penambahan konsentrasi 

sari jahe 15% memiliki rasa yang paling disukai panelis hal ini dikarenakan rasa jahe 

merah yang tidak terlalu pedas namun tetap terasa khas jahe serta rasa yang 

dihasilkan tidak terlalu masam. Pada sirup jahe nira kelapa kombinasi perlakuan 

varietas jahe gajah pada konsentrasi sari jahe 5% memiliki nilai kesukaan rasa 

panelis yang tertinggi. Sedangkan pada kombinasi perlakuan vaietas jahe emprit  

parameter kesukaan rasa yang tertinggi yaitu pada penambahan sari jahe 

konsentrasi 10%. Adanya rasa masam pada sirup jahe nira kelapa dikarenakan 

adanya penambahan nira terfermentasi yang memberikan rasa masam pada sirup 

yang dihasilkan.  

Nira merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba, selain itu nira 

tidak dapat disimpan terlalu lama karena lebih dari satu jam setelah penderesan nira 

akan berubah menjadi asam terutama bila dibiarkan diudara terbuka (Suwardjono, 

2001). Rasa asam ini berasal dari asam-asam organik yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme yang menyebabkan nilai keasaman nira kelapa semakin rendah 

(Nurlela, 2002). Nilai keasaman ini juga dapat mempengaruhi jumlah gula pereduksi 

sirup jahe nira kelapa, sehingga berpengaruh terhadap nilai kesukaan dari panelis 

akibat rasa masam yang dihasilkan. Selain itu rasa pada sirup jahe nira kelapa dapat 
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dipengaruhi karena adanya kandungan oleoresin pada jahe. Rasa pedas dari sari 

jahe berasal dari kelompok senyawa gingerol, yaitu senyawa turunan fenol yang 

terdapat dalam oleoresin.  

 

4.3.2 Warna 

 Warna merupakan salah satu daya tarik utama yang dapat dilakukan 

konsumen terhadap respon pada suatu produk. Hasil analisis rerata kesukaan 

panelis terhadap sirup jahe nira kelapa dengan kombinasi perlakuan varietas jahe 

dan penambahan konsentrasi sari jahe berkisar antara 2,75 sampai 4,20. Grafik 

rerata kesukaan warna kombinasi perlakuan varietas jahe dan penambahan 

konsentrasi sari jahe dapat dilihat pada Gambar 4.11 

 

 Gambar 4.11 Grafik Rerata Kesukaan Warna Sirup Jahe Nira Kelapa Kombinasi 
Perlakuan Varietas dan Konsentrasi Sari Jahe 

 
Pada Gambar 4.11 diketahui bahwa pada parameter warna sirup jahe nira 

kelapa yang paling disukai oleh panelis adalah sirup jahe nira kelapa kombinasi 

perlakuan varietas jahe merah dengan penambahan sari jahe 5% yaitu nilai 

reratanya sebesar 4,2. Sedangkan kombinasi perlakuan varietas jahe emprit dengan 

konsentrasi sari jahe 15% memberikan nilai rerata terendah yaitu 2,75.  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 14) menunjukkan bahwa kombinasi 

perlakuan varietas jahe dan penambahan konsentrasi sari jahe berpengaruh sangat 
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nyata (α=0,01)  terhadap tingkat kesukaan panelis. Rerata kesukaan warna sirup 

jahe nira kelapa dapat dilihat pada Tabel 4.12 

 

Tabel 4.12 Rerata Kesukaan Warna Sirup Jahe Nira Kelapa pada Kombinasi 
Perlakuan Varietas Jahe dan  Konsentrasi Sari Jahe 

Varietas Jahe Konsentrasi Sari 
Jahe (%) 

Rerata 
Kesukaan Warna 

BNT 1% 

 5 4,2b  
 
 
 

0,688 
 

Merah 10 2,95 a 

 15 3,85b 

 5 3,6a 

Gajah 10 3,25a 

 15 3,35a 

 5 2,9a 

Emprit 10 3,85b 
 15 2,75a  

Keterangan: Rerata yang didampingin dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan nilai berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT 1% 
(α=0,01) 

