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RIZKHIA JUNIO AGRIN AGHATA. 145100101111051. PENGARUH SUHU 

DAN LAMA PROSES EVAPORASI VAKUM TERHADAP KARAKTERISTIK 

FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK GULA CAIR SORGUM (Sorghum 

bicolor (L.) Moench) SKRIPSI. Pembimbing: Dr. Ir. Sudarminto Setyo 

Yuwono, M.App. Sc. 
  

 

RINGKASAN 

 
  Sorgum manis memiliki nira pada batangnya. Kandungan gula pada nira 

yang di ekstrak dari batang sorgum berpotensi untuk diolah menjadi gula cair. 
Penggunaan suhu yang tinggi dalam proses evaporasi menyebabkan produk 
berwarna gelap. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi 
perlakuan suhu dan waktu yang terbaik agar menghasilkan gula cair yang 
memiliki warna lebih cerah dan karakteristik produk yang dapat diterima oleh 
konsumen. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) faktorial. Faktor 1 adalah suhu evaporasi yang terdiri dari 
3 level (60°, 70° 80°C), dan Faktor 2 adalah lama proses evaporasi yang terdiri 
dari 3 level (15, 30, 45 menit) sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dengan 
masing-masing 3 kali ulangan, dan diperoleh 27 satuan percobaan. Analisa 
yang dilakukan berupa analisa fisik:  rendemen, warna, total padatan terlarut, 
turbiditas, viskositas dan analisa kimia: pH, gula reduksi dan uji organoleptik 
(warna, aroma, rasa, dan tekstur) dianalisis dengan metode Hedonic Scale 
Scoring. Hasil penelitian dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) 
menggunakan Minitab 16.0. Jika menunjukkan beda nyata maka dilakukan uji 
lanjut dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) dan jika terjadi interaksi antara 
keduanya maka dilakukan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) dengan 
selang kepercayaan 5% Hasil perlakuan terbaik diperoleh dengan metode 
Multiple Atribute (Zeleny). 

Perbedaan suhu evaporasi dan waktu evaporasi pada kondisi vakum 
memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap rendemen, total padatan 
terlarut, viskositas, nilai kecerahan (L*), nilai kemerahan (a*), nilai kekuningan 
(b*) turbiditas, gula reduksi, serta seluruh parameter organoleptik gula cair 
sorghum. Interaksi antara suhu evaporasi dan waktu evaporasi juga 
memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap semua parameter fisik,kimia 
dan organoleptik gula cair sorghum. Perlakuan terbaik gula cair sorghum adalah 
pada perlakuan evaporasi suhu 80°C dengan waktu evaporasi selama 45 menit. 
Gula cair sorghum tersebut memiliki rendemen 24,97%; total padatan terlarut 
96,33°brix; viskositas 2809,66 cP; kecerahan (L*) 24,99; kemerahan (a*) -1,97; 
kekuningan (b*) 3,8; turbiditas 269, 33 NTU, gula reduksi 53,24%; nilai hedonik 
parameter rasa 2,74; nilai hedonik parameter aroma 3,22; nilai hedonik 
parameter warna 3,31; dan nilai hedonik parameter kekentalan 2,24. 

 
 Kata kunci : Gula Cair, Rotary Vacuum Evaporator, Sorgum, Suhu, Waktu 
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SUMMARY 

 
Sweet sorghum has a sugar content in its stem. So it can be used as raw 

material in producing liquid sugar. A problem detected in processing of liquid 
sugar is the use of high temperature in the evaporation process thus causing the 
color becoming dark. This research aims to obtain the best treatment combination 
of temperature and time at evaporation to produce liquid sugar with brighter color 
and accepted by consumers. 

The method used in this research was Randomized Block Design (RBD) 
with 2 factors. Factor 1 was an evaporation temperature, consisting of 3 levels 
(60°,70°,80°Celcius), and Factor 2 was the evaporation time, consisting of 3 
levels (15, 30, 45 minutes) so that obtained 9 treatment combinations with each 
repeated 3 times, and obtained 27 units of experiments. The product was analized 
in the form at: yield, color, total soluble solids, turbidity, viscosity, reduction sugar, 
and organoleptic test (color, flavor, taste, and texture). The data were analyzed by 
Analysis of Variance (ANOVA) using Minitab 16.0 and tested further by LSD 
(Least Significant Difference) or DMRT (Duncan's Multiple Range Test) with 5% 
confidence interval. The best treatment results were obtained by the multiple 
atribute (Zeleny). 

The result showed that there was a significant interaction (α = 0,05) of time 
and temperature of evaporation on yield, total soluble solids, viscosity, brightness 
value (L*), redness value (a*), yellowish value (b*), turbidity, reduction sugar to 
sorghum syrup, and all organoleptic parameters. The best treatment was 
temperature at 80°C and duration of evaporation at 45 minutes. The product was 
characterized by yield 24,97%; total soluble solids 96,33°brix; viscosity 2809,66 
cP; lightness (L*) 24,99; redness (a*) -1,97; yellowish (b*) 3,8;  turbidity 269,33 
NTU, reduction sugar 53,24%; Hedonic value of taste parameter 2.74; Hedonic 
value aroma parameter 3,22; Hedonic color parameter value 3,31; And the 
hedonic value of thickness parameter 2,24. 
 
Keywords: Liquid Sugar, Rotary Vacuum Evaporator, Sorghum , Temperature, Time 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan gula nasional baik untuk konsumsi rumah tangga maupun 

industri terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada 

tahun 2018 kebutuhan gula nasional diperkirakan mencapai 5,7 juta ton. Jumlah 

Tersebut terdiri dari gula industri sebesar 2,8 juta ton dan gula konsumsi rumah 

tangga 2,9 juta ton. Produksi gula domestik pada pertengahan tahun 2017 hanya 

mencapai 2,2 juta ton, sementara kebutuhan mencapai 5,7 juta ton. Jadi 

dibutuhkan tambahan sekitar 2,5-3 juta ton gula impor per tahun. Pada tahun 

2016, kebutuhan gula impor terbesar dipasok dari Thailand dan Brasil, yaitu 

mencapai 75% dari total impor gula nasional (Kementerian Pertanian, 2017). 

Untuk mengurangi kuota impor serta mewujudkan swasembada gula nasional 

diperlukan alternatif untuk memenuhi kebutuhan gula nasional secara mandiri. 

Alternatif untuk memenuhi kebutuhan gula nasional adalah dengan 

melakukan pemanfaatan tumbuhan yang memilki potensi untuk dikembangkan 

dan diolah menjadi gula, salah satunya adalah sorgum manis. Sorgum manis 

memiliki kelebihan dibandingkan dengan tebu, tanaman sorgum mempunyai 

daerah adaptasi yang luas, toleran terhadap kekeringan dan genangan air, serta 

tahan terhadap gangguan hama/penyakit (Daru, 2003). Sorgum manis sangat 

potensial untuk digunakan sebagai tanaman penghasil gula karena kandungan 

gula pada nira sorgum (16,8o Brix, total gula 142 g/L) tidak jauh berbeda bahkan 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan dengan nira tebu (15,7o Brix, total 

gula 131 g/L) (Andrzejewski, 2013).  

Di Indonesia gula banyak dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan. 

Pada umumnya, gula olahan yang digunakan berupa gula semut/gula kristal. 

Kelemahan gula kristal adalah pembuatannya membutuhkan energi yang besar 

untuk membentuk nira menjadi gula kristal, kemudian ketika gula kristal tersebut 

akan diolah menjadi bahan olahan maka gula tersebut harus diencerkan kembali 

dengan dipanaskan secara konvensional, sedangkan proses pengolahan gula 

cair dapat menghemat energi panas karena energi yang dibutuhkan tidak sampai 

gula tersebut menjadi padat (Kusumanto, 2011).  
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Gula cair ini mudah dalam pemakaian dan mudah dalam penyimpanan. 

Dengan adanya teknologi pengolahan yang lebih efisien dan diversifikasi gula 

cair dengan kualitas yang baik diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis 

dari batang sorgum manis. Proses pembuatan gula cair yang ada saat ini adalah 

proses pemekatan nira yang dipanaskan secara tradisional dengan wajan. 

Pemekatan nira tersebut membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang 

relatif lama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan proses 

pembuatan gula cair yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi waktu dan 

biaya produksi serta menghasilkan gula cair yang berkualitas dengan 

menggunakan metode vacuum.  

Menurut Lastriyanto (1998) Penguapan dengan menggunakan evaporator 

vakum atau penguapan hampa udara memiliki beberapa keuntungan, yaitu 

penguapan dapat terjadi dengan suhu proses yang lebih rendah sehingga 

kerusakan akibat panas dapat dikurangi. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk 

proses penguapan jauh lebih singkat sehingga beban energi dan biaya proses 

pengolahan dapat dikurangi. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Diniyah 

(2012) yang menunjukkan bahwa dengan metode vakum, suhu pengolahan 

untuk mengolah nira siwalan agar mencapai brix sebesar 75° cukup dengan 

suhu 65°C selama 90 menit. Penelitian Narulita (2008) juga menunjukkan bahwa 

penggunaan metode evaporasi vakum dapat meningkatkan mutu gula tebu, 

secara organoleptik produk yang diolah secara vakum memiliki rasa yang lebih 

manis, warna lebih terang, tidak ada aroma hangus/gosong, dan kadar total gula 

yang lebih tinggi yaitu sebesar 22,30%.  

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat melatarbelakangi penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Suhu dan Lama Proses Evaporasi Vakum Terhadap 

Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Gula Cair Sorghum (Sorghum bicolor 

(L.) Moench)”. Penggunaan metode vakum dalam proses penguapan diharapkan 

dapat berpengaruh terhadap karakteristik gula cair shorgum serta menghasilkan 

produk gula cair yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat. 
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1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh suhu evaporasi vakum terhadap karakteristik 

fisikokimia dan organoleptik gula sorgum cair? 

2. Bagaimana pengaruh lama waktu evaporasi vakum terhadap karakteristik 

fisikokimia dan organoleptik gula sorgum cair? 

3. Bagaimana pengaruh interaksi suhu dan lama waktu evaporasi vakum 

untuk menghasilkan karakteristik fisikokimia dan organoleptik gula 

sorgum cair yang terbaik? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh suhu dalam proses evaporasi terhadap 

karakteristik fisikokimia dan organoleptik gula sorgum cair metode vakum. 

2. Untuk mengetahui pengaruh waktu dalam proses evaporasi terhadap 

karakteristik fisikokimia, dan organoleptik gula sorgum cair metode 

vakum. 

3. Untuk mendapatkan interaksi suhu dan lama evaporasi yang terbaik 

terhadap karakteristik fisikokimia, dan organoleptik dengan metode 

vakum. 

 

1.4 Manfaat  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang 

pengembangan bahan pemanis dan mendukung pengembangan IPTEK 

berbasis batang sorgum manis. 

2. Sebagai informasi dalam program pengembangan diversifikasi 

pemantapan produksi gula cair berbahan dasar nira batang sorgum.  

 

1.5 Hipotesis 

1. Diduga terdapat interaksi antara suhu dan waktu evaporasi pada sifat 

fisik, kimia, dan organoleptik gula sorgum cair. 

2. Diduga semakin tinggi suhu yang digunakan dalam evaporasi maka 

waktu yang diperlukan juga semakin singkat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sorghum Manis   

Sorgum merupakan tanaman serealia yang berasal dari Afrika Timur dan 

banyak dibudidayakan di Eropa Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, Asia 

Selatan dan Pasifik Selatan. Genus sorgum terdiri dari 32 spesies, namun yang 

paling banyak dibudidayakan adalah spesies ((L.) Moench)  (Andriani dkk, 2013). 

Sirrapa (2003) menyebutkan bahwa daerah penghasil sorgum utama di 

Indonesia adalah Jawa Tengah (Purwodadi, Pati, Demak, Wonogiri), Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Gunung Kidul, Kulon Progo), Jawa Timur (Lamongan, 

Bojonegoro, Tuban, Probolinggo), dan sebagian Nusa Tenggara Timur dan Nusa 

Tenggara Barat. Tanaman sorgum termasuk serealia yang memiliki kandungan 

gizi tinggi, meliputi karbohidrat, lemak, kalsium, besi, dan fosfor (Dicko et al. 

2006) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Tanaman Sorgum (Anas, 2013)  

Menurut USDA (2008), kedudukan sorgum manis dalam ilmu taksonomi 

tumbuhan adalah sebagai berikut:  

Kingdom   : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom : Tracheobionta (Tambahan berpembuluh)  

SuperDivisi      : Spermatophyta (Menghasilkan biji)  

Divisi    : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Class              : Liliopsida (Berkeping satu/monokotil)  

Sub class        : Commelinidae  

Ordo   : Poales  

Famili              : Poaceae (Suku rumput-rumputan) 

Genus   : Sorghum bicolor 

Spesies   : (L.) Moench   
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Sorgum manis atau sweet sorghum bukan hanya merupakan salah satu 

dari lima tanaman utama penghasil biji-bijian di dunia, tetapi juga menawarkan 

diversifikasi usaha yang sangat luas, termasuk batang sorgum yang memiliki 

kandungan nira cukup tinggi. Sorgum manis juga merupakan salah satu tanaman 

yang digunakan untuk rehabilitasi lahan yang sangat efektif dan efisien (Tati, 

2003). Sorgum manis dikenal sebagai tanaman unta atau “a camel among crops” 

karena memiliki daya adaptasi yang luas dan sangat tahan terhadap kondisi 

lahan marginal seperti kekeringan, lahan masam, lahan salin dan lahan alkalin 

(FAO, 2002).  

 

2.2 Karakteristik Tanaman Sorgum 

 Sorgum manis merupakan tanaman tipe C4, pada intensitas penyinaran 

yang tinggi dan suhu cukup mampu berfotosintesis lebih cepat sehingga 

menghasilkan kandungan gula yang lebih banyak dibandingkan dengan gula 

tebu dan gula bit (Mazumdar, 2012). Sebagai tanaman tipe C4, produktivitas 

sorgum termasuk tinggi dan pada permukaan daunnya memiliki lapisan lilin 

sehingga dapat menahan laju transpirasi, serta sistem perakaran yang ekstensif, 

fibrous dan dalam, cenderung membuat tanaman sorgum efisien dalam absorpsi 

dan pemanfaatan air (Soeranto, 2002).  

