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ABSTRACT  
 

Apple cider honey drink was modified product  

from fresh honey with apple cider, but there were pectin  

and  tannin  in  apple  cider  effected  agglutination  and  

needed stabilizier as CMC. The result objective of this  

study  was  to  know  the  best  consentration  of  CMC  

addition in term of taste, aroma, color, pH, viscosity, and  

turbidity of apple cider honey drink. The experiment  

design used was completely randomized design consist  

four treatments and four replications. The treatments were  

CMC addition P0 (no addition of CMC), P1 (CMC 0,05  

%), P2 (CMC 0,1 %), and P3 (CMC 0,15 %). Conclussion  

of the hedonic test for taste 7,06;  aroma 6,61; pH 6,45;  

lightness (L*) 21,775; redness (a*) 9,4; yellowness (b*)  

10,4; viscosity 1,039 Cp; and turbidity 185,750 NTU.  

Keywords: CMC, honey drink, and apple cider  
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Minuman   madu   sari   apel   adalah   produk  

diversifikasi   madu   yang   dibuat   menjadi   minuman  

ditambah sari apel sebagai peningkat citarasa, namun  

penambahan sari apel dapat menyebabkan pengendapan  

karena adanya kandungan pektin dan tanin dalam sari  

apel. Penambahan bahan penstabil CMC diharapkan dapat  

mencegah pengendapan tersebut. Penelitian dilaksanakan  

mulai bulan Maret sampai April 2014 di CV. Kembang  

Joyo Karang Ploso (analisis pH), Laboratorium Teknologi  

Hasil  Pertanian (analisis  warna  dan  viskositas),  dan 

Laboratorium   Kimia (analisis   kekeruhan).   Tujuan 

penelitian    adalah    untuk    mengetahui    konsentrasi  

penambahan CMC yang dapat diterima konsumen ditinjau  

dari rasa, aroma, warna, pH, viskositas, dan kekeruhan  

pada minuman madu sari apel. Materi penelitian adalah  

madu yang dibuat menjadi minuman ditambah sari apel.  

Metode penelitian adalah percobaan dengan Rancangan  
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Acak  Lengkap (RAL)  empat  perlakuan  dan  empat 

ulangan. Perlakuan CMC P0 (tanpa penambahan CMC),  

P1 (0,05 %), P2 (0,1 %), dan P3 (0,15 %). Variabel yang  

diamati adalah rasa, aroma, warna, pH, viskositas, dan  

kekeruhan. Data dianalisis meggunakan analisis ragam  

(ANOVA) dan apabila terdapat perbedaan yang nyata  

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD).  

Hasil  penelitian   menunjukkan   perbedaan   yang  

sangat nyata (P<0,01) diantara perlakuan penambahan  
CMC   terhadap   nilai   kecerahan   warna (L*),   warna  

kemerahan (a*), warna kuning (b*), dan pH, kekeruhan; 

serta menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

diantara  perlakuan  penambahan  CMC  terhadap  rasa, 

aroma, dan viskositas.  

Disimpulkan bahwa Penambahan CMC 

meningkatkan  nilai  warna  minuman  madu  sari  apel 

meliputi   lightness/kecerahan   warna (L*)   dari 20,90 

sampai 22,08  dan  redness/kemerahan (a*)  dari 6,53 

sampai 9,40.  Nilai  yellowness/kekuningan (b*)  antar 

perlakuan semakin menurun, yaitu dari 6,33 sampai 5,95.  

Namun  nilai  warna  yellowness/kekuningan (b*)  pada  

perlakuan control atau perlakuan tanpa penambahan CMC  

lebih tinggi dibandingkan perlakuan penambahan CMC,  

yaitu 10,40. Penambahan CMC meningkatkan nilai pH  

minuman   madu   sari   apel   dari 6,20   sampai 6,53.  

Penambahan   CMC   meningkatkan   nilai   kekeruhan  

minuman madu sari apel dari 76,75 NTU sampai 185,75  

NTU. Penambahan CMC pada minuman madu sari apel  

yang paling disukai didapatkan pada konsentrasi 0,1 %  

dengan    lightness/kecerahan    warna (L*) 22,05; 
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redness/kemerahan (a*) 9,33; yellowness/kekuningan (b*) 

6,325; pH 6,48; dan kekeruhan 185,75.  

 

 

Kata kunci: CMC, madu, sari apel  
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BAB I  

PENDAHULUAN  
 

1.1 Latar Belakang 

Madu  merupakan  cairan  manis  yang  dihasilkan 

lebah   madu   dari   sumber   nektar (Standar   Nasional 

Indonesia, 2004). Rasa   manis   disebabkan   karena 

kandungan   glukosa   dan   fruktosa   yang   merupakan 

komponen  utama  pada  madu (Ratnayani,  Adhi,  dan 

Gitadewi, 2008). Madu mengandung vitamin A, B1, B2, 

B3, B5, B6, C, D, E, K, beta karoten, flavonoid, asam 

fenolik,   asam   urat   dan   asam   nikotinat (Parwata, 

Ratnayani,  dan  Listya, 2010)  serta  mineral,  seperti 

magnesium, kalium, potasium, sodium, klorin, sulfur, besi  

dan fosfat (Nofrianti, Azima, dan Eliyasmi, 2013). Selain  

dikonsumsi secara langsung,  madu juga dimanfaatkan  

untuk  industri  pangan,  industri  farmasi,  dan  industri  

kosmetik. Industri pangan yang menggunakan bahan baku  

madu   seperti   roti,   selai,   dan   sari   buah (Ahmed,  

Hoesksstra, Hage, and Karim, 2003). Penganekaragaman  

produk madu dapat dengan penambahan sari apel.  

 Minuman madu sari apel merupakan salah satu 

produk diversifikasi terhadap madu yang dibuat menjadi 

minuman ditambah sari apel sebagai peningkat citarasa. 