 
Hasil uji lanjut BNT pada uji organoleptik warna sirup jahe nira kelapa 

menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan varietas jahe dengan penambahan 

konsentrasi sari jahe berbeda sangat nyata dengan kombinasi perlakuan yang 

lainnya. Kombinasi perlakuan varietas jahe merah dengan penambahan konsentrasi 

sari jahe 5% dan 15% memberikan nilai yang paling disukai oleh panelis. Pada 

kombinasi perlakuan varietas jahe gajah dengan penambahan masing-masing 

konsentrasi tidak berbeda nyata. Sedangkan pada kombinasi perlakuan varietas 

jahe emprit dengan penambahan sari jahe konsentrasi 10% merupakan hasil warna 

yang disukai panelis. Hal tersebut dapat terjadi karena hasil warna sirup varietas 

jahe merah dengan konsentrasi 5% warna yang dihasilkan kuning kemerahan 

namun tidak terlalu pekat sehingga konsumen menyukai sirup tersebut. Pada 

kombinasi perlakuan varietas jahe gajah dan jahe emprit warna yang dihasilkan 

cenderung kuning kemerahan namun kedua varietas tersebut menghasilkan warna 

yang lebih gelap dibandingkan dengan jahe merah sehingga panelis kurang 

menyukai. 

Terbentuknya warna sirup jahe nira kelapa yang kemerahan dapat terjadi 

dikarenakan adanya kandungan gula dan vitamin C pada sirup yang dapat membuat 

warna merah menjadi cenderung menonjol akibat terjadinya browning sehingga 
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warna merah akan meningkat pada saat terjadi perebusan. Menurut Winarno, (2002) 

bahan baku dengan kandungan vitamin C yang rendah akan menyebabkan warna 

sirup menjadi lebih merah kecoklatan. Menurut Fachruddin (2002) kondisi asam 

akan meningkatkan inversi sukrosa dalam nira kelapa yang kemudian dapat 

membetuk gula invert akibatnya dapat menyebabkan pH produk menjadi basah, 

memberikan efek karamelisasi, serta menyebabkan warna menjadi kecoklatan. 

 

 

4.3.3 Tekstur  

 Pada uji organoleptik sirup jahe nira kelapa nilai tekstur dilihat berdasarkan 

tingkat kekentalannya. Nilai tekstur yang didapatkan berdasarkan kesukaan panelis 

berkisar antara 2,75 sampai 3,1. Grafik rerata nilai kesukaan panelis terhadap  

tekstur sirup jahe nira kelapa disajikan pada Gambar 4.12 

 
 

 
Gambar 4.12 Grafik Rerata Kesukaan Tekstur Sirup Jahe Nira Kelapa Kombinasi 

Perlakuan Varietas dan Konsentrasi Sari Jahe 
 

Berdasarkan Gambar 4.12 hasil rerata kesukaan panelis terhadap tekstur 

tertinggi adalah pada kombinasi perlakuan varietas jahe gajah dengan konsentrasi 

sari jahe 10% sedangkan nilai kesukaan panelis terendah ada pada kombinasi 
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perlakuan varietas jahe emprit dengan konsentrasi sari jahe 15%. Pada kombinasi 

perlakuan yang disukai panelis nilai viskositasnya cenderung rendah atau encer.  

Hasil analisa keragaman (lampiran 15) menunjukkan bahwa kombinasi 

perlakuan varietas jahe dan konsentrasi sari jahe memberikan pengaruh yang tidak 

nyata terhadap nilai kesukaan tekstur sirup jahe nira kelapa. Hal ini disebabkan 

karena diduga secara keseluruhan sirup jahe nira kelapa pada semua proporsi 

memiliki tekstur yang sama ketika dilarutkan dengan air sehingga sulit dibedakan 

oleh panelis. 