Keistimewaan dari tanaman sorgum memiliki kemampuan untuk tumbuh 

kembali setelah dipotong atau dipanen disebut ratoon, setelah panen akan 

tumbuh tunas-tunas baru yang tumbuh dari bagian batang di dalam tanah, oleh 

karena itu pangkasannya harus tepat di atas permukaan tanah. Ratoon sorgum 

dapat dilakukan 2 - 3 kali, apabila dipelihara dan dipupuk dengan baik, hasil 

ratoon dapat manyamai hasil panen pertama (Tati, 2003). Sorgum merupakan 

tanaman yang proses budidayanya mudah dengan biaya yang relatif murah, 

dapat ditanam monokultur maupun tumpangsari, produktifitas sangat tinggi. 

Selain itu tanaman sorgum lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit 

sehingga resiko gagal relatif kecil (Rahmi, 2007).  

Rata - rata sorgum memiliki tinggi 2,6 - 4 meter. Pohon dan daun sorgum 

sangat mirip dengan jagung. Pohon sorgum tidak memiliki kambium. Jenis 

sorgum manis memiliki kandungan nira yang tinggi pada batangnya sehingga 

berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber bahan baku gula seperti tebu. Daun 

sorgum berbentuk lurus memanjang. Biji sorgum berbentuk bulat dengan ujung 

mengerucut, berukuran diameter + 2 mm (Rahmi, 2007).  
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2.3 Batang Sorghum 

Menurut Sumantri (1994), batang sorgum ada yang mengandung nira 

dengan kadar gula cukup tinggi disebut sorgum manis. Tinggi batang sorgum 

beragam mulai kurang dari 2,6 sampai 4  meter.  Varietas sorgum manis yang 

berpotensi menghasilkan nira cukup tinggi adalah jenis varietas Numbu. Batang 

tanaman sorgum beruas-ruas dan berbuku-buku, tidak bercabang, dan pada 

bagian tengah batang terdapat seludang pembuluh yang diselubungi oleh lapisan 

keras (sel-sel parenkim).    

Batang sorgum dapat dijadikan sebagai bahan diversifikasi pembuatan 

gula karena kandungan gula pada nira batang sorgum yang tinggi (16,8oBrix,) 

tidak jauh berbeda bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan dengan 

nira tebu (15,7oBrix) (Andrzejewski, 2013). Kandungan gula pada nira yang di 

ekstrak dari batang sorgum bervariasi mulai dari 16-23 oBrix (Reddy et al.,2005) 

Karakteristik batang sorgum manis dapat menghasilkan nira yang manis 

yang ditunjukkan oleh derajat brix yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

sorgum manis merupakan tanaman yang ideal dalam produksi gula, sirup dan 

bahan pemanis dalam berbagai macam produk makanan yang dapat 

menghasilkan cita rasa yang baik (Nimbkar, 2006). Tiga varietas inbrida sorgum 

manis telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian dengan nama Numbu, 

Super-1, dan Super-2, pada penelitian ini digunakan varietas Super-1 yang 

diperoleh dari Balai Penelitian Kacang dan Umbi, Kendalpayak, Kabupaten 

Malang. Hasil evaluasi tiga varietas inbrida sorgum manis dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Tiga Varietas Inbrida Sorgum Manis pada MT 2009 

Parameter 
Varietas 

Numbu Super-1 Super-2 

Kadar gula brix (%) 10,8 14,1 12,7 
Volume Nira (ml/kg batang) 240,1 241,6 197,9 
Hasil Biji (t/ha) 2,8 2,7 3,0 
Sumber : Pabendon et al. (2013) 

 

2.4 Nira 

Nira adalah cairan yang keluar dari pohon ataupun batang penghasil nira 

seperti aren, tebu, kelapa, siwalan, sorgum dan tanaman penghasil nira lainnya. 

Komposisi nira dari suatu jenis tanaman dipengaruhi beberapa faktor yaitu antara 

lain varietas tanaman, umur tanaman, kesehatan tanaman, keadaan tanah, iklim, 
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pemupukan, dan pengairan. Demikian pula setiap jenis tanaman mempunyai 

komposisi nira yang berlainan dan umumnya terdiri dari air, sukrosa, gula 

reduksi, bahan organik lain, dan bahan anorganik (Apriwinda, 2013).  

Air dalam nira merupakan bagian yang terbesar yaitu antara 75 - 90%. 

Sukrosa merupakan bagian zat padat yang terbesar berkisar antara 12,30 - 

17,40%. Gula reduksi antara 0,50 – 1,00% dan sisanya merupakan senyawa 

organik serta anorganik (Akuba, 2004).  

 

Tabel 2.2 Perbandingan Komposisi Nira Sorgum dan Nira Tebu 

       Komposisi  Nira sorgum  Nira tebu 

Brix (%) 13.6 – 19.40 12 – 19 

Sukrosa (%) 10.0 -14.40 9 -17 

Gula reduksi (%) 0,75 – 1,35 0,48– 1,52 

Abu (%) 1,28 – 1,57  0,40– 0,70 

Amilum (ppm) 209 – 1764  1,50 – 95 

Asam akonitat (%) 0,56  0,25 

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan (1996). 

 

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa kadar gula (dalam derajat 

brix) nira sorgum cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nira tebu. Nira 

sorgum juga memiliki kadar abu, amilum dan asam akonitat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan nira tebu (Fanindi dkk, 2005).  

 

2.5 Brix 

Brix adalah padatan terlarut dalam suatu larutan yang dihitung sebagai 

gula. Zat terlarut seperti sukrosa, garam-garam klorida atau sulfat merespon 

dirinya sebagai brix dan dihitung sebagai kandungan gula. Satuan brix 

merupakan satuan yang digunakan untuk menunjukkan kadar gula yang terlarut 

dalam suatu larutan, semakin tinggi derajat brixnya maka semakin manis larutan 

tersebut. Sebagai contoh kasus dalam pengolahan nira bahwa nilai brix adalah 

gambaran seberapa banyak zat padat terlarut dalam nira. Di dalam padatan 

terlarut tersebut terkandung gula dan komponen bukan gula. Sebagai gambaran, 

bila diperoleh nilai brix 17% maka dalam setiap 100 bagian nira terdiri dari 17 

bagian brix dan 83 bagian air (Paturau, 1996). 
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Padatan terlarut pada nira terdiri atas gula dan bukan gula. Dalam industri 

gula dikenal istilah-istilah pol, brix dan HK (hasil bagi kemurnian). Istilah-istilah ini 

terdapat analisa gula, baik dari nira sampai menjadi produk gula konvensional. 

Zat padat terlarut atau biasa disebut dengan brix mengandung gula, pati, garam-

garam dan zat organik. Kualitas nira tergantung pada jumlah gula yang terdapat 

dalam nira. Untuk mengetahui banyaknya gula yang terkandung dalam gula 

lazim dilakukan analisa brix, Nama alat ukur brix adalah refraktometer yang biasa 

digunakan untuk mengukur padatan yang terlarut dalam suatu larutan (Kuswurj, 

2007). 

 

2.6 Gula Cair 

 Gula cair merupakan produk yang diperoleh dari proses pengolahan nira 

setelah melalui proses pemanasan. Hal ini menyebabkan perubahan sifat fisik 

dari nira yang semulai cair menjadi cairan kental. Gula cair dapat dimasukkan ke 

dalam wadah (botol) sehingga lebih praktis dibawa dan digunakan. Adanya 

produk gula yang dimodifikasi berupa sirup/cair merupakan sebuah inovasi baru 

yang nantinya diharapkan dapat lebih memudahkan konsumen dari segi 

kepraktisan penggunaannya (Rifai, 2013). 

 Menurut Kusumanto (2011), subtitusi gula kristal baik gula putih maupun 

gula merah oleh gula cair (liquid sugar) dapat dijadikan langkah penghematan 

biaya operasi produksi gula. Pada umunya, gula cair yang digunakan oleh 

masyarakat diolah secara konvensional, dengan melarutkan (gula kristal) pada 

wajan panas. Memproduksi gula cair berarti meringkas pengunaan gula 

sekaligus mengurangi kebutuhan energi untuk proses kristalisasi. Kemudian, 

berbagai modifikasi terhadap proses pengolahan gula yang dilakukan dengan 

tujuan peningkatan efisiensi adalah langkah strategis dalam rangka 

memproduksi gula yang lebih berkualitas dan hemat. Dengan demikian, biaya 

produksi dapat ditekan karena tidak ada biaya untuk sampai tahapan kristalisasi, 

pencetakan, dan pemadatan. Dalam penggunaan sehari-hari dalam masyarakat 

kita, biaya pengolahan juga bisa ditekan karena tidak ada biaya untuk pelarutan 

gula kristal menjadi gula cair. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produksi 

gula cair ini akan membuat produksi pangan yang menggunakan gula sebagai 

bahan baku pengolahan akan lebih mudah dan lebih efisien dari segi cara 

penggunaan dan penyimpanan. 
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Menurut FDA (2017), sirup (gula cair) sorgum merupakan produk pangan 

cair yang berasal dari nira sorgum, yang didapatkan dari proses ekstraksi batang 

sorgum, kemudian diolah melalui proses pengentalan dengan proses evaporasi. 

Gula cair yang berasal dari sorgum harus mengandung total padatan terlarut 

(derajat brix) tidak kurang dari 74% dari total berat produk. Kandungan gula, 

kadar air, jumlah energy, karbohidrat yang ada dalam produk gula cair dapat 

dilihat pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Informasi Nilai Gizi Gula Cair Sorghum 

Nutrien Satuan Jumlah per 100 g Jumlah per 1 sdm 

Air g 22,7 4,77 

Energi kcal 290 61 

Protein g 0,00 0,00 

Total Lemak g 0,00 0,00 

Karbohidrat g 74,90 15,73 

Serat g 0,0 0,00 

Total Gula g 74,90 15,73 

Sumber : USDA (2016) 

 

2.7 Evaporasi 

 Evaporasi merupakan proses pengentalan larutan dengan cara 

mendidihkan atau menguapkan pelarut. Ada beberapa perubahan yang terjadi 

selama proses evaporasi antara lain peningkatan viskositas, kehilangan aroma, 

pemucatan warna, pencoklatan, dan kerusakan beberapa komponen gizi. 

Adapun faktor yang mempengaruhi evaporasi adalah suhu, tekanan, viskositas 

cairan, dan adanya kerak (Praptiningsih,2010). 

 Menurut Wirakartakusumah (1989) proses evaporasi bertujuan untuk : 

a.) Meningkatkan konsentrasi atau viskositas larutan sebelum diproses lebih 

lanjut. Sebagai contoh, diperlukan proses pengentalan nira tebu sebelum proses 

kristalisasi. 

b.) Memperkecil volume larutan sehingga dapat menghemat biaya pengemasan, 

penyimpanan, dan transportasi 

c.) Menurunkan kadar air dengan cara meningkatkan konsentrasi solid terlarut 

sehingga bahan menjadi lebih awet, karena penurunan kadar air juga akan 

diiringi dengan penurunan aktivitas air. 
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Selama proses evaporasi dapat terjadi perubahan-perubahan pada 

bahan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Perubahan-

perubahan yang terjadi antara lain perubahan viskositas, kehilangan aroma, 

kerusakan komponen gizi, dan terjadinya reaksi pencokelatan, selain itu suhu 

evaporasi juga sangat berpengaruh terhadap warna larutan, semakin tinggi suhu 

evaporasi maka warna akan semakin pudar (Winarno, 2008). Pemekatan dapat 

dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui penguapan, melalui membrane, 

dan pemekatan beku. Peralatan yang digunakan untuk memindahkan panas ke 

bahan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Penggunaan peralatan yang 

bermacam-macam akan berpengaruh pada kemudahan penguapan dan retensi 

zat gizi. Pada waktu air menguap dan larutan menjadi pekat, terjadi beberapa 

perubahan penting. Pertama, zat terlarut reaktif menjadi lebih pekat dan laju 

kerusakan kimiawi dapat meningkat. Kedua, terjadi kenaikan titik didih. Ketiga, 

viskositas larutan meningkat dengan tajam, jika viskositas meningkat, maka 

cairan menjadi sulit dipanaskan. Kesulitan ini menyebabkan penyebaran suhu 

yang tidak seragam sehingga dapat terjadi bercak panas dan hangus. Retensi 

zat gizi juga dipengaruhi oleh lama waktu pemanasan larutan di dalam 

evaporator. Semakin lama pemanasan retensi zat gizi semakin menurun 

(Tejasari, 2005). Menurut Ratnavathi et.,al (2016) titik didih nira sorgum pada 

tekanan normal (1 atm) adalah sebesar 107,2-107,7°C, hal ini menyebabkan 

energi yang dibutuhkan dalam proses pemekatan untuk memproduksi gula cair 

sangatlah besar, dan rentan terjadi karamelisasi akibat penggunaan suhu tinggi, 

apabila pengadukan tidak merata bahkan bisa hangus. Oleh karena itu 

diperlukan proses pengolahan yang dapat menurunkan titik didih dari bahan, 

sehingga energi yang diperlukan tidak terlalu besar, dan meminimalkan 

kemungkinan terjadinya karamelisasi. 

2.8 Evaporasi Vakum  

Evaporasi vakum merupakan proses pemekatan larutan yang mudah 

mengalami kerusakan karena pengaruh suhu tinggi yang digunakan. Proses 

penguapan dengan evaporator vakum digunakan pada tekanan rendah atau 

vakum agar titik didihnya menurun. Kondisi vakum diperlukan untuk mendidihkan 

cairan pada suhu lebih rendah dan diperoleh secara mekanis dengan hisapan 

uap. Pompa vakum biasanya dikombinasikan dengan kondensor bagi penguap 

air yang keluar dari evaporator. Alat penguap vakum digunakan untuk 

menguapkan bahan-bahan yang peka terhadap suhu tinggi seperti santan atau 
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susu. Alat ini dipakai bila menginginkan penguapan secara cepat dan tekanan 

pada bahan tetap dipertahankan lebih rendah dari 1 atmosfer. Kevakuman ini 

menyebabkan perbedaan suhu antara uap dan bahan akan meningkat sehingga  

bahan pelarut pada bahan dapat mendidih dengan suhu relative, oleh sebab itu, 

proses ini akan menimalkan kerusakan akibat pemanasan (Sukoyo, 2014). 