Namun, salah satu komponen yang ada dalam sari apel, 

yaitu  pektin  dapat  menyebabkan  pengendapan  pada 

minuman,   sehingga   akan   menurunkan   penerimaan 

konsumen (Sari, Susilo, dan Sumarlan, 2012). Minuman 

madu  dengan  penambahan  sari  apel  mengakibatkan 

pengenceran  yang  menyebabkan  minuman  kehilangan  

1  



 
 
 
 
 

viskositas yang dimungkinkan akan terjadi 

ketidakseimbangan   sistem   pangan   sehingga   perlu 

penambahan bahan penstabil.  

Bahan   penstabil   yang   dapat   digunakan   pada  

minuman madu sari apel adalah Carboxymethyl cellulose  

(CMC). CMC dalam produk minuman berperan sebagai  

bahan penstabil. CMC dapat membentuk sistem dispersi  

koloid dan meningkatkan viskositas sehingga partikel- 

partikel yang tersuspensi akan tertangkap dalam sistem  

tersebut  dan  tidak  mengendap  oleh  pengaruh  gaya  

gravitasi.  CMC  dapat  mencegah  pengendapan  protein  

pada titik isoelektrik dan meningkatkan viskositas produk  

pangan, disebabkan bergabungnya gugus karboksil CMC  

dengan gugus muatan positif dari protein (Kusbiantoro,  

Herawati  dan  Azha, 2005).   Dewayani,  Muhammad,  

Kadir, dan Nappu (2002), pada sari buah markisa yang  

diberi   agar   dan   CMC   padatan   tersuspensi   masih  

terdispersi merata dan tinggi supernatan belum berubah  

sampai satu bulan penyimpanan, kecuali sari buah yang  

diberi   agar   mengalami   pengendapan.   Hal   ini   yang  

menunjukkan  bahwa  yang  paling  konsistensi  sebagai  

bahan penstabil sari buah markisa adalah CMC. Tamaroh  

(2004), viskositas lebih besar (lebih kental) pada nektar  

buah   jambu   biji   yang   diperlakukan   dengan   bahan  

penstabil CMC 0,75 % dan 1 %.  

Pemilihan konsentrasi CMC harus sesuai dengan  

sifat produk yang diinginkan. Minuman madu sari apel  

merupakan produk baru, sehingga perlu diketahui tingkat  

kesukaan konsumen terhadap produk ini. Minuman madu  

sari apel mempunyai jenis cair dalam bentuk minuman  
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yang biasanya mempunyai pH netral. Sifat kelarutan yang  

tinggi  dan  viskositas  yang  rendah  dari  CMC  sesuai  

dengan sifat produk akhir yang diinginkan, sehingga perlu  

dilakukan penelitian tentang konsentrasi bahan penstabil  

CMC yang digunakan dalam produk minuman madu sari  

apel ditinjau dari rasa, aroma, warna, pH, viskositas, dan  

kekeruhan.  

 

1.2   Rumusan Masalah  

Rumusan   masalah   penelitian   adalah   berapa 

konsentrasi   CMC   sebagai   bahan   penstabil   untuk 

menghasilkan  minuman  madu  sari  apel  yang  disukai 

konsumen   ditinjau   dari   rasa,   aroma,   warna,   pH, 

viskositas, dan kekeruhan.  

 

 

1.3   Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah mengetahui konsentrasi  

CMC yang disukai konsumen ditinjau dari rasa, aroma,  

warna,  pH,  viskositas,  dan  kekeruhan  pada  minuman  

madu sari apel.  

 

 

1.4   Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

a. Bahan  informasi,  masukan,  dan  pertimbangan  

 lebih  lanjut  dalam  penambahan  CMC  sebagai  

 bahan penstabil pada pembuatan minuman madu  

 sari apel.  
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b. Sarana  pengembangan  produk  minuman  madu  

 sari apel dengan penambahan CMC.  

 

 

1.5   Kerangka Pikir  

Madu adalah suatu bahan makanan yang dihasilkan  

oleh lebah yang digunakan manusia tanpa pengolahan  

terlebih   dahulu.   Madu   mengandung   berbagai   jenis  

komponen   yang   sangat   bermanfaat   bagi   kesehatan  

manusia. Komponen-komponen itu adalah karbohidrat,  

asam amino, mineral, enzim, vitamin dan air (Apriani,  

Gusnedi, dan Darvina, 2013). Selain dikonsumsi secara  

langsung, madu juga dimanfaatkan untuk industri pangan,  

industri farmasi, dan industri kosmetik. Industri pangan  

yang menggunakan bahan baku madu seperti roti, selai,  

dan sari buah (Ahmed et al., 2003).  

Minuman madu sari apel merupakan salah satu  

produk diversifikasi terhadap madu yang dibuat menjadi  

minuman ditambah sari apel sebagai peningkat citarasa.  

Namun, salah satu komponen yang ada dalam sari apel,  

yaitu  pektin  dapat  menyebabkan  pengendapan  pada  

minuman,   sehingga   akan   menurunkan   penerimaan  

konsumen  (Sari  dkk., 2012).  Minuman  madu  dengan  

penambahan sari apel mengakibatkan pengenceran yang  

menyebabkan   minuman   kehilangan   viskositas   yang  

dimungkinkan  akan  terjadi  ketidakseimbangan  sistem  

pangan sehingga perlu penambahan bahan penstabil.  