Semakin tinggi konsentrasi sari jahe yang ditambahkan maka akan semakin 

rendah nilai viskositas sirup jahe, namun tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Hal ini dikarenakan pada konsentrasi sari jahe yang tinggi penambahan sari jahe 

lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kandungan air yang ada didalam sirup 

sehingga menghasilkan sirup yang lebih cair dibandingkan dengan yang lainnya. 

Menurut Waluyo (2006) adanya kandungan air pada bahan pangan dapat 

mempengaruhi total padatan terlarut yang ada, semakin tinggi konsentrasi air yang 

terkandung pada suatu bahan pangan maka semakin rendah total padatan terlarut 

dengan rendahnya total padatan maka akan menghasilkan sirup yang lebih cair. 

 

  

4.3.4 Aroma 

 Aroma merupakan flavour atau bau yang dapat dirasakan oleh seseorang 

melalui indra penciuman manusia. Rata-rata kesukaan panelis terhadap aroma sirup 

jahe nira kelapa yang dihasilkan berkisar antara 2,25 sampai 3,55. Rerata Kesukaan 

Aroma sirup jahenira kelapa pada kombinasi perlakuan varietas jahe dan 

konsentrasi sari jahe dapat dilihat pada Gambar 4.13 
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Gambar 4.13 Grafik Rerata Kesukaan Aroma Sirup Jahe Nira Kelapa Kombinasi 
Perlakuan Varietas dan Konsentrasi Sari Jahe 

 

Pada Gambar 4.13 diketahui bahwa pada parameter aroma sirup jahe nira 

kelapa yang paling disukai oleh panelis adalah sirup jahe nira kelapa kombinasi 

perlakuan varietas jahe gajah dengan penambahan sari jahe 5% yaitu nilai reratanya 

sebesar 3,55. Sedangkan kombinasi perlakuan varietas jahe merah dengan 

konsentrasi sari jahe 15% memberikan nilai rerata terendah yaitu 2,25.  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 16) menunjukkan bahwa kombinasi 

perlakuan varietas jahe dan penambahan konsentrasi sari jahe berpengaruh sangat 

nyata (α=0,01)  terhadap tingkat kesukaan panelis. Rerata kesukaan warna sirup 

jahe nira kelapa dapat dilihat pada Tabel 4.13 
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Tabel 4.13 Rerata Kesukaan Aroma Sirup Jahe Nira Kelapa pada Kombinasi 
Perlakuan Varietas Jahe dan  Konsentrasi Sari Jahe 

Varietas Jahe Konsentrasi Sari 
Jahe (%) 

Rerata 
Kesukaan Aroma 

BNT 1% 

 5 2,55 ab  
 
 
 

0,70 

Merah 10 2,95 b 

 15 2,25a 

 5 3,55b 

Gajah 10 2,25a 

 15 2,85ab 

 5 2,9a 

Emprit 10 3,4a 
 15 2,75a  

Keterangan: Rerata yang didampingin dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan nilai berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT 1% 
(α=0,01) 

 
Hasil uji lanjut BNT pada uji organoleptik aroma sirup jahe nira kelapa 

menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan varietas jahe dengan penambahan 

konsentrasi sari jahe berbeda sangat nyata dengan kombinasi perlakuan yang 

lainnya. Untuk kombinasi perlakuan varietas jahe merah dengan penambahan 

konsentrasi sari jahe 10% memberikan hasil yang disukai panelis. Pada kombinasi 

perlakuan varietas jahe gajah dengan penambahan konsentrasi sari jahe 5% dan 

10% memberikan nilai yang paling disukai oleh panelis. Sedangkan untuk kombinasi 

perlakuan varietas jahe emprit nilai aroma yang disukai oleh panelis tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal tersebut dapat dikarenakan perbedaan 

aroma yang dihasilkan pada setiap varietas jahe.  