Penguapan dengan menggunakan evaporator vakum atau penguapan 

hampa udara memiliki beberapa keuntungan, penguapan dapat terjadi dengan 

suhu proses yang lebih rendah dibandingkan dengan adanya udara dan 

kerusakan akibat panas dapat dikurangi. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk 

proses penguapan jauh lebih singkat sehingga beban energi dan biaya proses 

pengolahan dapat dikurangi. Pada penguapan vakum proses penguapan akan 

dilakukan pada ruang tertutup dengan kondisi tekanan yang rendah sehingga 

suhu evaporasi dapat diturunkan (Lastriyanto, 1998). 

 

2.9 Rotary Vacuum Evaporator 

Rotary evaporator merupakan alat yang digunakan untuk mengefisienkan 

dan mempercepat pemisahan pelarut dari suatu larutan. Alat ini menggunakan 

prinsip vakum destilasi, sehingga tekanan akan diturunkan dan pelarutnya akan 

menguap dibawah titik didihnya. Pemanasan pada alat ini menggunakan 

penangas air yang dibantu dengan putaran yang akan memutar labu kaca yang 

berisi sampel, sehingga pemanasan akan merata. Selain itu, penurunan tekanan 

diberikan ketika labu kaca yang berisis sampel diputar yang akan menyebabkan 

penguapan berjalan lebih cepat, karena titik didih larutan menurun akibat 

penurunan tekanan (Alex, 2014). 

Prinsip rotary evaporator adalah proses pemisahan ekstrak dari cairan 

pelarutnya dengan pemanasan yang dipercepat oleh putaran dari labu, sehingga 

cairan pelarutnya dapat menguap dibawah titik didih, hal ini dikarenakan adanya 

penurunan tekanan. Dengan bantuan pompa vakum, uap cairan pelarut akan 

menguap naik ke kondensor dan mengalami kondensasi menjadi molekul-

molekul cairan pelarut murni yang ditampung dalam labu kaca penampung. 

Prinsip ini membuat pelarut dapat dipisahkan dari zat terlarut didalamnya tanpa 

pemanasan yang tinggi (Rachman, 2009). 
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2.9.1 Bagian Rotary Vacuum Evaporator 

Rotary vacuum evaporator merupakan suatu instrumen yang tergabung 

antara beberapa instrumen, yang tergabung menjadi satu bagian, instrumen ini 

dinamakan rotary vacuum evaporator. Rotary vacuum evaporator adalah 

instrumen yang menggunakan prinsip destilasi (pemisahan). Prinsip utama dalam 

instrumen ini terletak pada penurunan tekanan pada labu alas bulat dan 

pemutaran labu alas bulat agar pelarut dapat menguap lebih cepat dibawah titik 

didihnya (Alex, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Gambar 2.2 Rotary Vacuum Evaporator (Alex, 2014) 

Keterangan (Alex, 2014) : 

1 Hot Plate : Mengatur suhu pada waterbath dengan 

temperatur yang diinginkan  

2 Waterbath : Sebagai tempat media air yang dipanaskan 

oleh hot plate  

3 Ujung rotor penampung : Sebagai tempat labu yang berisi sampel  

4 Lubang Kondensor : Sebagai pintu masuk bagi uap kedalam 

kondensor yang disedot oleh pompa 

vakum. 

5 Kondensor :Sebagai pendingin yang mempercepat 

proses perubahan fasa gas ke cair 

6 Lubang kondensor : Sebagai pintu keluar bagi air dari dalam 

kondensor 

7 Labu penampung : Sebagai wadah bagi penampung pelarut. 

8 Ujung rotor penampung :Sebagai tempat labu penampung. 

  

http://www.anm.co.id/detail/230/636/rotary-evaporator-yamato-re301a-w#.WQlJw1V97Dc
http://www.anm.co.id/article/detail/71/bagian-bagian-rotary-evaporator
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2.10 Penelitian Terdahulu 

 Penggunaan metode vakum dalam pengolahan gula cair telah banyak 

diteliti oleh beberapa peneliti, dengan menggunakan bahan baku yang 

bermacam-macam. Dalam penelitian Diniyah (2012) berjudul “Teknologi 

Pengolahan Gula Coklat Cair Nira Siwalan (Borassus flabellifer, L.)” gula cair 

yang dihasilkan berdasarkan pengaturan derajat Brix gula (60°, 65°, 70°,75°) 

menggunakan pemasakan vakum pada suhu 65°C dan waktu pemasakan 

selama 1,5 jam didapatkan perlakuan terbaik pada tingkat 75°Brix dengan 

karakteristik 34,55 derajat kecerahan (L*), 8,83 kemerahan (a*) dan 22,35 

kekuningan (b*), pada pH 6,63, dengan viskositas 6,99 x 103 cP, 7,73% gula 

pereduksi dan skor organoleptik menunjukkan 107 untuk kekentalan, 108 untuk 

warna, 110 untuk warna dan 98 untuk aroma. 

 Penelitian lain tentang pembuatan gula cair dengan menggunakan Rotary 

Vacuum Evaporator dengan 2 faktor (suhu dan waktu) juga pernah dilakukan 

oleh Yenas (2016) dengan judul “Perbedaan Lama dan Suhu Evaporasi 

Terhadap Karakteristik Sensoris Gula Merah Cair Berbahan Baku Nira Tebu 

(Saccharum officinarum, L.)” dalam parameter organoleptik didapatkan perlakuan 

terbaik pada perlakuan suhu 65°C selama 1,5 jam, menghasilkan gula cair 

dengan total padatan terlarut sebesar 79%, kemudian pada uji organoleptik 

mendapatkan nilai tertinggi pada setiap penilain, dengan rata-rata nilai warna 

sebesar 3.92 (biasa), aroma sebesar 3.56 (biasa), rasa sebesar 4.24 (suka), 

kekentalan sebesar 4.28 (suka),   

Dalam penelitian Narulita (2008), tentang pembuatan gula dengan 

menggunakan teknologi pemasakan nira tebu secara tidak langsung dengan 

proses pengolahan dalam ruang tertutup. Dengan penerapan teknologi tersebut 

diperoleh berbagai keuntungan, seperti peningkatan mutu produk dan tidak 

diperlukan tenaga kerja yang intensif untuk pengadukan selama pemasakan. 

Peningkatan mutu ditandai dengan perubahan organoleptik dan sifat kimia 

produk. Secara organoleptik produk hasil perbaikan proses memiliki rasa yang 

lebih manis, warna lebih terang, tidak berbau gosong, serta memiliki tekstur 

berpasir. Perubahan sifat kimia produk yang terjadi adalah peningkatan kadar 

gula (sukrosa) sebesar 22,30%, penurunan kadar abu sebesar 16.62%, dan 

kadar air sebesar 29,11%. Meskipun hasil dari produk pengolahan tersebut 

dalam bentuk  gula padat, namun masih dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

pengolahan vakum dapat memberikan hasil gula yang lebih baik daripada 
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pengolahan secara konvensional. Dalam penelitian ini pengolahan gula sorgum 

cair dengan menggunakan metode vakum, diharapkan dapat memiliki kualitas 

yang lebih baik dibandingkan dengan gula sorgum cair yang diolah secara 

konvensional dari setiap parameter yang akan dianalisa. 

 

2.11 Proses Pembuatan Gula Cair 

Pada tahap penelitian lanjutan dilakukan proses pengolahan gula sorgum 

cair secara umum dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (modifikasi 

Ratnavathi Iet al., 2016 dan Wijana, 2014): 

1. Ekstraksi (Ratnavathi et al., 2016) 

Proses ekstraksi batang sorgum dilakukan secara mekanis 

menggunakan rotary drum mill atau mesin press tebu yang biasa digunakan 

oleh pedagang sari tebu. Sebelum proses ekstraksi, sorgum terlebih dahulu 

dibersihkan dari daun dan kotoran yang masih melekat kemudian dipotong-

potong menjadi ukuran ± 30 cm. Tebu dan sorgum yang telah dipotong-

potong kemudian ditimbang dan ditempatkan pada bagian umpan ekstraktor 

untuk diberikan tekanan (pres).  

2. Filtrasi (Ratnavathi et al., 2016) 

Proses penyaringan nira dilakukan secara konvensional 

menggunakan kain penyaring (filter clothes) dengan ukuran  ± 100 mesh. 

Nira sorgum yang dihasilkan diukur volumenya terlebih dahulu menggunakan 

gelas ukur. Volume filtrasi yang akan digunakan tidak seragam setiap 

perlakuan tergantung dari rendemen pada ekstraksi. Ekstrak yang telah 

diukur kemudian disaring dengan mengalirkannya di atas kain penyaring. 

3. Adsorbsi (Wijana, 2014) 

Penambahan adsorben dapat berpengaruh terhadap peningkatan 

kekentalan atau viskositas pada sampel, serta dapat membersihkan sampel 

dari pengotor sehingga dapat meningkatkan kejernihan pada sirup gula. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijana (2014), yang 

berjudul ”Pengaruh Penambahan Adsorben Terhadap Kualitas Gula Palma 

Sirup Berbahan Baku Nira Aren”  perlakuan yang menghasilkan sirup nira 

aren dengan kualitas yang terbaik diantara adsorben yang lain (bentonit dan 

arang aktif) yaitu pada penambahan zeolit sebesar 3% (4,5 g dalam 150 ml 

nira). Pada penelitian ini juga digunakan adsorben jenis zeolite dengan 



15 
 

dengan jumlah sebanyak 3% dari total berat sampel kemudian didiamkan 

mengendap di dalam sampel selama 60 menit. 

4. Sentrifugasi (Ratnavathi et.,al 2016). 

Proses sentrifugasi dilakukan untuk memisahkan bahan dengan 

padatan tersuspensi yang masih lolos dari proses penyaringan. Prosedur 

kerjanya ialah sebanyak 500 mL nira sorgum dituang ke dalam tabung 

sentrifugasi kemudian dilakukan sentrifugasi pada kecepatan putar antara 

1000-3000 rpm dengan durasi waktu antara 15-30 menit. 

Pada penelitian ini menggunakan kecepatan putar antara 720 rpm 

dengan durasi waktu selama 60 menit, dikarenakan alat sentrifugasi di 

Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Pangan di Jurusan THP tidak bisa 

digunakan pada kecepatan putar ˃800 rpm. 

5.  Evaporasi (Ratnavathi et.,al 2016). 

Nira sorgum yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan 

Falling Film Evaporator Vakum dan Rotary Evaporator Vakum. Proses 

evaporasi yang pertama dilakukan dengan Falling Film Evaporator Vakum 

prosesnya dijalankan dengan menempatkan nira sorgum pada bejana umpan 

kemudian dialirkan pada badan evaporator menggunakan pompa vakum. 

Laju alir umpan sari tebu dapat diatur secara manual menggunakan flow 

control (kran). Pengaliran umpan nira sorgum dilakukan bersamaan dengan 

mengalirkan uap panas dari boiler yang terintegrasi pada evaporator. Nira 

sorgum pekat (konsentrat) secara otomatis ditampung pada bejana produk  

Pada penelititan ini, tujuan dari pemekatan nira menggunakan Falling 

Film Evaporator Vakum adalah sebagai pemanasan awal untuk mendapatkan 

nira sorgum dengan derajat brix 30-40, sehingga beban energi yang 

dibutuhkan untuk proses evaporasi di rotary evaporator dapat dikurangi. 

Konsentrat nira sorgum yang dihasilkan oleh falling film evaporator 

selanjutnya dipekatkan kembali dengan perlakuan seperti pada Tabel 3.1 

menggunakan Rotary Evaporator Vacuum, tujuannya adalah untuk 

mendapatkan produk akhir gula cair sorgum.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Pangan, 

Laboratorium Kimia dan Biokimia, Laboratorium Nutrisi Pangan dan Pilot Plan 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian 

dilaksanakan mulai September 2017 sampai Maret  2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah mesin ekstraksi 

(pres) tebu komersial, filter clothes, unit pemisah sentrifugasi (Centrifuge), Falling 

Film Vacuum Evaporator, Rotary Vacuum Evaporator, color reader, 

refractometer, turbidimeter, spektrofotometer, pH meter, neraca analitik, pipet 

tetes, beaker glass 250 ml, beaker glass 500 ml, tabung reaksi, gelas ukur, pipet 

ukur, bulb, tissue, kompor,panci, pisau. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sorgum 

varietas numbu super 1 dengan umur panen 110 hari, yang didapatkan dari Balai 

Penelitian Kacang dan Umbi, Kendalpayak, Kabupaten Malang. Batang sorgum 

yang telah dipisahkan dari biji sorgum dan dibersihkan dari daun dan tunas, 

kemudian diekstraksi untuk mendapatkan niranya dengan menggunakan mesin 

press tebu (Lampiran 17). Bahan lain yang digunakan yaitu zeolite. Bahan kimia 

yang digunakan yaitu aquades, glukosa anhidrat, arsenomolibdat, nelson-A, 

nelson-B alkohol 70%. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial 

dengan 2 faktor perlakuan yaitu suhu evaporasi dan lama evaporasi pada 

konsentrat nira sorgum saat proses pemekatan menggunakan rotary vacuum 

evaporator (Lampiran 17). Faktor 1 terdiri dari 3 level dan faktor 2 terdiri dari 3 

level, sehingga menghasilkan 9 kombinasi dan dilakukan pengulangan sebanyak 

3 kali ulangan sehingga diperoleh 27 satuan percobaan. 
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Faktor 1: Suhu Evaporasi (A) 

 A1 = 60° Celcius 

 A2 = 70° Celcius 

 A3 = 80° Celcius 

Faktor 2: Waktu Evaporasi (B) 

 B1 = 15 Menit 

 B2 = 30 Menit 

 B3 = 45 Menit 

Dari kedua faktor tersebut, diperoleh 9 kombinasi perlakuan yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Kedua Faktor 

Suhu (A) 
Waktu (B) 

B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 
A2 A2B1 A2B2 A2B3 
A3 A3B1 A3B2 A3B3 

 

Dari Tabel 3.1 diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

A1B1 Suhu 60° Celcius dan lama pengolahan 15 menit 
 

A1B2 Suhu 60° Celcius dan lama pengolahan 30 menit 
 

A1B3 Suhu 60° Celcius dan lama pengolahan 45 menit 
 

A2B1 Suhu 70° Celcius dan lama pengolahan 15 menit 
 

A2B2 Suhu 70° Celcius dan lama pengolahan 30 menit 
 

A2B3 Suhu 70° Celcius dan lama pengolahan 45 menit 
 

A3B1 Suhu 80° Celcius dan lama pengolahan 15 menit 
 

A3B2 Suhu 80° Celcius dan lama pengolahan 30 menit 
 

A3B3 Suhu 80° Celcius dan lama pengolahan 45 menit 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian pendahuluan dan 

penelitian utama. Peneletian pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk 

menentukan faktor serta level yang akan digunakan dalam penelitian. 