Bahan   penstabil   yang   dapat   digunakan   pada  

minuman  madu  sari  apel  adalah  CMC.  CMC  dalam  

produk minuman berperan sebagai bahan penstabil. CMC  

dapat    membentuk    sistem    dispersi    koloid    dan  
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meningkatkan viskositas sehingga partikel-partikel yang  

tersuspensi akan tertangkap dalam sistem tersebut dan  

tidak mengendap oleh pengaruh gaya gravitasi. CMC  

dapat   mencegah   pengendapan   protein   pada   titik  

isoelektrik dan meningkatkan viskositas produk pangan,  

disebabkan bergabungnya gugus karboksil CMC dengan  

gugus  muatan  positif  dari  protein (Kusbiantoro  dkk.,  

2005). Dewayani dkk. (2002), pada sari buah markisa  

yang diberi agar dan CMC padatan tersuspensi masih  

terdispersi merata dan tinggi supernatan belum beurbah  

hingga satu bulan penyimpanan, kecuali sari buah yang  

diberi  agar   mengalami   pengendapan.   Hal   ini   yang  

menunjukkan  bahwa  yang  paling  konsistensi  sebagai  

bahan penstabil sari buah markisa adalah CMC.  

Penambahan bahan penstabil akan meningkatkan  

viskositas   dari   fase   kontinu   menjadi   partikel   yang  

tersuspensi, sehingga tidak mudah mengendap (Tamaroh,  

2004).   Kekeruhan sangat   terkait   dengan   tingkat  

kelarutan. Semakin besar konsentrasi hidrokoloid yang  

ditambahkan  semakin  besar  tingkat  kelarutannya.  Hal  

tersebut disebabkan jumlah gugus hidroksilnya bertambah  

seiring  dengan  bertambahnya  konsentrasi  hidrokoloid,  

sehingga tingkat pengikatan airnya semakin mudah dan  

cepat (Nugroho, Tamaroh, dan Setyowati, 2006). Oleh  

karena itu, perlu diketahui dan ditentukan konsentrasi  

penambahan CMC agar menghasilkan minuman madu  

sari apel yang dapat diterima oleh konsumen ditinjau dari  

rasa, aroma, warna, pH, viskositas, dan kekeruhan.  
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1.6   Hipotesis  

Hipotesis  penelitian  adalah  tingkat  penambahan 

CMC sebagai bahan penstabil pada minuman madu sari apel  

dapat  manaikkan  nilai  rasa,  aroma,  warna,  pH, 

viskositas, dan kekeruhan.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  
 

2.1 Madu 

Madu  merupakan  cairan  manis  yang  dihasilkan 

lebah   madu   dari   sumber   nektar (Standar   Nasional 

Indonesia, 2004).   Rasa   manis   disebabkan   karena 

kandungan   glukosa   dan   fruktosa   yang   merupakan  

komponen  utama  pada  madu.  Jenis  tanaman  sebagai  

sumber   utama   nektar   dan   pollen   mengakibatkan  

komponen  madu  berbeda.  Standar  mutu  madu  salah  

satunya   didasarkan   pada   kandungan   gula   pereduksi  

(glukosa   dan   fruktosa)  total,  yaitu  minimal 60 %  

(Ratnayani dkk., 2008). Indonesia memiliki persyaratan 

mutu madu yang diatur oleh Dewan Standarisasi Nasional 

dengan SNI 01-3545-2004 Tabel 1.  

Tabel 1. Standar nasional mutu madu Indonesia  

Jenis Uji Persyaratan Satuan 

(maksimal) 

Aktivitas enzim diastase 3 Diastase 

number 

Hidroksimetilfurfural (HMF) 50 mg/kg 

Air 22 % 

Gula pereduksi 65 % b/b 

Sukrosa 5 % b/b 

Padatan yang tidak larut air 0,5 % b/b 

Abu 0,5 % b/b 

Cemaran logam: 

- Timbal (Pb) 1,0 mg/kg 

- Tembaga (Cu) 5,0 

Cemaran Arsen 0,5 mg/kg 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (2004)  
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Aroma   madu   yang   khas   disebabkan   oleh  

kandungan zat organiknya yang mudah menguap (volatil).  

Komposisi  zat  aromatik  dalam  madu  bisa  bervariasi  

sehingga wangi madu spesifik. Aroma madu bersumber  

dari   zat   yang   dihasilkan   sel   kelenjar   bunga   yang  

tercampur dalam nektar dan juga proses fermentasi dari  

gula, asam amino, dan vitamin selama pematangan madu.  

Aroma madu cenderung tidak menetap karena zat ini akan  

menguap  apabila  madu  tidak  disimpan  dengan  baik  

(Ratnayani  dkk., 2008).  Zat  warna  yang  membentuk  

warna madu antara lain: adalah xantopil dan karoten.  

Warna madu dipengaruhi oleh sumber nektar, usia madu,  

dan   penyimpanan.   Penyimpanan    disebakan   oleh  

kombinasi beberapa faktor, misalnya gabungan tannat dan  

polifenol lain-lain dengan zat besi dari kemasan atau alat  

pengolah dan reaksi dari gula tereduksi dengan senyawa  

mengandung nitrogen amino (asam amino, polipeptida,  

dan protein). Warna madu bervariasi seperti kuning gelap,  

cokelat kehitaman atau hitam (Apriani dkk., 2013).  

Madu mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6,  

C, D, E, K, beta karoten, flavonoid, asam fenolik, asam  

urat dan asam nikotinat. Rata-rata komposisi madu adalah  

17,1 % air; 82,4 % karbohidrat; 0,5 % protein, asam  

amino, vitamin dan mineral. Karbohidrat madu termasuk  

tipe sederhana, dimana karbohidrat tersebut terdiri dari  

38,5 % fruktosa dan 31 % glukosa (Parwata dkk., 2010).  