Perbedaan aroma yang dihasilkan dapat dikarenakan adannya perbedaan 

kandungan minyak atsiri pada setiap varietas jahe. Menurut Hernani (2001) 

kandungan minyak atsiri setiap varietas jahe berbeda. Jahe merah memiliki 

kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi yaitu sebesar 3,9%, jahe emprit 3,5% dan 

jahe gajah 2,5%. Semakin tinggi minyak atsiri yang dihasilkan maka aroma yang 

dihasilkan akan semakin tajam.   
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4.4 Penentuan Perlakuan Terbaik 

4.4.1 Organoleptik 

Penentuan perlakuan terbaik sirup jahe nira kelapa dilakukan dengan 

menggunakan metode multiple attribute (Zeleny,1982), dimana setiap parameter 

dianggap memiliki bobot yang sama penting. Perlakuan terbaik didapatkan pada 

parameter dengan nilai L1, L2 dan Lmaks terkecil baik untuk karakteristik kimia 

maupun analisa fisik. Parameter yang diujikan pada sirup jahe nira kelapa 

diantaranya total padatan terlarut, pH, gula reduksi, viskositas, warna (L), total gula 

dan total fenol dengan nilai jarak kerapatan terendah merupakan perlakuan terbaik 

dari hasil analisis. Hasil analisa yang diperoleh dari perlakuan terbaik kemudian 

dibandingkan dengan kontrol yaitu sirup jahe nira kelapa varietas jahe merah 

dengan penggunaan nira terfermentasi 8 jam dan penambahan konsentrasi sari jahe 

sebesar 10%. Hasil perlakuan terbaik berdasarkan organoleptik sirup jahe nira 

kelapa  dapat dilihat pada Gambar 4.10 

 

 
Gambar 4.10 Indeks Efektifitas Perlakuan Terbaik Organoleptik Sirup Jahe Nira 

Kelapa 

Pada Gambar 4.10 dapat diketahui bahwa nilai paling tinggi dari perlakuan 

terbaik yaitu pada perlakuan jenis jahe gajah dengan konsentrasi sari jahe 10%. 

Sedangkan nilai paling rendah dari perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan jenis jahe 

emprit dengan konsentrasi sari jahe 10%. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan 
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perlakuan jenis jahe emprit dengan konsentrasi sari jahe 10% dipilih sebagai 

perlakuan terbaik berdasarkan uji organoleptik hedonik dari panelis. Data hasil 

perlakuan terbaik untuk masing – masing parameter dapat dilihat pada Tabel 4.14 

 

Tabel 4.14 Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik Organoleptik Sirup Jahe Nira       

Kelapa dengan Perlakuan Kontrol 

 
Parameter 

Perlakuan Terbaik (Jahe 
Emprit dengan Konsentrasi 

Sari Jahe 10%) 

Kontrol (Jahe Merah 
Konsentrasi Sari 

Jahe 10%) 

Uji t 
(5%) 

Total Padatan 
Terlarut 

11,27% 12,43% * 

pH 4,7 5,7 * 
Gula Reduksi 38,60% 23,23% tn 

Viskositas 3900cP 4776,6cP tn 
Tingkat Kecerahan 

(L) 
32,2 26,7 tn 

Total Gula 50,81% 63,65% tn 
Total Fenol 0,61% 0,55% tn 

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata, * = berbeda nyata (α=0,05) 
 

Dari Tabel 4.14 dapat terlihat bahwa berdasarkan uji organoleptik antara 

sirup jahe nira kelapa perlakuan terbaik dengan perlakuan kontrol sirup jahe 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Beberapa parameter hasil perlakuan 

terbaik uji organoleptik memiliki nilai parameter yang lebih baik dibandingkan dengan 

kontrol. Hasil analisa statistik dengan uji t (Lampiran 3) menunjukkan perbedaan 

tidak berbeda jauh. Perbedaan yang signifikan hanya diperoleh dari parameter fisik 

yaitu total padatan terlarut dan nilai pH. Pada sirup jahe nira kelapa hasil perlakuan 

terbaik memiliki nilai total padatan terlarut sebesar 11,27% sedangkan pada kontrol 