Sedangkan pada penelitian utama akan dilakukan perlakuan dan analisa sesuai 

faktor dan level yang ditentukan berdasarkan penelitian pendahuluan. 

 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan level dari 

setiap faktor dalam penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan proses evaporasi 

pembuatan gula cair dengan beberapa faktor yaitu suhu dan lama proses. Suhu 

yang digunakan yaitu suhu 55°C sampai 85°C. Hasil proses evaporasi 

menunjukkan bahwa penggunaan suhu diatas 85°C menyebabkan karamelisasi 

konsentrat nira, selain itu penggunaan suhu 85°C pada tekanan 26 inHg sudah 

mencapai titik didih dari sampel sehingga membahayakan mesin evaporator 

(Rotary Evaporator). Sedangkan produk dengan evaporasi dengan suhu 55°C 

membutuhkan waktu yang lama untuk pengentalan, untuk mendapatkan brix 

yang sesuai standar diperlukan waktu selama 4 jam evaporasi. Pada proses 

evaporasi juga dilakukan variasi lama proses yaitu 30, 60 dan 90 menit. Dari 

percobaan tersebut dengan lama proses selama 30 menit menghasilkan 

beberapa produk yang telah mencapai standar, kemudian percobaan dengan 

lama evaporasi mencapai 90 menit menghasilkan beberapa produk yang 

terkaramelisasi dan mencapai brix lebih dari 90. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh selama penelitian pendahuluan maka faktor yang dipilih untuk 

digunakan dalam penelitian yaitu suhu evaporasi dan lama proses evaporasi 

(Lampiran 17). Level yang digunakan pada faktor suhu yaitu 60, 70, 80°C, 

sedangkan level lama waktu proses evaporasi yang digunakan yaitu 15, 30, dan 

45 menit. 

 

3.4.2 Penelitian Utama 

a. Persiapan bahan baku 

Batang sorgum yang digunakan adalah batang yang berumur 110 hari yang 

telah dipisahkan dari malai nya. Batang sorgum didapatkan dari Balai 

Penelitian Kacang dan Umbi Kabupaten Malang. Setelah itu batang sorgum 
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disortasi dengan cara penghilangan bagian yang tidak diinginkan seperti 

daun, tunas dan bagian batang yang rusak. 

b. Ekstraksi 

Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan mesin press tebu di 

Laboratorium Pilot Plan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

Ekstraksi dilakukan dengan cara memasukkan batang yang telah dipotong 

ke dalam mesin press, penggilingan dilakukan sebanyak 2 kali pada setiap 

batang untuk memaksimalkan rendemen yang ada pada batang tersebut. 

Nira yang dihasilkan kemudian ditampung pada wadah plastik yang telah 

disiapkan sebelumnya. 

c. Filtrasi 

Ekstrak (nira) yang telah didapatkan kemudian disaring menggunakan kain 

penyaring (filter clothes) dengan ukuran 100 mesh. Penyaringan dilakukan 

sebanyak 2 kali. 

d. Adsorbsi 

Setelah didapatkan nira yang bersih, kemudian nira dituang ke dalam gelas 

beaker 400 mL kemudian ditimbang agar diketahui beratnya untuk 

mengetahui proporsi adsorben (zeolite) yang akan ditambahkan. Jumlah 

adsorben yang digunakan adalah sebesar 3% dari total berat sampel. 

Didapatkan berat sampel 400 mL sebesar 507 g, sehingga zeolite yang 

dibutuhkan untuk setiap 400 mL adalah sebanyak 15,21 g. Kemudian nira 

dan zeolite yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam botol sentrifuge 500 

mL dan didiamkan selama 60 menit. 

e. Sentrifugasi 

Proses sentrifugasi dilakukan dengan memasukan 8 botol sentrifuge yang 

telah diisi oleh nira dan juga zeolite ke dalam alat sentrifuge, kemudian alat 

dinyalakan. Hal pertama yang harus dilakukan ada menyetel waktu proses 

sentrifuge selama 30 menit, kemudian dinyalakan tombol pemutar dan 

dinaikkan sampai kecepatan putaran nya sebesar 720 rpm. Setelah 30 menit 

alat akan berhenti secara otomatis, kemudian sampel dalam botol diambil 

dan dipisahkan dari endapannya lalu nira yang telah dipisahkan dengan 

endapannya dituang kedalam jurigen yang telah disiapkan. 
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f. Evaporasi Tahap 1 (Falling Film Vacuum Evaporator) 

Proses evaporasi yang pertama dilakukan dengan Falling Film Vacuum 

Evaporator, prosesnya dijalankan dengan menempatkan nira sorgum pada 

bejana umpan kemudian dialirkan pada badan evaporator menggunakan 

pompa vakum. Laju alir umpan sari tebu dapat diatur secara manual 

menggunakan flow control (kran) yang terhubung dengan bejana umpan. 

Pengaliran nira sorgum dilakukan bersamaan dengan mengalirkan uap 

panas dari boiler yang terintegrasi pada evaporator. Suhu boiler yang 

digunakan adalah sebesar 90°C, kemudian nira akan ditampung pada 

wadah yang telah terpasang dibagian bawah alat. Suhu konsentrat nira yang 

dihasilkan diukur menggunakan termometer, suhu konsentrat akan dijadikan 

sebagai acuan untuk menentukan suhu yang akan digunakan untuk proses 

evaporasi dengan menggunakan Rotary Vacuum Evaporator. Berdasarkan 

penelitian pendahuluan didapatkan suhu konsentrat sebesar 50°C, sehingga 

didapatkan faktor suhu yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tujuan dari 

pemekatan nira menggunakan Falling Film Evaporator Vakum adalah 

sebagai pemanasan awal untuk mendapatkan nira sorgum dengan derajat 

brix 30-40, menurunkan pH serta menaikkan suhu nira sehingga beban 

energi yang dibutuhkan untuk proses evaporasi di rotary evaporator dapat 

dikurangi. 

g. Evaporasi Tahap 2 (Rotary Vacuum Evaporator) 

Konsentrat nira kemudian dipekatkan sampai menghasilkan produk gula cair 

dengan perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 volume konsentrat yang 

dimasukkan ke dalam labu penampung sampel sebesar 300 mL, suhu 

konsentrat dijaga pada suhu 50°C ketika akan diolah. Hasil dari masing-

masing perlakuan kemudian dilakukan analisa produk akhir dan mencari 

interaksi perlakuan terbaik yang terdapat pada Lampiran 1. 
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3.5  Analisa Data 

3.5.1 Pengamatan Penelitian 

Pengujian yang dilakukan pada gula cair sorgum meliputi analisa fisik , 

kimia, dan organoleptik (Lampiran 17). Analisa fisik yang dilakukan meliputi 

pengukuran intensitas warna menggunakan color reader (Yuwono dan Susanto, 

1998), total padatan terarut (Meikapasa dan Gusti, 2016), analisa 

kekentalan/viskositas (AOAC, 1999), analisa kekeruhan/turbiditas (Giwa et.al, 

2012). Analisa kimia yang dilakukan meliputi analisa pH (Apriyantono dkk, 1989), 

penentuan gula pereduksi metode Nelson-Somogyi (Sudarmadji, 1997). Analisa 

organoleptik uji hedonik meliputi tingkat kesukaan terhadap rasa, aroma, warna 

dan tekstur dengan 5 skala tingkat kesukaan 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak 

suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 5 = sangat suka, dengan melibatkan panelis tidak 

terlatih sebanyak 100 orang (Soekarto, 2002). Pemilihan perlakuan terbaik 

menggunakan metode Multiple Atribute (Zeleny, 1982), yang disajikan dalam 

Lampiran 1. 

 

3.5.2 Analisis Data Penelitian 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisa ragam ANOVA  

(Analysis of Variance) dengan selang kepercayaan 95% mengunakan Minitab 

16.0. Jika menunjukkan beda nyata maka dilakukan uji lanjut dengan BNT (Beda 

Nyata Terkecil) dan jika terjadi interaksi antara keduanya maka dilakukan uji 

DMRT (Duncant Multiple Range Test) (Yitnosumarto, 1991).  

3.5.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik dari parameter fisik, kimia 

dan organoleptik digunakan metode Multiple Atribute (Zeleny, 1982) dengan 

parameter kimia meliputi, gula pereduksi, sifat fisik meliputi rendemen, total 

padatan terlarut, turbiditas dan viskositas serta untuk organoleptik meliputi 

warna, aroma, rasa, dan tekstur (kekentalan). 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Diagram Alir Ekstraksi Nira 

 

 

 

 

Dibersihkan dari daun dan tunas 

 

 

Dipotong sepanjang ±40 cm 

 

 

Dimasukkan mesin press/penggiling 

 

Disaring dengan filter clothes ukuran 100 mesh 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Ekstraksi Nira 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batang Sorgum 

Nira Sorgum 
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 Zeolit 3%, didiamkan 
selama 30 menit 

Analisis fisik : 

 Total Padatan 
Terlarut 

 Warna 

 Viskositas 

 Turbiditas 

 Rendemen 
Analisis kimia : 

 Gula Reduksi 
Analisis Organoleptik : 

 Rasa 

 Aroma 

 Warna 

 Tekstur 

Analisis fisikokimia : 

 Total Padatan 
Terlarut 

 Warna 

 pH 

 Gula Reduksi 
 

Analisis fisik : 

 Total Padatan 
Terlarut 

 Warna 

 Viskositas 

 Turbiditas 
Analisis kimia : 

 Gula Reduksi 

3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Gula Cair 

 

 

 

 

              Dimasukkan kedalam botol sentrifuge  

 

 

        Sentrifuge 720 rpm selama 30 menit 

 

Pemanasan awal menggunakan Falling Film Evaporator  

dengan suhu boiler 90º C 

 

Nira (28°brix) 

 

Diambil Nira sebanyak 250 mL 

 

Ditimbang 

 

Dipekatkan menggunakan Rotary Vacuum Evaporator 

 (Suhu 60,70,80°C ; Waktu 15,30,45 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Gula Cair Sorghum  

(Modifikasi Ratnavathi et al., 2016)

Nira Sorgum 

Gula Sorgum Cair 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

4.1.1 Analisa Awal Nira Sorghum 

Nira sorghum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil 

ekstraksi batang sorghum varietas numbu super 1 yang didapatkan dari Balai 

Penelitian Kacang dan Umbi, Kendalpayak, Kabupaten Malang. Analisis fisik dan 

kimia dilakukan untuk mengetahui profil nira sorghum pada pembuatan gula cair 

sorghum. Parameter fisik yang dianalisis meliputi total padatan terlarut dan warna , 

serta parameter kimia yang dianalisis yaitu pH yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Data Karakteristik Fisik dan Kimia Nira Sorghum 

Parameter 

Nira Sorghum 

Hasil Analisa 
 

Literatur 
 

a. Karakteristik Fisik   
   - Warna   

     Nilai Kecerahan (L*) 40,96  1,42 - 

     Nilai Kemerahan (a*) -4,2  0,35 - 

     Nilai Kekuningan (b*) 15,97  1,05 - 

   - TPT (°brix) 16,93  0,83 14,1
a
 

b. Karakteristik Kimia   

   - pH  4,93  0,15 5,17  0,02
b
 

   - Gula Reduksi (%)    20,87 1,30     18,5  0,1
b
 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan  standar 
deviasi. 
a
 = Pabendon, et al (2013) 

b
 = Mazumdar, et al (2012)

 

 
Tabel 4.1 menunjukkan karakteristik fisik nira sorghum hasil analisis 

warna memiliki nilai kecerahan (L*) sebesar 40,96  1,42; nilai kemerahan (a*) 

sebesar -4,2  0,35; dan nilai kekuningan (b*) sebesar 15,97  0,83. Berdasarkan 

data analisis warna nira sorghum cenderung memiliki warna hijau kecoklatan. 

Kemudian didapatkan total padatan terlarut nira sorghum sebesar 16,93  

0,83 °brix dimana nilai yang didapatkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

literatur, walaupun pada literatur varietas yang digunakan sama yaitu varietas 

numbu super-1. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh umur panen yang 

berbeda, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sriagtula (2016), 

kandungan gula pada batang sorghum dipengaruhi oleh tingkat kematangan 

batang sorghum, pada kematangan batang yang lebih tinggi maka kandungan 

gulanya juga semakin tinggi. Batang sorghum dipanen waktu berumur 105-110 
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hari, sedangkan penelitian ini menggunakan batang sorghum dengan umur 

125-130 hari. 

Karakteristik kimia gula cair sorghum pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

derajat keasaman (pH) sebesar 4,93  0,15. Tingkat keasaman nira merupakan 

parameter penting karena diduga dapat berperan pada proses inversi yang 

merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Proses inversi ini sangat 

dipengaruhi oleh pH, dimana semakin kecil pH bahan maka laju inversi juga akan 

semakin tinggi. Menurut Azmi (2008) pH nira yang rendah akan menyebabkan 

kandungan sukrosa di dalam nira terinversi menjadi gluktosa dan fruktosa, 

sehingga gula yang dihasilkan sulit untuk bisa memadat. Hasil analisa gula 

reduksi yang terkandung dalam bahan baku nira sorghum berdasarkan analisa 

yaitu sebesar 20,87 1,30. Hasil analisa lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

literature. Hal ini dikarenakan nilai pH dari bahan juga berbeda, dimana pada 

penelitian ini pH bahan lebih rendah daripada pH bahan dari literature.  