Komposisi kimia madu per 100 g bahan Tabel 2.  
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Tabel 2. Komposisi kimia madu per 100 g bahan  

 

Komposisi Jumlah Satuan 

Kalori 328 kal 

Kadar air 17,2 g 

Protein 0,5 g 

Karbohidrat 82,4 g 

Abu 0,2 g 

Tembaga 4,4 - 9,2 mg 

Fosfor 1,9 - 6,3 mg 

Besi 0,06 - 1,5 mg 

Mangan 0,02 - 0,4 mg 

Magnesium 1,2 - 3,5 mg 

Thiamin (B1) 0,1 mg 

Riboflavin (B2) 0,02 mg 

Lemak 0,1 g 

Asam 43,1 g 

pH 3,9 - 

 

Sumber: Babacan (2002)  

 

Madu bukan hanya merupakan bahan pemanis atau  

penyedap makanan, tetapi sering juga digunakan untuk  

obat-obatan.   Kandungan   nutrisi   dalam   madu   yang  

berfungsi sebagai antioksidan adalah vitamin A, C, E,  

asam organik, enzim, asam fenolik, flavonoid, dan beta  

karoten (Gheldof, Wang, and Engeseth, 2002). Madu  

dapat  digunakan  dalam  pengobatan  penyakit  infeksi,  

karena mempunyai aktivitas antibakteri. Aktivitas tersebut  

berhubungan dengan karakteristik dan kandungan kimia  
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madu.  Reaksi  yang  dikatalis  enzim  glukosa  oksidase  

merupakan  faktor  utama  yang  menentukan  aktivitas  

antibakteri  pada  madu (Mulu,  Tessema,  and  Derbie,  

2004).  

 

2.2 Apel 

Buah apel memiliki berbagai jenis varietas dan ciri- 

ciri tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara  

lain: Romebeauty, Manalagi, Anna, Princess Noble, dan  

Wangli/Lali Jiwo. Pada beberapa varietas apel, aroma  

terasa sangat tajam (Susanto dan Setyohadi, 2011).  

Daging apel berwarna putih, renyah, dan berair  

dengan rasa manis atau asam. Daging buah dilindungi  

oleh kulit tipis yang umumnya mengkilap. Bila daging ini  

dikerat, maka akan keluar yang harum dan segar. Apel  

varietas   Romebeauty   memiliki   kandungan   pektin  

sebanyak 23% dan pH 0,55%. Semakin tinggi kandungan  

pektin dan semakin rendah pH maka pembentukan gel  

semakin   baik.   Sehingga   diharapkan   apel   varietas  

Romebeauty dapat diolah menjadi produk sari buah yang  

baik (Nurhikmat, 2003). Namun ada beberapa varietas  

apel, memiliki aroma yang sangat tajam. Karakteristik  

varietas apel Tabel 3.  
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Tabel 3. Karakteristik varietas apel Anna, Romebeauty,  

 dan Manalagi  
 

Komponen Anna    Romebeauty    Manalagi 

Vitamin C (mg/100 mL) 5,28 7,04 6,60 

Total Asam (%) 0,61 0,56 0,52 

pH 3,54 3,60 4,27 

Aktivitas Antioksidan (%) 5,50 10,19 6,53 

Gula Pereduksi (%) 8,09 8,85 6,96 

Total Padatan Terlarut 12,90 15,30 17,10 

 

Sumber: Susanto dan Setyohadi  (2011)  

Kandungan gizi dalam apel beragam, antara lain: 

energi 58,00 kal; karbohidrat 14,90 g; kalsium 6,00 mg; 

fosfor 10,00 mg; besi 1,30 mg; serat 0,70 mg, dan vitamin A 

(Subagyo dan Achmad, 2010). Kandungan nutrisi buah apel 

dalam 100 g bahan Tabel 4.  
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Tabel 4. Komposisi buah apel per 100 g bahan  

 

Gizi Jumlah Satuan 

Protein 0,7 g 

Karbohidrat 11,42 g 

Lemak (Lipid Total) 0,28 g 

Gula (total) 9,92 g 

Air 86,5 g 

Vitamin C (asam askorbat total) 9,5 mg 

Vitamin A 54 mg 

Vitamin E 0,26 mg 

Kalsium 6 mg 

Magnesium 7 mg 

Besi 0,17 mg 

Fosfor 16 mg 

Seng 0,05 mg 

Tembaga 0,05 mg 

Kalium 157 mg 

Sodium 0 mg 

 

Sumber: Departemen Pertanian (2002)  

 

2.3  Bahan Tambahan Makanan  

 

2.3.1  Carboxymethyl cellulose (CMC)  

Carboxymethyl cellulose banyak digunakan pada  

berbagai  industri  makanan.  CMC  berfungsi  sebagai  

pengental,  penstabil  emulsi  atau  suspensi  dan  bahan  

pengikat. Larutan CMC 1 % biasanya mempunyai pH 7,0- 

8,5  dan  pada  rentang 5-9  tidak  terlalu  berpengaruh  

terhadap viskositas CMC. pH kurang dari 3 viskositas  

CMC bertambah karena terbentuknya gel yang sedikit  

larut, sedangkan pH di atas 10 viskositas CMC sedikit  
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berkurang. Kadar air dalam CMC mempengaruhi daya  

tahan CMC karena adanya reaksi pembusukan secara  

kimia  maupun  mikrobiologi (Wijayani,  Ummah,  dan  

Tjahjani, 2005). Struktur kimia CMC Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kimia CMC (Kamal, 2010)  

 

Tranggono (1990), CMC merupakan zat dengan  

warna putih atau sedikit kekuningan, tidak berbau dan  

tidak berasa, berbentuk granula yang halus atau bubuk  

yang bersifat hidroskopis. CMC mudah larut dalam air  

panas   maupun   air   dingin.   CMC   digunakan   untuk  

memperbaiki penampakan terkstur produk berkadar gula  

tinggi   sedangkan   sebagai   pengental,   CMC   mampu  

mengikat air sehingga molekul-molekul air terperangkap  

dalam struktur gel yang dibentuk oleh CMC. CMC mudah  

larut  dalam  air  hangat  atau  air  dingin.  Hal  tersebut  

disebabkan CMC memiliki daya mengikat air yang tinggi.  