total padatan terlarutnya sebesar 12,34%. Nilai pH sirup jahe nira kelapa perlakuan 

terbaik memiliki nilai pH yang lebih rendah dibandingkan dengan sirup kontrol yaitu 

sebesar 4,7 sedangkan pH sirup kontrol  sebesar 5,7. Sedangkan untuk parameter 

kimia berdasarkan uji t organoleptik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

antara sirup jahe nira kelapa perlakuan terbaik dengan kontrol. Hal ini membuktikan 

bahwa sirup jahe nira kelapa pada nira terfermentasi dengan jenis jahe emprit 

dengan konsentrasi sari jahe 10% tidak berbeda jauh dengan sirup jahe nira kelapa 

jahe merah jam ke-0 (kontrol) sehingga dengan penggunaan nira yang telah 

terfermentasi dapat digunakan sebagai alternatife dalam pemanfaatan pembuatan 

sirup jahe nira kelapa. 
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4.4.2 Fisik dan Kimia 

Perlakuan terbaik dipilih dengan menggunakan metode Multiple Attribute 

(Zeleny, 1982). Penilaian meliputi parameter fisik dan kimia dari sirup jahe nira 

kelapa. Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan tingkat kerapatannya, dimana 

perlakuan yang memiliki tingkat kerapatan paling kecil dinyatakan sebagai perlakuan 

terbaik. Perlakuan terbaik didapatkan pada parameter dengan nilai L1, L2 dan 

Lmaks terkecil baik untuk karakteristik kimia maupun analisa fisik. Parameter yang 

diujikan pada sirup jahe nira kelapa diantaranya total padatan terlarut, pH, gula 

reduksi, viskositas, warna (L, *a, *b), total gula dan total fenol. Perhitungan pemilihan 

perlakuan terbaik dapat dilihat pada (Lampiran 3). Hasil perlakuan terbaik 

berdasarkan sifat fisik dan kimia sirup jahe nira kelapa  dapat dilihat pada Gambar 

4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Indeks Efektifitas Perlakuan Terbaik Berdasarkan Sifat Fisik dan Kimia 

Sirup Jahe Nira Kelapa 

Berdasarkan Gambar 4.11 dapat diketahui bahwa kombinasi perlakuan 

varietas jahe merah dengan penambahan konsentrasi sari jahe 10%  yang memiliki 

nilai terendah sehingga dipilih sebagai perlakuan terbaik. Sebagai perlakuan kontrol, 

dilakukan pembuatan sirup jahe nira kelapa pada jam ke-0 dengan jenis jahe merah 

dan konsentrasi sari jahe 10%. Perbandingan nilai parameter perlakuan terbaik dan 

perlakuan kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.15 
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Tabel 4.15 Perbandingan Karakteristik Kimia dan Fisik Sirup Jahe Nira Kelapa 
Berdasarkan Perlakuan Terbaik dengan Perlakuan Kontrol. 

 
Parameter 

Perlakuan Terbaik 
(Jahe Merah dengan 

Konsentrasi Sari Jahe 
10%) 

Kontrol (Jahe 
Merah dengan 

Konsentrasi Sari 
Jahe 10%) 

Uji t 
(5%) 

Total Padatan 
Terlarut 

12,13% 12,43% tn 

pH 4,83 5,7 * 
Gula Reduksi 41,10% 23,23% * 

Viskositas 4223,33 cP 4776,6 cP tn 
Tingkat Kecerahan 

(L) 
30,34 26,7 tn 

Total Gula 51,50% 63,65% tn 
Total Fenol 0,59% 0,55% tn 

Keterangan : tn = tidak berbeda nyata, * = berbeda nyata (α=0,05) 
 