 

4.1.2 Analisa Nira Sorghum Sebelum Proses  

 Sebelum diproses evaporasi, nira sorghum dijernihkan dengan 

menggunakan absorben berupa zeolite yang ditambahkan sebanyak 3% dan 

lama pengendapannya adalah 30 menit. Zeolit dipisahkan dari nira menggunakan 

sentrifuge pada kecepatan 720 rpm selama 30 menit. Nira kemudian dipanaskan 

dengan tujuan untuk menaikkan brix (total padatan terlarut) hingga 28°brix 

dengan menggunakan Falling Film Vacuum Evaporator. Karakteristik nira 

sorghum setelah melalui pemanasan awal dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Karakteristik Konsentrat Nira Sorghum 

Karakteristik Hasil Analisa 

Total Padatan Terlarut (°brix) 28 ± 0,00 
Turbiditas (NTU) 1290 ± 3,46 
Viskositas (cP) 36 ± 0,00 
Gula Reduksi (%) 25,14 ± 1,71 
Warna: 

L* 
a* 
b* 

 
32,99 ± 0,88 
-3,52 ± 0,35 
11,44 ± 1,73 

Keterangan:  
1. Setiap angka merupakan rerata 3 kali ulangan  
2. Angka di belakang simbol ± merupakan standar deviasi  
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Berdasarkan data analisa pada Tabel 4.2 diketahui bahwa setelah melalui 

proses pemanasan awal didapatkan perubahan karakteristik beberapa parameter 

fisik yang telah dianalisa, seperti total padatan terlarut yang mengalami kenaikan 

menjadi 28 ± 0,00; kenaikan total padatan terlarut dapat disebabkan karena 

berkurangnya kadar air saat pemanasan. Menurut Choi et al (2006) nilai total 

padatan terlarut akan mengalami kenaikan dengan adanya penurunan jumlah 

kadar air. Hasil analis warna juga menunjukkan perubahan kecerahan (L*), 

kemerahan (a*), dan kekuningan (b*) yang mengalami penurunan berturut-turut 

sebesar 32,99 ± 0,88; -3,52 ± 0,35; dan 11,44 ± 1,73. Penurunan nilai warna 

L*,a*,b* dari bahan dapat disebabkan karena reaksi Maillard, yaitu reaksi 

non-enzimatis antara asam amino dan gula reduksi akibat perlakuan panas yang 

menimbulkan efek browning atau pencokelatan.  

Analisa turbiditas untuk mengetahui kejernihan dari bahan sebelum masuk 

proses, dimana didapatkan nilai turbiditas sebesar 1290 ± 3,46; tingginya nilai 

turbiditas dapat disebabkan karena kandungan selulosa, hemiselusosa, lignin, 

pati, protein serta impurities lainnya yang sebagian besar terdapat pada kulit 

batang sorgum ikut terlarut pada nira sorgum. Hal ini didukung oleh penelitian 

Billa et al. (1997) yang menyatakan bahwa pada kulit batang sorgum terdapat 

19.2% selulosa, 17.5% hemiselulosa dan 8.8% lignin dan penelitian Andrzejewski 

et al., (2013) yang menyatakan nira sorghum memiliki kandungan protein sebesar 

116 mg/L dan impurities lain seperti fosfat sebesar 158,5 mg/L dan pati sebesar 

1120 mg/L. Analisa viskositas pada bahan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kekentalan dari bahan yang didapatkan nilai viskositas (cP) sebesar 36 ± 0,00; 

Menurut Bird (1994) viskositas suatu bahan berbanding lurus dengan konsentrasi 

larutan, maka semakin tinggi konsentrasi padatan maka semakin kental produk 

tersebut. 

Analisa kimia pada bahan dilakukan untuk mengetahui tingkat inversi yang 

dihasilkan dengan melakukan analisa gula reduksi, dimana setelah melalui 

pemanasan awal didapatkan gula reduksi sebesar 25,14 ± 1,71; perubahan 

kandungan gula reduksi disebabkan karena pH dan suhu merupakan 2 faktor 

yang menyebabkan kenaikan laju inversi, pH bahan yang sudah rendah dan 

kemudian dilakukan pemanasan merupakan penyebab naiknya kandungan gula 

reduksi. Menurut Sukoyo (2014) semakin rendah pH dan semakin tinggi suhu 

pemanasan, laju inversi semakin tinggi. 
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4.2 Karakteristik Fisik Gula Cair Sorghum 

4.2.1 Rendemen 

 Rendemen adalah besarnya persentase bahan yang tertinggal setelah 

diuapkan. Hasil analisis rendemen gula cair sorghum dengan menggunakan 

perlakuan suhu dan waktu evaporasi menghasilkan produk dengan rendemen 

berkisar antara 24,97% - 90,88% (Lampiran 3). Grafik pengaruh perbedaan suhu 

dan waktu evaporasi terhadap rendemen yang dihasilkan ditunjukkan pada 

Gambar 4.1  

Gambar 4.1. Grafik rendemen gula sorghum cair berbagai perlakuan evaporasi 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat ditunjukkan bahwa rendemen gula 

shorgum cair yang dihasilkan cenderung terus mengalami penurunan seiring 

dengan peningkatan suhu dan waktu yang diberikan. Proses evaporasi dengan 

suhu 60°C dengan waktu 15 menit menghasilkan rendemen sebesar 90,88% 

kemudian pada menit ke 30 rendemen yang dihasilkan turun menjadi 85,01% 

kemudian turun lagi pada menit ke 45 menjadi 79,52%. Begitu juga pada 

perlakuan suhu dan waktu yang lain yang dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa faktor interaksi antara perlakuan 

suhu dan waktu evaporasi memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap 

rendemen yang dihasilkan, begitu juga dengan faktor perlakuan suhu dan waktu 

evaporasi memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap rendemen yang 

dihasilkan, sehingga dilakukan uji lanjut DMRT. Rerata rendemen gula cair 

sorghum akibat perbedaan suhu dan waktu pengolahan ditampilkan pada Tabel 

4.3 
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Tabel 4.3 Rerata Rendemen Gula Sorghum Cair Akibat Perbedaan Suhu dan Waktu 

Suhu (°C) Waktu (menit) 
Rerata Rendemen 

(% bb) 
DMRT 5% 

60 15 90.88  0.20 i  
60 30 85.01  0.41 h 1.397 

60 45 79.52  0.50 g 1.389 

70 15 76.85  0.20 f 1.378 

70 30 57.31  0.61 d 1.346 

70 45    37.41  1.26 c  1.321 

80 15 59.47  0.41 e 1.365 
80 30 30.69  1.45 b 1.284 
80 45 24.97  0.18 a 1.224 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan  standar 
deviasi. 

2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(α = 0,05) 

 

Tabel 4.3 menunjukkan rerata rendemen tertinggi yaitu 90,88% pada 

perlakuan suhu 60°C dengan waktu evaporasi selama 15 menit, sedangkan 

rerata rendemen terendah yaitu 24,97% pada perlakuan suhu 80°C dengan waktu 

evaporasi selama 45 menit. Penurunan rendemen yang sangat drastis terjadi 

pada waktu pemanasan 45 menit menunjukkan peranan suhu yang dominan. Hal 

ini karena kenaikan suhu yang diiringi dengan semakin lama proses evaporasi 

akan mempercepat proses penguapan sehingga kandungan air yang ada juga 

semakin banyak yang hilang sehingga berat dari produk juga semakin menurun. 

Menurut Apriliyanti (2010), besarnya rendemen produk yang dihasilkan dapat 

diketahui dari kadar air produk. Semakin tinggi kadar air produk maka semakin 

tinggi pula rendemen produk yang dihasilkan karena kadar air yang tinggi 

mengakibatkan massa produk meningkat.  

Oleh karena itu pemanasan dengan suhu 80°C dan waktu pemanasan 

selama 45 menit menghasilkan penurunan rendemen yang lebih tajam 

dibandingkan perlakuan suhu 60°C dan 70°C serta waktu pemanasan 15 menit 

dan 30 menit. Hal ini dikarenakan pada suhu yang lebih tinggi perubahan fase air 

menjadi gas lebih cepat sehingga pemanasan pada waktu yang sama akan 

menghasilkan penguapan yang lebih besar. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Siregar (2017) dimana semakin tinggi suhu akan menaikkan laju evaporasi 

sehingga jumlah air yang diuapkan semakin besar. Kemudian Apriliyanti (2010) 

menyatakan bahwa dengan semakin lama waktu yang diberikan akan 

mempertahankan laju evaporasi sehingga dapat menurunkan massa bahan, 

akibat semakin banyak air dalam bahan yang diuapkan, sehingga rendemen yang 

dihasilkan juga semakin menurun. 
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4.2.2 Total Padatan Terlarut 

Nilai total padatan terlarut atau biasa yang disebut dengan kadar brix 

merupakan komponen padatan yang terdapat dalam suatu larutan yang 

menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan 

konsentrasi padatan yang dihitung sebagai gula, dimana konsentrasi gula yang 

tinggi akan menyebabkan produk gula cair terasa lebih manis. Hasil analisis total 

padatan terlarut gula sorghum cair dengan menggunakan perlakuan suhu dan 

waktu evaporasi menghasilkan produk dengan total padatan (°brix) terlarut 

berkisar antara 30,46 – 96,33 (Lampiran 4). Menurut Trisnawati (2005), 

peningkatan nilai total padatan terlarut disebabkan karena komponen-komponen 

kompleks seperti karbohidrat dengan adanya panas akan terurai menjadi 

senyawa yang lebih sederhana sehingga terjadi kenaikan total padatan terlarut. 

Grafik pengaruh perbedaan suhu dan waktu evaporasi terhadap total padatan 

terlarut yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2. Grafik total padatan terlarut gula sorghum cair berbagai perlakuan 

evaporasi  

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat ditunjukkan bahwa total padatan terlarut 

gula shorgum cair yang dihasilkan terus mengalami kenaikan seiring dengan 

peningkatan suhu dan waktu yang diberikan. Proses evaporasi dengan suhu 

60°C dengan waktu 15 menit menghasilkan total padatan terlarut (°brix) sebesar 

30,47 kemudian pada menit ke 30 total padatan terlarut (°brix) yang dihasilkan 

naik menjadi 37 kemudian total padatan terlarut (°brix) mengalami kenaikan pada 

menit ke 45 menjadi 45. Begitu juga pada perlakuan suhu dan waktu yang lain 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan suhu dan waktu 

pengolahan memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap total padatan 

terlarut yang dihasilkan serta interaksi antar kedua faktor juga memberikan 

pengaruh nyata, sehingga dilakukan uji lanjut DMRT. Rerata total padatan terlarut 

akibat perbedaan suhu dan waktu evaporasi dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Rerata Total Padatan Terlarut Gula Sorghum Cair Akibat Perbedaan Suhu dan 
Waktu 

Suhu (°C) Waktu (menit) 
Rerata Total 

Padatan Terlarut 
(%) 

DMRT 5% 

60 15 30.46  0.50 a 1.548 

60 30 37.00  1.24 b 1.624 

60 45 45.00  0.00 d 1.703 

70 15 42.00  0.00 c 1.671 

70 30 60.40  0.69 f 1.743 

70 45 76.93  1.00 g 1.757 

80 15 50.33  1.52 e 1.726 
80 30 87.53  0.50 h 1.767 
80 45 96.33  1.15 i  

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan  standar 
deviasi. 

2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(α = 0,05) 

 

Tabel 4.4 menunjukkan rerata total padatan terlarut tertinggi yaitu 

96,33 °brix pada perlakuan suhu 80°C dengan waktu evaporasi selama 45 menit 

dan rerata total padatan terlarut terendah yaitu 30,46 °brix pada perlakuan suhu 

60°C selama 15 menit. Kenaikan total padatan terlarut yang sangat drastis terjadi 

pada waktu pemanasan 45 menit menunjukkan peranan suhu yang dominan. Hal 

ini dikarenakan pada suhu pemanasan dan waktu yang lebih tinggi akan 

menaikkan dan mempertahankan laju evaporasi yang menyebabkan semakin 

banyak air yang diuapkan sehingga konsentrasi total padatan terlarut meningkat. 

Oleh karena itu pemanasan dengan suhu 80°C dan waktu pemanasan 

selama 45 menit menghasilkan kenaikan total padatan terlarut yang lebih tajam 

dibandingkan perlakuan suhu 60°C dan 70°C serta waktu pemanasan 15 menit 

dan 30 menit. Hal ini didukung oleh pernyataan Fellows (2000) dimana semakin 

tinggi suhu, kalor laten air semakin rendah menunjukkan pada suhu yang lebih 

tinggi air lebih mudah menguap sehingga penguapan lebih besar. Pada suhu 

yang lebih tinggi semakin banyak partikel air yang diuapkan sehingga kandungan 

air menurun (Muhlisin, 2015). Serta pernyataan Apriliyanti (2010) yaitu dengan 

semakin lama waktu yang diberikan akan mempertahankan laju evaporasi 
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sehingga air yang diuapkan semakin besar. Dimana dengan penurunan kadar air 

ini akan menyebabkan kenaikan nilai total padatan terlarut. Hal ini didukung oleh 

penelitian Choi et al (2006) yang menyatakan bahwa nilai total padatan terlarut 

akan mengalami kenaikan dengan adanya penurunan jumlah kadar air 

 

4.2.3 Viskositas 

Viskositas adalah sifat ketahanan terhadap aliran suatu bahan yang 

berwujud cair, pasta, atau dalam bentuk gel dan bubur ( Susanto dan Setyohadi, 

2011). Viskositas dapat menunjukkan tingkat kekentalan dari suatu produk, 

dimana kekentalan merupakan parameter yang cukup penting bagi produk gula 

cair, karena kekentalan akan berpengaruh kepada kepekatan gula cair dan 

kemudahan dalam penggunaannya. Hasil analisis total padatan terlarut gula 

sorghum cair dengan menggunakan perlakuan suhu dan waktu evaporasi 

menghasilkan produk dengan viskositas berkisar antara 73,66 cP– 2809,66 cP 

(Lampiran 5). Grafik pengaruh perbedaan suhu dan waktu evaporasi terhadap 

viskositas yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Grafik viskositas gula sorghum cair berbagai perlakuan evaporasi 

 

Berdasarkan Gambar 4.3, dapat ditunjukkan bahwa viskositas gula 

shorgum cair yang dihasilkan terus mengalami kenaikan seiring dengan 

peningkatan suhu dan waktu yang diberikan. Proses evaporasi dengan suhu 

60°C dengan waktu 15 menit menghasilkan viskositas sebesar 73,66 cP 
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kemudian pada menit ke 30 viskositas yang dihasilkan naik menjadi 109 cP 

kemudian naik lagi pada menit ke 45 menjadi 210 cP. Begitu juga pada perlakuan 

suhu dan waktu yang lain yang dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan suhu dan waktu 

pengolahan memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap viskositas yang 

dihasilkan serta interaksi antar kedua faktor juga memberikan pengaruh nyata, 

sehingga dilakukan uji lanjut DMRT. Rerata viskositas akibat perbedaan suhu dan 

waktu evaporasi dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Rerata Viskositas Gula Sorghum Cair Akibat Perbedaan Suhu dan Waktu 

Suhu (°C) Waktu (menit) Viskositas (cP) DMRT 5% 

60 15  73.66  1.15 a 4.240 

60 30    109  1.73 b 4.446 

60 45 210  0.00 d 4.663 

70 15 200  0.00 c 4.575 

70 30 593.66  1.15 f 4.774 

70 45   1106  3.46 g 4.811 

80 15 545  1.73 e 4.728 
80 30 2036.66  2.88 h 4.839 
80 45 2809.66  4.04 i  

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan  standar 
deviasi. 