CMC mampu mengikat air dan membentuk stuktur gel  

dalam   air   yang   kemudian   meningkatkan   viskositas  

(Arbuckle and Marshall, 2000).  

CMC dalam produk minuman berperan sebagai  

bahan penstabil. CMC dapat membentuk sistem dispersi  
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koloid dan meningkatkan viskositas sehingga partikel- 

partikel yang tersuspensi akan tertangkap dalam sistem  

tersebut  dan  tidak  mengendap  oleh  pengaruh  gaya  

gravitasi.  CMC  dapat  mencegah  pengendapan  protein  

pada titik isoelektrik dan meningkatkan viskositas produk  

pangan, disebabkan bergabungnya gugus karboksil CMC  

dengan gugus muatan positif dari protein (Kusbiantoro  

dkk., 2005).  

Carboxymethyl cellulose digunakan lebih kurang  

0,5 %  untuk  mengentalkan  sari  buah  dan  mencegah  

pengapungan ampas buah selama penyimpanan, memberi  

penampakan yang lebih jernih dan menghasikan tekstur  

yang diinginkan. CMC mempunyai kemurnian antara 94- 

99 %, sedangkan yang digunakan untuk makanan dan  

minuman  mempunyai  kemurnian 99,5 %  (Winarno,  

2002).  

 

2.3.2 Pewarna Karamel  

Penggunaan   zat   warna   pada   minuman   akan  

meningkatkan   daya   tarik   dan   penerimaan   produk.  

Pewarna  yang  digunakan  dapat  berasal  dari  senyawa  

alami dan senyawa sintetis. Beberapa pewarna alami ikut  

menyumbangkan   nutrisi (karotenoid,   riboflavin,   dan  

kobalamin) dan merupakan bumbu (kunir dan paprika)  

atau  pewarna  cokelat (karamel)  ke  bahan  olahannya  

(Tranggono, 1990).  

Karamel terbentuk dengan memanaskan gula pada  

suhu 170 °C (338 °F). Ketika gula meleleh dan mendekati  

suhu tertinggiya, molekulnya memecah dan membentuk  

menjadi   cairan   lengket   berwarna   cokelat.   Karamel  
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berbentuk amorf yang berwarna cokelat gelap dan dapat  

diperoleh   dari   pemanasan   yang   terkontrol   terhadap  

molase, hidrolisa pati, dekstrosa, gula inverb, laktosa,  

sirup  malt,  dan  glukosa.  Komposisi  karamel  sangat  

kompleks   dan   sulit   untuk   didefinisikan.   Apabila  

diencerkan, karamel membentuk koloid yang bermuatan  

listrik, sehingga pemakaian karamel harus memperhatikan  

pH bahan. Nilai pH di bawah 2,0 (titik isolistrik karamel),  

karamel bermuatan positif dan akan mengendap. Untuk  

mencegah terjadi pengendapan, maka harus diusahakan  

pH  di  atas  titik  isolistrik.  Karamel  dapat  digunakan  

sebagai perisa dalam puding dan berbagai jenis hidangan  

penutup, sebagai isian permen atau cokelat, atau sebagai  

topping es krim atau hidangan custard (Winarno, 2002).  

 

2.3.3 Natrium Benzoat  

Natrium benzoat adalah salah satu bahan pengawet  

yang sering digunakan dalam produk pangan. Natrium  

benzoat berupa granul atau serbuk berwarna putih dan  

tidak berbau, mudah larut dalam air dan agak sukar larut  

dalam  etanol.  Kelarutan  dalam  air  pada  suhu 25  oC 

sebesar 660  g/L  dengan  bentuk  yang  aktif  sebagai 

pengawet sebesar 84,7 % (Wati dan Guntarti, 2012).  

Pengawet yang digunakan adalah natrium benzoat  

(C6H5COONa). Bahan pangan natrium benzoat terurai  

menjadi bentuk yang lebih efektif, yaitu asam benzoat  

yang tidak dapat terdisosiasi. Penghambatan pertumbuhan  

mikroba  oleh  asam  benzoat  efektif  pada  pH 2,5-4,0.  

Aktivitas anti mikroba yang paling efektif adalah terhadap  

khamir   dan   bakteri   dan   kurang   efektif   terhadap  
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jamur/kapang. Natrium benzoat juga dapat menghambat 

terjadinya  reaksi-reaksi  yang  mempengaruhi  terhadap 

stabilitas minuman (Winarno, 2002).  

 

2.3.4 Flavor  

Flavor  yang  digunakan  dalam  minuman  ringan  

dapat berasal dari konsentrat sari buah, ekstrak flavor  

alami, dan flavor sintetik. Flavor yang digunakan untuk  

minuman ringan harus memenuhi persyaratan tertentu  

antara   lain:   mudah   larut,   memiliki   citarasa   yang  

menyenangkan, tidak menimbulkan after taste serta stabil  

terhadap   asam,   panas,   dan   cahaya (Berger, 2007).  

Penambahan    flavor    pada    pembuatan    minuman 

ditambahkan   sedikit   demi   sedikit   jangan   sampai 

berlebihan. Penambahan    yang    berlebihan    akan 

menyebabkan rasa pahit (Winarno, 2002).  

 

2.4 Rasa 

Pangan merupakan gabungan dari berbagai macam  

rasa dari bahan-bahan dalam pangan tersebut. Flavor atau  

rasa sebagai rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan  

yang dimakan, yang dirasakan oleh indera pengecap atau  

pembau, serta rangsangan lainnya seperti perabaan dan  

penerimaan  derajat  panas  oleh  mulut.  Parameter  rasa  

berperan dalam menentukan tingkat penerimaan suatu  

bahan  pangan  oleh  konsumen (Laaman, 2011).  Rasa  

dasar, yaitu manis, asam asin, dan pahit dapat ditekan oleh   

penambahan   hidrokoloid.  Pengaruh  hidrokoloid terhadap 

penahanan rasa manis gula tergantung jenis gum dan 

kekentalan larutan (Tranggono, 1990).  
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Aroma terasa sangat tajam pada beberapa varietas  

apel.   Citarasa,  aroma,   dan   tekstur  apel  sebenarnya  

dihasilkan dari 230 komponen kimia, termasuk beragam  

asam seperti asam asetat, format serta 20 jenis asam lain.  