 Dari Tabel 4.11 dapat terlihat bahwa berdasarkan uji sifat fisik dan kimia 

antara sirup jahe nira kelapa perlakuan terbaik dengan kontrol menunjukkan hasil 

yang tidak berbeda jauh. Hasil analisa statistik dengan uji t (Lampiran 3) 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (α=0,05) pada parameter pH dan gula 

reduksi antara hasil perlakuan terbaik fisik dan kimia sirup jahe merah dengan 

kontrol. Nilai pH sirup jahe dengan perlakuan terbaik yaitu sebesar 4,83 dan nilai pH 

sirup kontrol yaitu 5,7. Untuk nilai gula reduksi sirup jahe nira kelapa dengan 

perlakuan terbaik fisik-kimia yaitu sebesar 41,10% dan untuk sirup kontrol nilai gula 

reduksinya adalah 23,23%. Pada parameter lainnya berdasarkan uji perlakuan 

terbaik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sirup jahe nira kelapa 

perlakuan terbaik dengan sirup jahe kontrol. Hal ini membuktikan bahwa sirup jahe 

nira kelapa dengan jenis jahe  merah dengan konsentrasi sari jahe 10% tidak 

berbeda jauh dengan kontrol yang ada sehingga dengan penggunaan nira yang 

telah terfermentasi dapat digunakan sebagai alternatife dalam pemanfaatan 

pembuatan sirup. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas jahe berpengaruh sangat nyata 

(α=0.01) terhadap total fenol, kemerahan (*a) dan kekuningan (*b) dan 

berpengaaruh nyata (α =0.05) terhadap total padatan terlarut. Konsentrasi sari jahe 

berpengaruh sangat nyata (α =0.01) terhadap total fenol, total padatan terlarut, 

kekuningan (*b) dan berpengaruh nyata (α =0.05) terhadap kecerahan(*L) dan 

kemerahan (*a). Pada pH, gula reduksi, total gula, dan viskositas, kedua perlakuan 

baik varietas jahe dan konsentrasi sari jahe tidak berpengaruh nyata.  

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa nira yang telah mengalami 

proses fermentasi selama delapan jam masih bisa diproses menjadi sirup nira 

kelapa yang baik. Hasil analisa fisik, kimia dan organoleptik yang diperolehpun tidak 

berbeda jauh ketika dibandingkan dengan sirup kontrol dari nira segar (jam ke-0). 

Adanya penambahan cita rasa yang alami dari sari jahe juga memberikan nilai lebih 

dari sirup jahe nira kelapa dibandingkan sirup komersil yang ada dipasaran yang 

biasanya menggunakan perasa buatan (essence) 

Berdasarkan hasil uji t karakteristik sirup jahe kontrol dari nira segar  memiliki 

nilai  total padatan terlarut sebesar 12,43%, pH 5,7, gula reduksi 23,23%, viskositas 

4776,6cP, total gula 63,65%, total fenol 0,553% dan tingkat kecerahannya sebesar 

26,7.  

Perlakuan terbaik menurut parameter organoleptik sesuai perhitungan 

metode multiple attribute adalah sirup jahe nira kelapa pada varietas jahe emprit 

dengan konsentrasi sari jahe 10%. Karakteristik perlakuan terbaik sirup jahe nira 

kelapa adalah total fenol 0,61%, total padatan terlarut 11,27%, pH 4,7, gula reduksi 

38,60%, total gula 50,81%, viskositas 3900cP, dengan  tingkat kecerahan 32,22.  

Perlakuan terbaik menurut parameter fisiko-kimia sesuai perhitungan metode 

multiple attribute adalah pada sirup jahe nira kelapa  varietas jahe merah dengan 

konsentrasi 10%. Karakteristik perlakuan terbaik sirup jahe nira kelapa adalah total 

fenol 0,59%, total padatan terlarut 12,13%, pH 4,8, gula reduksi 39,23%, total gula 

51,50%, viskositas 4223,3cP dan tingkat kecerahannya sebesar 30,34. 
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5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian mengenai penggunaan suhu yang tepat agar 

menghasilkan warna sirup yang lebih seragam. 

2. Pada sirup jahe nira kelapa viskositas yang dihasilkan terlalu tinggi sehingga 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai waktu pemasakan yang tepat 

agar dihasilkan sirup dengan viskositas yang tepat.  

 