2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(α = 0,05) 

 

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa viskositas gula cair sorghum 

semakin meningkat seiring naiknya suhu dan semakin lamanya proses evaporasi.  

Kenaikan viskositas yang sangat drastis terjadi pada waktu pemanasan 45 menit 

menunjukkan peranan suhu yang dominan. Hal ini karena dengan meningkatnya 

suhu penguapan seiring dengan semakin lama proses pemanasan akan 

menyebabkan sebagian air pada produk menguap lebih cepat dan lebih banyak 

sehingga produk menjadi semakin pekat atau konsentrasi padatan pada produk 

semakin tinggi sehingga viskositas gula cair sorghum juga semakin meningkat. 

Oleh karena itu pemanasan dengan suhu 80°C dan waktu pemanasan 

selama 45 menit menghasilkan kenaikan viskositas yang lebih tajam 

dibandingkan perlakuan suhu 60°C dan 70°C serta waktu pemanasan 15 menit 

dan 30 menit. Hal ini didukung oleh pernyataan Fellows (2000) dimana semakin 

tinggi suhu, kalor laten air semakin rendah menunjukkan pada suhu yang lebih 

tinggi air lebih mudah menguap sehingga penguapan lebih besar. Serta 

pernyataan Apriliyanti (2010) yaitu dengan semakin lama waktu yang diberikan 

akan mempertahankan laju evaporasi sehingga air yang diuapkan semakin besar. 
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Dimana dengan penurunan kadar air ini akan menyebabkan kenaikan konsentrasi 

larutan. Menurut Choi et al (2006) konsentrasi dari suatu larutan akan mengalami 

kenaikan dengan adanya penurunan jumlah kadar air. Viskositas suatu bahan 

berbanding lurus dengan konsentrasi larutan, suatu larutan dengan konsentrasi 

tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula karena konsentrasi larutan 

menyatakan banyaknya partikel zat terlarut tiap satuan volume (Bird, 1994). 

Semakin banyak partikel terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi sehingga 

viskositasnya juga semakin tinggi.  

 

4.2.3 Analisa Warna 

Warna merupakan salah satu parameter penting yang dapat dipengaruhi 

kenampakan dari suatu produk. Analisis warna yang umum digunakan pada 

produk pangan adalah analisis warna L*, a*, b* karena keseragaman distribusi 

warna serta persepsi warna L*, a*, b* adalah warna yang paling mendekati dari 

penglihatan manusia. Kelemahan dari analisis warna L*, a*, b* adalah hasil 

analisis tidak representatif keseluruhan warna produk, melainkan hanya sebagian 

luas permukaan produk yang terukur (Markovic, 2008).  

Nilai kecerahan atau lightness (L*) dinyatakan dengan skala 0–100, 

dimana nilai 0 menunjukkan warna hitam dan nilai 100 menunjukkan warna putih 

(Hutchings, 2012). Nilai kecerahan (L*) gula cair sorghum, berkisar antara 24,99 – 

32,11 (Lampiran 6). Nilai tersebut berada dibawah angka 50 yang merupakan nilai 

tengah antara warna terang dan gelap. Sehingga dapat dikatakan bahwa warna 

dari gula cair sorghum cenderung gelap.  

Nilai kemerahan atau redness (a*) menyatakan warna hijau hingga merah 

dengan kisaran -80 sampai 100. Nilai negatif menunjukkan kecenderungan warna 

hijau dan nilai positif menunjukkan kecenderungan warna merah (Andarwulan dkk, 

2011). Nilai kemerahan (a*) berkisar antara -3.29 sampai -1.97 (Lampiran 7). Nilai 

tersebut bernilai negatif dan terletak dibawah angka -40. Hal tersebut 

menandakan gula cair sorghum memiliki warna cenderung ke hijau atau 

mendekati warna merah (a*) tingkat rendah sehingga dapat dikatakan bahwa 

warna dari gula cair sorghum cenderung hijau. 

Nilai kekuningan (b*) menyatakan warna biru hingga kuning dengan 

kisaran -70 sampai 70. Nilai negatif menunjukkan kecenderungan warna biru dan 

nilai positif menunjukkan kecenderungan warna kuning. (Andarwulan dkk, 2011). 

Nilai kekuningan (b*) gula cair sorghum berkisar antara 3,80 – 10,92 (Lampiran 8). 
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Nilai tersebut bernilai positif dan terletak dibawah angka 35. Hal tersebut 

menandakan gula cair sorghum memiliki nilai kekuningan tingkat rendah dan 

mendekati warna biru (0). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa faktor interaksi antara perlakuan 

suhu dan waktu evaporasi memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap 

tingkat kecerahan (L*), nilai kemerahan (a*), dan nilai kekuningan (b*), begitu juga 

dengan faktor perlakuan suhu dan waktu evaporasi memberikan pengaruh nyata 

(α = 0,05) terhadap tingkat kecerahan (L*), nilai kemerahan (a*), dan nilai 

kekuningan (b*), sehingga dilakukan uji lanjut DMRT. Rerata tingkat kecerahan 

(L*), nilai kemerahan (a*), dan nilai kekuningan (b*) gula cair sorghum akibat 

perbedaan suhu dan waktu pengolahan ditampilkan pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 Rerata Nilai Kecerahan (L*), Nilai Kemerahan (a*), Nilai Kekuningan (b*) Gula 
Cair Sorghum Akibat Perbedaan Suhu dan Waktu evaporasi 

Suhu (°C) Waktu (menit) 
Rerata 

Kecerahan (L*) 
Rerata 

Kemerahan (a*) 
Rerata 

Kekuningan (b*) 

60 15 32.11  0.90 c -3.29  0.23 a 10.92  0.1 e 

60 30 31.61  0.98 c -3.21  0.10 a 10.68  0.62 e 

60 45 31.30  0.58 c -3.03  0.25 a 10.23  0.52 de 

70 15 31.32  0.88 c -2.97  0.11 a 10.73  0.35 e 

70 30 28.43  1.11 b -2.32  0.30 bc 7.85  0.21 c 

70 45 25.40  0.76 a -2.05  0.05 c 4.69  0.2 b 

80 15 29.55  0.82 b -2.50  0.21 b 9.68  0.28 d 

80 30 25.82  0.57 a -2.11  0.01 bc 5.13  0.27 b 

80 45 24.99  0.41 a -1.97  0.06 c 3.80  0.3 a 

DMRT 5% 0.744 – 0.850 0.250 – 0.285 0.387 – 0.442 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan  standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

(α = 0,05) 
 

Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata tingkat kecerahan (L*) tertinggi yaitu 

32,11 pada perlakuan suhu 60°C dengan waktu evaporasi 15 menit, sedangkan 

nilai kecerahan (L*) terendah yaitu 24,99 pada perlakuan suhu 80°C dengan 

waktu evaporasi 45 menit, nilai kemerahan (a*) terendah yaitu -3.29 pada 

pelakuan evaporasi suhu 60°C selama 15 menit dan nilai kemerahan (a*) tertinggi 

yaitu -1,97 pada perlakuan suhu 80°C selama 45 menit, nilai kekuningan (b*) 

terendah yaitu 3,80 pada perlakuan suhu evaporasi 80°C selama 45 menit 

sedangkan nilai kekuningan (b*) tertinggi yaitu 10,92 dimiliki oleh gula cair 

sorghum dengan suhu evaporasi 60°C selama 15 menit 
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 Hal ini menunjukan bahwa dengan kenaikan suhu dan semakin lama 

proses evaporasi yang diberikan akan meningkatkan nilai kemerahan (a*),  

menurunkan nilai kecerahan (L*) dan nilai kekuningan (b*) dari gula cair sorghum. 

Hal tersebut diduga karena terbentuknya warna coklat bahan setelah melalui 

proses evaporasi vakum. Perubahan warna yang cenderung menjadi coklat dapat 

meningkatkan nilai kemerahan dari produk. Hal ini dikarenakan terjadinya reaksi 

pencoklatan non enzimatis, yaitu reaksi karamelisasi dan maillard yang terjadi 

pada saat nira mengalami pemanasan (Winarno, 2008). Reaksi Maillard adalah 

reaksi non-enzimatis antara asam amino dan gula reduksi akibat perlakuan panas 

yang menimbulkan efek browning atau pencokelatan. Reaksi Maillard dapat 

menghasilkan senyawa melanoidin, yang merupakan pigmen cokelat tidak larut air. 

Indikasi terbentuknya pigmen cokelat tersebut dapat dilihat dari nilai kemerahan 

(a*) suatu produk (Fogliano, 2014). 

Menurut Dewi (2017) bahan yang mengalami reaksi Maillard akan 

menghasilkan senyawa amadori yang akan membentuk hidroksimetil 

furfuraldehid yang akhirnya menjadi furfural. Polimerisasi furfuraldehid yang 

disebut melanoidin akan menyebabkan munculnya warna coklat.Terbentuknya 

warna yang lebih gelap pada suatu bahan yang berwarna putih secara 

berangsur-angsur akan membuat warnanya menjadi lebih gelap sehingga nilai 

kecerahan (L*) yang terukur dari gula cair sorghum semakin turun. 

 Terbentuknya warna coklat juga mempengaruhi penurunan nilai 

kekuningan (b*) gula cair sorghum, dimana reaksi Maillard akan menghasilkan 

pigmen coklat (melanoidin) sehingga pigmen tersebut lebih dominan dan lebih 

terlihat pada prisma color reader daripada komponen pembentuk warna kuning 

pada produk (Fogliano, 2014). Selain itu Mohamed et al. (2009) melaporkan 

beberapa jenis sorghum memiliki total karotenoid sekitar 8-17 µg β-karoten/100g. 

Menurut D’Evoli et al. (2013), perlakuan panas dapat mengakibatkan isomerasi 

struktur β-karoten secara cepat. Struktur β-karoten yang terisomerisasi dapat 

mengurangi intensitas warna kuning pada produk. 

 

4.2.4 Turbiditas 

Turbiditas menyatakan tingkat kejernihan suatu produk. Kejernihan produk 

gula cair dipengaruhi oleh kandungan komponen bukan gula, seperti logam 

mineral, oligosakarida dan bahan organik lainnya. Semakin banyak komponen 

bukan gula dalam larutan gula maka makin rendah nilai transmisinya atau 
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semakin tinggi nilai absorbansinya (Triyono, 2011). Dimana semakin tinggi nilai 

turbiditas maka semakin keruh, dan semakin rendah nilai turbiditas berarti produk 

yang dihasilkan semakin jernih. Hasil analisis turbiditas gula sorghum cair dengan 

menggunakan perlakuan suhu dan waktu evaporasi menghasilkan produk 

dengan total padatan terlarut berkisar antara 269,33 NTU– 1270,33 NTU 

(Lampiran 9). Grafik pengaruh perbedaan suhu dan waktu evaporasi terhadap 

nilai turbiditas yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 4.4 

Gambar 4.4. Grafik turbiditas gula sorghum cair berbagai perlakuan evaporrasi 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat ditunjukkan bahwa turbiditas gula 

shorgum cair yang dihasilkan terus mengalami penurunan seiring dengan 

peningkatan suhu dan waktu yang diberikan. Proses evaporasi dengan suhu 

60°C dengan waktu 15 menit menghasilkan turbiditas sebesar 1270,33 NTU 

kemudian pada menit ke 30 turbiditas yang dihasilkan turun menjadi 1229 NTU 

kemudian turun lagi pada menit ke 45 menjadi 1187,67 NTU. Begitu juga pada 

perlakuan suhu dan waktu yang lain yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan suhu dan waktu 

pengolahan memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai turbiditas  

yang dihasilkan serta interaksi antar kedua faktor juga memberikan pengaruh 

nyata, sehingga dilakukan uji lanjut DMRT. Rerata nilai turbiditas akibat 

perbedaan suhu dan waktu evaporasi dapat dilihat pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Rerata Nilai Turbiditas Gula Cair Sorghum Akibat Perbedaan Suhu dan Waktu 
evaporasi 

Suhu (°C) Waktu (menit) Turbiditas (NTU) DMRT 5% 

60 15 1270.33  3.05 g  
60 30   1241.66  2.08 f 8.382 

60 45 1222  6.08 e 8.269 

70 15 1229  5.56 e 8.333 

70 30 1192.33  5.85 d 8.189 

70 45 590.66  3.21 c 7.924 

80 15 1187.66  6.02 d 8.076 
80 30 387.66  3.05 b 7.701 
80 45 269.33  4.04 a 7.344 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan  standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

(α = 0,05) 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rerata nilai turbiditas gula cair sorghum  

tertinggi yaitu 1270,63 NTU pada perlakuan suhu 60°C dan waktu evaporasi 

selama 15 menit dan nilai turbiditas yang terendah yaitu 269,33 NTU pada 

perlakuan suhu suhu 80°C dan waktu evaporasi selama 45 menit. Tingginya nilai 

turbiditas karena sorghum mengandung berbagai macam impurities seperti pati, 

protein, fosfat, dimana seiring dengan kenaikan suhu pemanasan impurities 

tersebut akan mengalami presipitasi atau pengendapan sehingga nilai turbiditas 

dari suatu larutan akan menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Andrzejewski et 

al., (2013) yang menyatakan bahwa tingginya nilai turbiditas dapat disebabkan 

karena nira sorghum memiliki kandungan protein sebesar 116 mg/L dan 

impurities lain seperti fosfat sebesar 158,5 mg/L dan pati sebesar 1120 mg/L. 