Selain itu, ada kandungan alkohol berkisar 30-40 jenis,  

ester seperti etil asetat sekitar 100 jenis, karbonil seperti  

formaldehida    dan    asetaldehida.    Apel    Manalagi  

mempunyai rasa manis dan mempunyai kandungan asam  

rendah, sedangkan Romebeauty mempunyai rasa asam  

manis dengan kandungan asamnya tinggi. Apel Anna  

mempunyai rasa asam manis dengan kandungan asamnya  

paling tinggi (Susanto dan Setyohadi, 2011).  

 

2.5 Aroma 

Aroma bahan makanan/makanan yang sedap atau  

dapat diterima indera penciuman dengan baik mencirikan  

kelezatan  makanan  tersebut (Winarno, 2002).  Aroma  

sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam produk, oleh  

sebab itu tidak boleh terdapat penyimpangan aroma dari  

bahan-bahan  tersebut,  misalnya  tengik,  pahit,  sangit,  

(cooked flavor), metalik dan sebagainya. Penyimpangan  

tersebut dapat disebabkan adanya penyimpangan pada  

madu dan sari apel yang digunakan. Cacat aroma dapat  

juga   disebabkan   karena   kekurangan   atau   kelebihan  

penambahan bahan-bahan dalam produk termasuk bahan- 

bahan penambahan aroma. Senyawa-senyawa 

pembentukan  aroma  madu,  antara  lain  formaldehida,  

asetaldehida, aseton, isobutiraldehida dan diasetil (Maun,  

1999).  

 

17  



 
 
 
 
 

2.6 Warna 

Warna alami dari produk pangan akan mengalami  

perubahan yang dipengaruhi oleh kandungan/komposisi  

bahan   serta   tinggi   suhu   dan   cara   pemanasannya,  

diupayakan  meminimalisir  dan  mengurangi  perubahan  

warna  atau  mempertahankan  warna  alaminya.  Suatu  

bahan yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya sangat  

baik tidak akan dikonsumsi apabila memiliki warna yang  

tidak  sedap  dipandang,  atau  memberi  kesan  telah  

menyimpang  dari  warna  yang  seharusnya (Winarno,  

2002).  

Warna merupakan suatu sifat bahan yang berasal  

dari penyebaran spektrum sinar, begitu juga dengan kilap  

dari bahan yang dipengaruhi oleh sinar pantul. Warna  

bukan merupakan suatu zat melainkan sensasi sensori  

karena adanya rangsangan dari seberkas energi radiasi  

yang jatuh ke indera penglihatan (Siskawardani, Komar  

dan Hermanto, 2013). Zat warna yang membentuk warna  

madu antara lain: adalah xantopil dan karoten. Warna  

madu dipengaruhi oleh sumber nektar, usia madu, dan  

penyimpanan.  Warna  madu  bervariasi  seperti  kuning  

gelap, cokelat kehitaman atau hitam (Apriani dkk., 2013).  

 

2.7 Nilai pH 

Potensial hidrogen (pH) didefinisikan sebagai hasil  

pengukuran terhadap konsentrasi ion hidrogen bebas yang  

menyatakan  ukuran  keasaman  atau  alkalinitas  suatu  

larutan dengan menggunakan pH meter. Apabila bahan  

dilarutkan dalam air, perbandingan ion hidrogen terhadap  

ion hidroksil akan berubah. Jika jumlah ion hidrogen lebih  
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besar daripada jumlah ion hidroksil, larutannya bersifat  

asam, sehingga pH menjadi turun, begitu pula sebaliknya.  

Semakin  tinggi  tingkat  keasaman  suatu  bahan  pada  

larutan   maka   semakin   besar   kecenderungan   untuk  

melepaskan proton (ion H+) sehingga pH menjadi turun  

(Gaman, 1994).  

Tingkat keasaman (pH) madu sekitar 3,4-4,5. Nilai  

pH madu yang rendah dipengaruhi oleh kandungan asam  

organik  dan  asam  non  organik.  Asam  organik  yang  

dominan   dalam   madu   adalah   asam   glukonat   yang  

merupakan hasil perombakan glukosa oleh enzim. Asam  

organik lainnya adalah asam asetat, butirat, sitrat, format,  

laktat, malat, oksalat, glukosa-6-fosfat, dan proglutamat.  

Asam organik sangat menentukan citarasa, aroma dan  

daya tahan madu terhadap mikroba (Maun, 1999).  

Varietas Anna, Romebeauty dan Manalagi memiliki  

nilai  pH  yang  berbeda.  Apel  Manalagi  mempunyai  

kandungan  asam  rendah  dengan  pH 4,27  sedangkan  

Romebeauty mempunyai kandungan asam tinggi dengan  

pH 3,60. Apel Anna mempunyai kandungan asam paling  

tinggi dengan pH 3,54 (Susanto dan Setyohadi, 2011).  

Keadaan netral kurang lebih 4 % natrium benzoat  

diperlukan   untuk   mencegah   pertumbuhan   mikroba  

fermentatif; pada pH 2,3-2,4 hanya diperlukan konsentrasi  

0,02-0,03 % dan pada pH 3,5-4,0 (rentang pH sebagian  

besar  jus  buah)  diperlukan   konsentrasi 0,06-0,1 %  

(Winarno, 2002).  
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2.8 Viskositas 

Viskositas atau kekentalan adalah suatu hambatan  

yang menahan aliran zat cair secara molekular disebabkan  

oleh gerakan acak dari molekul yang berpindah dari satu  

lapisan ke lapisan lain dalam zat cair dan resultan dari  

gerakan   molekul   tersebut   menghasilkan   hambatan  

(Usmiati   dan   Sudono, 2004).   Viskositas   adalah  

pernyataan  tahanan  dari suatu cairan  untuk  mengalir.  