Menurut Ophart (2003) presipitasi protein dapat disebabkan oleh terjadinya 

koagulasi dan denaturasi protein. Denaturasi dapat mengubah sifat protein 

menjadi sukar larut dalam air, penggumpalan ini dapat disebabkan oleh 

pemanasan, penambahan asam, penambahan enzim. Pemanasan lebih lanjut 

dalam kondisi asam ini akan menyebabkan rusaknya struktur protein sehingga 

protein akan mengendap. Zobel (1984) juga menyatakan pada saat terjadi 

gelatinasi pati akibat panas, maka suspensi pati yang mula-mula buram 

berangsur-angsur berkurang dan akhirnya menjadi jernih.  

Penurunan nilai turbiditas yang sangat drastis terjadi pada waktu 

pemanasan 45 menit menunjukkan peranan suhu yang dominan. Hal ini 

dikarenakan pada suhu yang lebih tinggi proses koagulasi dan denaturasi protein 

serta gelatinisasi akan berjalan lebih cepat. Oleh karena itu pemanasan dengan 

suhu 80°C dan waktu pemanasan selama 45 menit menghasilkan penurunan nilai 

turbiditas yang lebih tajam dibandingkan perlakuan suhu 60°C dan 70°C serta 
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waktu pemanasan 15 menit dan 30 menit. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Suprayitno, dkk (2017) yaitu denaturasi protein akan lebih cepat terjadi pada suhu 

yang lebih tinggi akibat energi kinetik yang meningkat menyebabkan molekul 

penyusun protein bergerak atau bergetar semakin cepat sehingga merusak ikatan 

molekul tersebut. Selain itu tingkat gelatinisasi juga akan semakin banyak akibat 

kenaikan suhu, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Haryanti, dkk 

(2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu pemanasan, mengakibatkan 

semakin banyak molekul amilosa yang keluar dari granula pati. 

 

4.3 Karakteristik Kimia Gula Cair Sorghum 

4.3.1 Gula Reduksi 

Gula reduksi adalah gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton 

bebas yang dalam suasana basa dapat mereduksi logam-logam, sedangkan gula 

itu sendiri teroksidasi menjadi asam-asam (asam aldonat, asam ketonat, atau 

asam uronat). Yang termasuk dalam gula reduksi yaitu semua monosakarida 

(glukosa, fruktosa, galaktosa), dan disakarida (laktosa, maltosa), kecuali sukrosa 

dan pati (polisakarida) (Yulianti, 2014). Hasil analisis gula reduksi gula sorghum 

cair dengan menggunakan perlakuan suhu dan waktu evaporasi menghasilkan 

produk dengan kandungan gula reduksi berkisar antara 30,16%– 61,35% 

(Lampiran 10). Grafik pengaruh perbedaan suhu dan waktu evaporasi terhadap 

gula reduksi yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5. Grafik gula reduksi gula sorghum cair berbagai perlakuan evaporasi  
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Berdasarkan Gambar 4.5, menunjukkan bahwa gula reduksi gula shorgum 

cair yang dihasilkan terus mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan suhu 

dan waktu yang diberikan. Proses evaporasi dengan suhu 60°C dengan waktu 15 

menit menghasilkan gula reduksi sebesar 30,16% kemudian pada menit ke 30 

gula reduksi yang dihasilkan naik menjadi 34,46% kemudian naik lagi pada menit 

ke 45 menjadi 40,31%. Begitu juga pada perlakuan suhu dan waktu yang lain 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan suhu dan waktu 

pengolahan memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap gula reduksi yang 

dihasilkan serta interaksi antar kedua faktor juga memberikan pengaruh nyata, 

sehingga dilakukan uji lanjut DMRT. Rerata gula reduksi akibat perbedaan suhu 

dan waktu evaporasi dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 
Tabel 4.8 Rerata Gula Reduksi Gula Sorghum Cair Akibat Perbedaan Suhu dan Waktu 

Suhu (°C) Waktu (menit) Gula Reduksi (%) DMRT 5% 

60 15 30.16  1.21 a 2.978 

60 30    34.46  0.89 a 3.123 

60 45 40.31  2.69 b 3.213 

70 15 44.20  1.78 bc 3.275 

70 30 53.44  4.51 e 3.399 

70 45 61.35  3.45 f  

80 15 48.22  2.43 cd 3.321 
80 30 52.54  1.45 de 3.353 
80 45 53.24  3.02 e 3.379 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan  standar 
deviasi. 

2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 
(α = 0,05) 

 

Tabel 4.8 menunjukkan rata-rata total gula reduksi tertinggi yaitu sebesar 

61,35% pada perlakuan suhu 70°C dengan waktu 45 menit sedangkan gula 

reduksi terendah yaitu 30,16% dihasilkan oleh pengolahan suhu 60° selama 15 

menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya suhu dan waktu yang 

digunakan maka gula reduksi yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nursaufan dkk. 

(2016) menyatakan bahwa kandungan sukrosa pada gula cair akan terinversi 

akibat pemanasan, sukrosa bersifat non-pereduksi karena tidak memiliki gugus 

OH bebas yang reaktif, akan tetapi selama pemanasan dengan kondisi asam, 

sukrosa akan terhidrolisis menjadi gula invert yaitu fruktosa dan glukosa yang 

merupakan gula reduksi. Hal ini juga mendukung pernyataan Erwinda (2014), 
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bahwa suhu, waktu pemanasan dan pH larutan mempengaruhi kecepatan inversi 

sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. 

Namun pada perlakuan suhu yang paling tinggi yaitu suhu 80°C pada 

menit ke 30 dan 45 tidak terjadi kenaikan yang begitu signifikan jika dibandingkan 

dengan perlakuan suhu yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena mulai 

berkurangnya kadar air bahan dalam jumlah yang besar, yang dapat 

menghambat laju inversi. Hal ini didukung oleh pernyataan Pennington et al., 

(1990) yang menyatakan bahwa inversi sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa 

merupakan reaksi hidrolisis irreversible dimana satu molekul sukrosa dan satu 

molekul air menghasilkan satu molekul fruktosa dan satu molekul glukosa, 

sehingga dengan berkurangya kadar air dapat berpengaruh pada tingkat inversi. 

 

4.4 Karakteristik Organoleptik Gula Cair Sorghum 

4.4.1 Uji Hedonik 

Penilaian organoleptik gula cair sorghum pada penelitian ini adalah 

menggunakan uji kesukaan (Hedonic Scale Scoring), Pengujian tingkat kesukaan 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap parameter rasa, 

aroma, warna, dan kekentalan dari gula cair sorghum. Pengujian dilakukan 

dengan memberikan 9 sampel gula sorghum cair yang telah diaplikasikan 

penggunaanya ke pancake dengan proporsi gula cair sorghum 7 gr dan pancake 

3 gr kepada 100 orang panelis tidak terlatih. Panelis diminta untuk memberikan 

penilaian terhadap rasa, aroma, warna, dan kekentalan gula cair sorghum yang 

disajikan dengan skala hedonik 1 – 5, dari sangat tidak suka sampai dengan 

sangat suka (Lampiran 15). 

 

4.4.1.1 Rasa 

Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri 

dan apabila telah mendapatkan perlakuan dan pengolahan, maka rasanya dapat 

dipengaruhi oleh proses pengolahan dan bahan yang ditambahkan selama 

pembuatan (Achyadi, 2004). Rerata nilai rasa gula cair sorghum dari hasil uji 

organoleptik oleh 100 orang panelis tidak terlatih berkisar antara 2,02 (tidak suka) 

– 3,4 (suka) (Lampiran 11). Rerata penilaian panelis terhadap rasa gula cair 

sorghum pada berbagai perlakuan suhu evaporasi dan waktu evaporasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Grafik Rerata Uji Hedonik Parameter Rasa 

 

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama 

waktu evaporasi pada pembuatan gula cair sorghum maka tingkat kesukaan 

panelis terhadap parameter rasa cenderung naik. Berdasarkan hasil analisis 

ragam, suhu evaporasi dan waktu evaporasi memberikan pengaruh nyata (α = 

0,05) terhadap rasa gula cair sorghum, serta interaksi antar kedua faktor 

perlakuan juga memberikan pengaruh nyata terhadap rasa. Rerata tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa pada berbagai perlakuan suhu evaporasi dan 

waktu evaporasi disajikan pada Tabel 4.9 

 

Tabel 4.9 Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Rasa Gula Cair Sorghum pada 
berbagai Suhu dan Waktu Evaporasi 

Suhu (°C) Waktu (menit) 
Tingkat Kesukaan 

Rasa 
DMRT 5% 

60 15 2.02 a 0.255 
60 30 2.41 bc 0.285 
60 45 2.36 ab 0.278 
70 15 2.35 ab 0.269 
70 30 2.45 bc 0.290 
70 45 3.40 e  
80 15 2.67 bcd 0.294 
80 30 2.89 d 0.301 
80 45 2.74 cd 0.298 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 100 panelis tidak terlatih 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

(α = 0,05) 
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tertinggi yaitu pada perlakuan evaporasi suhu 70°C dengan waktu evaporasi 

2.02 

2.41 2.36 2.35 2.45 

3.4 

2.67 
2.89 

2.74 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

15 30 45

Ti
n

gk
at

 K
e

su
ka

an
 (

R
as

a)
 

Waktu (menit) 

Suhu 60°

Suhu 70°

Suhu 80°



42 

selama 45 menit dengan nilai 3,40 (agak suka), sedangkan tingkat kesukaan rasa 

gula cair sorghum terendah yaitu pada perlakuan evaporasi suhu 60°C dengan 

waktu evaporasi selama 15 menit dengan nilai 2,02 (tidak suka). Tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa gula cair sorghum cenderung beragam terhadap 

berbagai perlakuan suhu dan waktu evaporasi. Hal ini disebabkan karena tingkat 

sensitifitas panelis terhadap rasa gula cair sorghum yang berbeda-beda.  

Dari Tabel 4.9 diketahui bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan akan 

menghasilkan rasa gula cair sorghum yang cenderung lebih disukai, hal ini 

berkaitan dengan kandungan gula reduksi yang menimbulkan rasa manis, karena 

gula reduksi terdiri dari fruktosa dan glukosa yang memiliki tingkat kemanisan 

yang tinggi, selain itu semakin tinggi suhu dan waktu yang digunakan maka total 

padatan yang dihasilkan juga semakin besar, dimana sebagian besar total 

padatan pada gula cair merupakan komponen gula. Namun pada evaporasi suhu 

80°C selama 45 menit mengalami penurunan tingkat kesukaan.  

Menurut Perez et al., (2008) persepsi terhadap rasa dan aroma tidak 

benar benar berdiri sendiri. Baik rasa dan aroma saling mempengaruhi dan 

keduanya berperan dalam membentuk flavor secara keseluruhan. Adanya aroma 

yang sesuai akan memperkuat persepsi panelis terhadap rasa dan sebaliknya 

turunnya intesitas aroma akan menurunkan persepsi terhadap rasa. Turunnya 

intensitas aroma dapat disebabkan karena menguapnya sebagian senyawa 

volatil.  

 

4.4.1.2 Aroma 

Aroma makanan atau minuman adalah turunan sebagian komponen 

pangan yang terdeteksi oleh indera penciuman manusia. Menurut Winarno (2008) 

umumnya bau yang diterima hidung dan otak lebih banyak terdiri dari gabungan 

empat bau utama yaitu harum, asam, tengik, dan hangus. Rerata nilai aroma gula 

cair sorghum dari hasil uji organoleptik oleh 100 orang panelis tidak terlatih 

berkisar antara 2,67 (agak suka) – 3,43 (suka) (Lampiran 12). Rerata penilaian 

panelis terhadap aroma gula cair sorghum pada berbagai perlakuan suhu 

evaporasi dan waktu evaporasi dapat dilihat pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Grafik Rerata Uji Hedonik Parameter Aroma 

 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama 

waktu evaporasi yang digunakan cenderung menaikkan tingkat kesukaan panelis 

terhadap aroma gula cair sorghum yang dihasilkan maka tingkat kesukaan 

panelis terhadap parameter aroma cenderung naik. Berdasarkan hasil analisis 

ragam, suhu evaporasi dan waktu evaporasi memberikan pengaruh nyata (α = 

0,05) terhadap aroma gula cair sorghum, serta interaksi antar kedua faktor 

perlakuan juga memberikan pengaruh nyata terhadap aroma. Rerata tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma pada berbagai perlakuan suhu evaporasi dan 

waktu evaporasi disajikan pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Aroma Gula Cair Sorghum pada 
berbagai Suhu dan Waktu Evaporasi 

Suhu (°C) Waktu (menit) 
Tingkat Kesukaan 

Aroma 
DMRT 5% 

60 15 2.67 a 0.244 
60 30 2.76 a 0.256 
60 45 2.96 ab 0.281 
70 15 2.85 a 0.265 
70 30 2.93 ab 0.276 
70 45 3.43 c  
80 15 2.90 a 0.271 
80 30 3.29 c 0.287 
80 45 3.22 bc 0.284 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 100 panelis tidak terlatih 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

(α = 0,05) 
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dengan waktu evaporasi selama 45 menit, sedangkan tingkat kesukaan aroma 

gula cair sorghum terendah yaitu 2,67 (tidak suka) pada perlakuan evaporasi 

suhu 60°C dengan waktu selama 15 menit. Tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma gula cair sorghum cenderung beragam terhadap berbagai perlakuan suhu 

dan waktu evaporasi. Hal ini disebabkan karena tingkat sensitifitas aroma panelis 

terhadap aroma gula cair sorghum yang berbeda-beda. Pada tabel di atas dapat 

dilihat bahwa panelis cenderung menyukai aroma gula cair sorghum dengan 

perlakuan suhu 70°C selama 45 menit . Hal tersebut diduga karena dengan tidak 

terlalu tingginya suhu yang digunakan akan mempertahankan aroma khas pada 

gula. Pada gula cair sorghum dengan perlakuan evaporasi suhu 60° selama 15 

menit cenderung tidak disukai oleh panelis karena terdapat aroma batang 

sorghum yang masih tercium.  

Menurut Zhou dan Hui (2014), reaksi Maillard juga berpengaruh pada 

pembentukan aroma dan flavor dari produk. Pada temperatur tinggi, asam-asam 

amino atau peptida bersama dengan gula bebas dapat bereaksi dan membentuk 

senyawa volatil, seperti heterosiklik pirazin, furan, dan senyawa mengandung 

sulfur. Senyawa-senyawa volatil tersebut dapat dihasilkan pada saat proses 

pemekatan gula cair sorghum. Hal ini didukung oleh penelitian Asikin et al., (2017) 

yang menyatakan bahwa komponen volatile pada gula cair sorghum adalah  

5-Aldehid, 3-Alkohol, 2-Pirazine, 2-Sulfide, 2-Furanmethanol, 2,5-Dimethypirazine, 

2-methylpropanal, 3-Methylbutanal, yang menimbulkan aroma manis khas pada 

gula cair. 