Satuan dari viskositas adalah poise (1 poise = 100 Cp).  

Semakin kental suatu emulsi maka stabilitasnya akan  

meningkat. Viskositas produk minuman maksimal adalah  

31,6  poise (Lyly,  Ohis,  Lahteenmaki,  Salmenkallio,  

Liukkonen, Karhunen, and Poutanen, 2010).  

Suatu  jenis  cairan  yang  mudah  mengalir  dapat  

dikatakan   memiliki   viskositas   yang   rendah,   dan  

sebaliknya bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki  

viskositas yang tinggi. Viskositas menentukan kemudahan  

suatu  molekul  bergerak  karena  adanya  gesekan  antar  

lapisan   material.   Viskositas   menunjukkan   tingkat  

ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin besar  

viskositas maka aliran akan semakin lambat. Besarnya  

viskositas   dipengaruhi   oleh   beberapa   faktor   seperti  

temperatur, gaya tarik antar molekul dan ukuran serta  

jumlah molekul terlarut (Apriani dkk., 2013).  

Carboxymethyl cellulose digunakan lebih kurang  

0,5 %  untuk  mengentalkan  sari  buah  dan  mencegah  

pengapungan ampas buah selama penyimpanan, memberi  

penampilan yang lebih jernih dan lebih cerah. Karena  

CMC mempunyai gugus karboksil, sehingga viskositas  
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larutan  CMC  dipengaruhi  oleh  pH  larutan (Winarno, 

2002).  

Dewayani dkk. (2002), viskositas dan endapan sari  

buah  markisa  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  bahan  

penstabil, kultivar maupun interaksinya. Tamaroh (2004),  

viskositas lebih besar (lebih kental) pada nektar buah  

jambu biji yang diperlukan dengan bahan penstabil CMC 

0,75 % dan 1 %.  

 

2.9 Kekeruhan 

Kekeruhan  atau  turbiditas  adalah  ukuran  yang  

menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur  

keadaan air baku dengan skala NTU (nephelo metrix  

turbidity  unit)  kekeruhan  ini  disebabkan  oleh  adanya  

benda tercampur atau benda koloid dalam air. Hal ini  

membuat perbedaan nyata dari segi estetika maupun dari  

segi kualitas air itu sendiri (Day and Underwood, 2002).  

Kekeruhan  pada  produk  minuman  dinilai dari  bening  

tidaknya  cairan  apabila  dilihat  dalam  kemasan  botol  

bening. Mendapatkan produk minuman yang jernih dan  

menarik harus memiliki tingkat kekeruhan yang rendah  

(Aziz, 2008).  

Bahan penstabil yang ditambahkan pada pembuatan  

minuman memberikan tingkat kejernihan yang berbeda.  

Kemampuan penyerapan warna atau tingkat kejernihan  

ditentukan oleh luas permukaan % transmitan, dimana  

semakin besar luas permukaan % transmitan maka tingkat  

kejernihan dari suatu larutan akan semakin tinggi (jernih).  

Luas permukaan % transmitan akan berbeda-beda pada  

masing-masing jenis bahan baku, jenis penstabil, dan  
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konsentrasi yang digunakan (Novelina, Siswardjono, dan 

Efrina, 2007).  

Kekeruhan sangat terkait dengan tingkat kelarutan.  

Semakin besar konsentrasi hidrokoloid yang ditambahkan  

semakin besar tingkat kelarutannya, hal ini disebabkan  

jumlah    gugus    hidroksilnya    bertambah    dengan  

bertambahnya konsentrasi hidrokoloid, sehingga tingkat  

pengikatan airnya semakin mudah dan cepat (Nugroho  

dkk., 2006).   Kekeruhan   sari   apel   disebabkan   oleh  

senyawa   non   biologi   seperti   tanin,   protein,   atau  

polisakarida yang dibawa dari buah maupun kekeruhan  

juga disebabkan oleh mikroba (Buren and Kilara, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  



 
 

 

 

 

BAB III  

MATERI DAN METODE  
 
 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai 

April 2014. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium 

CV. Kembang Joyo Karang Ploso (pH), Laboratorium 

Teknologi Hasil Pertanian (warna dan viskositas), dan 

Laboratorium Kimia (kekeruhan).  

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Peralatan yang digunakan adalah: 

a. Peralatan  pembuatan  minuman  madu  sari 

apel,  antara  lain:  telenan,  baskom,  pisau, 

panci,  kompor  gas,  kain  saring,  sendok, 

timbangan digital, timbangan analitik (IS 

SONIC   PS-532),   erlenmeyer 1.000   mL, 

beaker glass 1.000 mL, spatula, pipet tetes, 

thermometer,  cup  plastik 120  mL,  kertas 

label, dan nampan. 

b. Peralatan  yang  digunakan  untuk  analisis, 

anatara lain: 

- Uji rasa dan aroma: cup plastik 120 mL, 

pipet minuman, dan lembar kerja. 

- Uji warna: color reader. 

- Uji pH: cup plastik 120 mL, pH meter 

merek Hanna, larutan buffer (pH 4,0 dan  

pH 7,0),  aquadest, dan kertas tissue.  
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- Uji  viskositas:  viscometer (RION  CO 

LTD JAPAN seri VT. 04).  

- Uji kekeruhan: turbidimeter (HACH).  