 

4.4.1.3 Warna 

Warna merupakan atribut penting terhadap daya tarik panelis. Menurut 

Winarno (2008), penilaian warna terhadap suatu bahan minuman adalah sangat 

penting, karena warna merupakan penentu mutu dari suatu produk atau bahan. 

Kesukaan konsumen terhadap produk pangan salah satunya ditentukan oleh 

warna. Melalui warna, konsumen telah mempunyai gambaran tertentu tentang 

produk. Rerata nilai warna gula cair sorghum dari hasil uji organoleptik oleh 100 

orang panelis tidak terlatih berkisar antara 2,61 (agak suka) – 3,75 (suka) 

(Lampiran 13). Rerata penilaian panelis terhadap warna gula cair sorghum pada 

berbagai perlakuan suhu evaporasi dan waktu evaporasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Grafik Rerata Uji Hedonik Parameter Warna 

 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama 

waktu evaporasi yang digunakan cenderung menaikkan tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna gula cair sorghum yang dihasilkan maka tingkat kesukaan panelis 

terhadap parameter warna cenderung naik. Berdasarkan hasil analisis ragam, 

suhu evaporasi dan waktu evaporasi memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) 

terhadap warna gula cair sorghum, serta interaksi antar kedua faktor perlakuan 

juga memberikan pengaruh nyata terhadap warna yang dihasilkan. Rerata tingkat 

kesukaan panelis terhadap warna pada berbagai perlakuan suhu evaporasi dan 

waktu evaporasi disajikan pada Tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11 Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna Gula Cair Sorghum pada 
berbagai Suhu dan Waktu Evaporasi 

Suhu (°C) Waktu (menit) 
Tingkat Kesukaan 

Warna 
DMRT 5% 

60 15 2.61 a 0.277 
60 30 2.61 a 0.292 
60 45 2.67 ab 0.301 
70 15 2.67 ab 0.309 
70 30 2.99 bc 0.319 
70 45 2.69 d 0.326 
80 15 2.95 ab  0.314 
80 30 3.75 d   
80 45 3.31 c  0.323 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 100 panelis tidak terlatih 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

(α = 0,05) 
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Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tingkat kesukaan warna gula cair 

sorghum tertinggi yaitu 3,75 (suka) pada perlakuan evaporasi suhu 80°C dengan 

waktu evaporasi selama 30 menit, sedangkan tingkat kesukaan warna gula cair 

sorghum terendah yaitu 2,61 (tidak suka) pada perlakuan evaporasi suhu 60°C 

selama 15 menit. Kecenderungan panelis lebih menyukai gula cair sorghum 

dengan perlakuan suhu yang lebih tinggi menunjukkan bahwa gula cair sorghum 

dengan intensitas warna coklat gelap lebih disukai oleh panelis.  

Berdasarkan analisa fisik terhadap warna (L*,a*,b*) yang dilakukan, 

menunjukkan bahwa peningkatan suhu menghasilkan gula cair sorghum dengan 

nilai kecerahan (L*) dan kekuningan (b*) yang lebih rendah dan nilai kemerahan 

(a*) yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan terbentuknya warna coklat gelap akibat 

dari reaksi maillard yaitu reaksi pencoklatan yang terjadi karena gula pereduksi 

bereaksi dengan senyawa yang mengandung NH2 (protein, peptida, asam amino, 

dan amonium) dalam keadaan panas. Semakin tinggi suhu yang digunakan akan 

mempercepat reaksi tersebut, sehingga semakin tinggi suhu yang digunakan 

maka produk yang dihasilkan cenderung lebih gelap. 

 

4.4.1.4 Kekentalan 

Tekstur merupakan ciri suatu bahan sebagai akibat perpaduan dari 

beberapa sifat fisik yang meliputi ukuran, bentuk, jumlah dan unsur-unsur 

pembentukan bahan yang dapat dirasakan oleh indera peraba dan perasa, 

termasuk indera mulut dan penglihatan (Fardiaz, 1993). Tingkat kesukaan panelis 

terhadap suatu produk pangan juga ditentukan dari tekstur produk tersebut 

Rerata nilai kekentalan gula cair sorghum dari hasil uji organoleptik oleh 100 

orang panelis tidak terlatih berkisar antara 2,16 (tidak suka) – 3,77 (suka) 

(Lampiran 13). Rerata penilaian panelis terhadap kekentalan gula cair sorghum 

pada berbagai perlakuan suhu evaporasi dan waktu evaporasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Grafik Rerata Uji Hedonik Parameter Kekentalan 

 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama 

waktu evaporasi yang digunakan cenderung menaikkan tingkat kesukaan panelis 

terhadap kekentalan gula cair sorghum yang dihasilkan maka tingkat kesukaan 

panelis terhadap parameter rasa cenderung naik. Berdasarkan hasil analisis 

ragam, suhu evaporasi dan waktu evaporasi memberikan pengaruh nyata (α = 

0,05) terhadap kekentalan gula cair sorghum, serta interaksi antar kedua faktor 

perlakuan juga memberikan pengaruh nyata terhadap kekentalan yang dihasilkan. 

Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap kekentalan pada berbagai perlakuan 

suhu evaporasi dan waktu evaporasi disajikan pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12 Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Kekentalan Gula Cair Sorghum 
pada berbagai Suhu dan Waktu Evaporasi 

Suhu (°C) Waktu (menit) 
Tingkat Kesukaan 

Kekentalan 
DMRT 5% 

60 15 2.16 a 0.277 
60 30 2.25 ab 0.301 
60 45 2.29 ab 0.309 
70 15 2.37 ab 0.314 
70 30 2.77 c 0.323 
70 45 3.77 e  
80 15 2.52 bc 0.319 
80 30 3.42 d 0.326 
80 45 2.24 ab 0.291 

Keterangan: 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 100 panelis tidak terlatih 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

(α = 0,05) 
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waktu evaporasi selama 45 menit, sedangkan tingkat kesukaan kekentalan 

terendah yaitu 2,16 (tidak suka) pada perlakuan evaporasi suhu 60°C dengan 

waktu evaporasi selama 15 menit. Hal tersebut dapat disebabkan karena semakin 

tinggi suhu evaporasi maka kekentalan gula cair sorghum semakin meningkat. 

Peningkatan kekentalan disebabkan karena adanya penguapan sebagian air 

pada produk sehingga produk menjadi semakin pekat dan kental. Muhlisin dkk. 

(2015) menyatakan bahwa pada suhu yang lebih tinggi perubahan fase air 

menjadi gas lebih cepat sehingga pemanasan pada lama waktu yang sama akan 

menghasilkan penguapan yang lebih besar. 

Penurunan tingkat kesukaan panelis terhadap kekentalan dapat dilihat 

pada suhu 80°C selama 45 menit. Hal ini dikarenakan pada perlakuan suhu dan 

waktu tersebut menghasilkan karakteristik gula cair sorghum yang sangat kental, 

semakin kental maka air dalam produk semakin sedikit, hal ini berpengaruh 

terhadap kemampuan bahan untuk mengalir, sehingga gula cair sorghum yang 

terlalu kental tidak disukai oleh panelis. 

Secara keseluruhan gula cair sorghum dengan evaporasi suhu 70°C 

selama 45 menit pada parameter organoleptik cenderung lebih disukai oleh 

panelis dibandingkan perlakuan yang lain, hal ini mungkin disebabkan oleh 

kandungan gula reduksi yang dihasilkan, dimana pada perlakuan evaporasi suhu 

70°C selama 45 menit menghasilkan gula reduksi paling tinggi jika dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya, gula reduksi yang terdiri dari glukosa dan sukrosa 

memiliki tingkat kemanisan yang tinggi sehingga lebih disukai oleh panelis, selain 

itu parameter total padatan terlarut yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan 

standar gula cair yang ditetapkan oleh FDA (2017) yaitu 74°brix, dan pada 

perlakuan evaporasi suhu 70°C selama 45 menit menghasilkan total padatan 

terlarut sebesar 76,93°brix. Dimana total padatan terlarut ini akan mempengaruhi 

viskositas dari produk, viskositas yang dihasilkan juga tidak terlalu tinggi sehingga 

masih dapat mengalir dan masih mudah untuk diaplikasikan, sehingga cenderung 

lebih disukai panelis.  
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4.5 Produk Gula Cair Sorghum Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik pada produk gula cair sorghum ditentukan 

berdasarkan pembobotan karakteristik kimia, fisik, dan organoleptik yang 

menggunakan metode Multiple Atribute menurut Zeleny (1982). Atribut adalah 

sifat-sifat obyek yang aktual, atau sifat-sifat obyek yang diberikan secara subyektif. 

Multiple Attribute dalam penggunaannya berdasarkan kebutuhan dan harapan 

pembuat keputusan. Jadi metode Multiple Attribute ditujukan untuk membantu 

dan mengembangkan kepercayaan bagi pengambil keputusan untuk memikirkan 

penyelesaian terbaik (Agustawa, 2012). Pemilihan parameter berdasarkan faktor 

kepentingan dan nilai pengharapan yang terbaik untuk mendapatkan nilai 

perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 

Tabel 4.13 Pemilihan parameter berdasarkan faktor kepentingan dan nilai pengharapan 
yang terbaik 

Parameter Nilai Pengharapan 

Turbiditas Nilai terendah 
Rendemen Nilai tertinggi 
Viskositas Nilai tertinggi 
Gula Reduksi Nilai tertinggi 
Rasa Nilai tertinggi 
Aroma Nilai tertinggi 
Warna Nilai tertinggi 
Kekentalan Nilai tertinggi 

 

Nilai pengharapan dari parameter turbiditas adalah nilai terendah, hal ini 

karena nilai turbiditas akan mempengaruhi tingkat kejernihan dari gula cair 

sorghum. Semakin rendah nilai turbiditas pada produk maka produk yang 

dihasilkan juga semakin jernih. Nilai pengharapan parameter rendemen adalah 

pada nilai tertinggi, hal ini karena rendemen akan mempengaruhi pada jumlah 

produk yang dihasilkan. Semakin tinggi rendemen yang dihasilkan produk yang 

dapat dimanfaatkan juga akan lebih banyak, sehingga nilai ekonomis yang 

didapatkan juga semakin tinggi. Nilai pengharapan parameter viskositas adalah 

yang tertinggi, karena viskositas akan mempengaruhi terhadap rasa, tekstur dan 

juga umur simpan produk. Semakin tinggi nilai viskositas, maka kadar air bahan 

juga semakin rendah sehingga produk semakin pekat, dan kandungan gula 

semakin tinggi.  

Nilai pengharapan untuk parameter kimia, yaitu gula reduksi adalah yang 

tertinggi, hal ini karena gula reduksi yang terdiri dari fruktosa dan glukosa memiliki 

tingkat kemanisan yang baik sehingga akan mempengaruhi tingkat kemanisan 
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produk serta menjaga tekstur gula cair agar tidak mengkristal. Semakin tinggi 

kandungan gula reduksi, maka gula cair yang dihasilkan juga semakin manis. 

Kemudian nilai pengharapan dari parameter kesukaan panelis untuk uji 

organoleptik (rasa, aroma, warna, kekentalan) adalah pada nilai tertinggi. 

Semakin tinggi nilai kesukaan panelis maka nilai penerimaan konsumen juga 

semakin tinggi. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai perlakuan terbaik (Lampiran 16) 

didapatkan gula cair sorghum perlakuan terbaik terhadap sifat kimia, fisik dan 

organoleptik yaitu pada perlakuan suhu 80°C dengan lama waktu evaporasi 45 

menit. Karakteristik fisik, kimia dan organoleptik gula cair sorghum perlakuan 

terbaik disajikan pada Tabel 4.14. 

 

Tabel 4.14 Karakteristik Fisik, Kimia, dan Organoleptik Gula Cair Sorghum Perlakuan 
Terbaik 

Parameter 
Gula Cair Sorghum Perlakuan 

Terbaik 

Turbiditas (NTU) 269,33  4,04 
Rendemen ( %) 24,97  0,18 
Viskositas (Cp)  2809,66  4,04 
Gula Reduksi (%) 53,24  3,02 
Nilai Parameter Rasa 2,74 
Nilai Parameter Aroma 3,22 
Nilai Parameter Warna 3,31 
Nilai Parameter Kekentalan 2,24 

Keterangan: 1) Setiap data analisa fisik dan kimia merupakan rerata dari 3 kali   
ulangan 

2) Angka setelah  pada analisa fisik dan kimia adalah nilai standar deviasi 
3) Nilai parameter hedonik merupakan rerata nilai dari 100 panelis 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa 

kesimpulan antara lain: 

1. Terjadi interaksi yang nyata (α = 0,05) antara suhu dan waktu evaporasi 

terhadap seluruh parameter fisik dan kimia yang meliputi rendemen, total 

padatan terlarut, viskositas, turbiditas , nilai kecerahan (L*), nilai kemerahan 

(a*), nilai kekuningan (b*), gula reduksi, dan seluruh parameter uji 

organoleptik yang meliputi rasa, aroma, warna, dan kekentalan. 

2. Perlakuan terbaik diperoleh pada perlakuan evaporasi vakum suhu 80°C 

selama 45 menit dengan karakteristik tiap parameter yang dihasilkan sebagai 

berikut rendemen 24,97%; total padatan terlarut 96,33°brix; viskositas 

2809,66 cP; turbiditas 269,33 NTU; nilai kecerahan (L*) 24,99; nilai 

kemerahan (a*) -1,97; nilai kekuningan (b*) 3,8; gula reduksi 53,24%; nilai 

hedonik parameter rasa 2,74; nilai hedonik parameter aroma 3,22; nilai 

hedonik parameter warna 3,31; dan nilai hedonik parameter kekentalan 2,24. 

 

5.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil dari uji organoleptik, parameter rasa pada gula cair 

sorghum cenderung tidak disukai. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk meningkatkan kesukaan panelis terhadap parameter rasa 

dengan mengurangi rasa masam pada gula cair sorghum. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam rentang waktu pembuatan 

produk sampai dengan uji organoleptik terjadi penurunan tingkat kemanisan 

dan peningkatan rasa masam. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai umur simpan pada gula cair sorghum. 
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