2.   Bahan yang digunakan adalah madu multiflora  

 (diperoleh   dari   CV.   Kembang   Joyo),   apel  

 Romebeauty (diperoleh   dari   pasar   Merjosari  

 Malang), CMC, natrium benzoat, dan karamel  

 (diperoleh dari toko Sari Kimia Raya, Malang).  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan menggunakan  

Rancangan   Acak   Lengkap (RAL)   dengan   empat  

perlakuan empat ulangan dan analisis ragam (ANOVA).  

Penambahan konsentrasi CMC menggunakan satuan yang  

diperoleh dari larutan stock mengandung CMC 10 g (b)  

dengan volume pengenceran 1.000 mL (v). Perlakuan  

yang dicobakan, yaitu:  

P0 =  tanpa penambahan CMC 

P1 =  penambahan CMC 0,05 % (0,05 g / 50 mL) 

P2 =  penambahan CMC 0,1 % (0,1 g / 100 mL) 

P3 =  penambahan CMC 0,15 % (0,15 g / 150 

mL)  

Harga CMC 1 ons Rp. 9.000,-. Pencampuran larutan 

penstabil ke dalam minuman madu sari apel Tabel 5.  
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Tabel 5.  Proporsi CMC dalam minuman madu antar  

 perlakuan  
 

Perlakuan Vol. Konsentrasi Vol. Vol. Total 

penstabil (%) madu air (mL) 

(mL) (mL) (mL) 

P0 0 0 200 800 1.000 

P1 50 0,05 200 750 1.000 

P2 100 0,1 200 700 1.000 

P3 150 0,15 200 650 1.000 
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Pembuatan  larutan  stock  CMC  sebagai  bahan 

penstabil Gambar 2.  

 

Serbuk  

CMC  

 

 

Ditimbang 10 g  

 

 

Diiukur volume aquades hangat 1.000 mL  

 

 

Dimasukkan aquades  

hangat dan serbuk CMC  

 dalam beaker glass 

 

 

 

 

 

Diaduk dengan cepat sampai homogen 

 

 

 

 

Larutan stock  

 CMC 

 

Gambar 2. Kerangka operasinal perlakuan 
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Perlakuan: 

P0: tanpa penambahan  

CMC 

P1: volume CMC 50  

mL 

P2: volume CMC 100  

mL 

P3: volume CMC 150  

mL  



 
 
 
 
 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penlitian ini adalah 

rasa,  aroma,  warna,  pH,  viskositas,  dan  kekeruhan. 

Analisis minuman madu sari apel meliputi: 

a)   Uji kesukaan (Watts, Ylinaki, and Jeffery, 1990) 

Lampiran 1. 

Pengujian   kesukaan   meliputi   rasa   dan   aroma  

minuman madu sari apel yang disajikan dalam cup plastik  

dan dilakukan dengan panelis tidak terlatih sebanyak 30  

orang. Kisaran skor yang diberikan 1 sampai 9. Skor  rasa  

dan  asam,  yaitu  skor 1  kategori  amat  sangat  tidak  

menyukai, skor 2 kategori sangat tidak menyukai, skor 3  

kategori  tidak  menyukai,  skor 4  kategori  agak  tidak 

menyukai, skor 5 kategori netral, skor 6 kategori agak 

menyukai, skor 7 kategori menyukai, skor 8 kategori 

sangat  menyukai,  dan  skor 9  kategori  amat  sangat 

menyukai.  

 

b)  Warna (AOAC, 19955) Lampiran 2.  

Analisis warna yang dilakukan menggunakan color  

reader. Color reader merupakan alat yang digunakan  

untuk pengukuran warna secara obyektif. Prinsip kerja  

dari color reader adalah pengukuran dilakukan dengan  

cara  meletakkan  lampu  pemeriksa  pada  bidang  datar  

permukaan sampel yang mempunyai luas sekitar 3 cm2.  

Sinar lampu tidak boleh keluar dari permukaan bahan.  

Pengukuran dilakukan duplo dan persentase sinar yang  

terbaca pada alat, yaitu nilai lightness/kecerahan (L*),  

redness/kemerahan (a*), dan yellowness/kekuningan (b*).  
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c)   Pengujian pH dengan menggunakan pH meter merk 

Hanna (Isniawan,   Subagyo,   dan   Utami, 2013) 

Lampiran 3. 

Pengujian pH dilakukan dengan pH meter merk  

Hanna. Sebelum pH meter elektronik digunakan, ujung  

katoda   indikator   dicuci   dengan   aquades,   kemudian  

dibersihkan   dengan   tissue.   Kemudian   pH   meter  

dikalibrasi dicelupkan ke dalam larutan buffer 4 dan 7.  

Kemudian   ujung   katoda   dicelupkan   dalam   sampel  

minuman madu sari apel. Hasil pengukuran dibaca pada  

pH meter.  

d)  Pengujian   viskositas   menggunakan   viscometer  

 (RION CO LTD JAPAN seri VT. 04) (Fatimah,  

 Rorong, dan Gugule, 2012) Lampiran 4.  

Mengukur  viskositas  dengan  alat  ukur  ataupun  

membandingkan dengan viskositas dari cairan yang telah  

diketahui viskositasnya. Faktor penentu pengujian, yaitu  

tingkat kebersihan peralatan pengukur sangat menentukan  

pembacaan,  terutama  jika  pengujian  relatif  dan  suhu  

bahan yang diuji harus sama karena perubahan suhu juga  

akan merubah viskositas bahan. Semakin tinggi suhu,  

viskositas semakin meningkat. Satuan viskositas, yaitu Cp  

(centipoises).  

 

e)   Pengujian   kekeruhan   menggunakan   turbidimeter  

 (Day and Underwood, 2002) Lampiran 5.  

Alat  turbidimeter  memiliki  prinsip  dasar,  yaitu  

sinar  yang  dating  mengenai  suatu  partikel  ada  yang  

diteruskan dan ada yang dipantulkan, maka sinar yang  
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diteruskan digunakan sebagai dasar pengukuran. Satuan  

uji kekeruhan, yaitu NTU (nephelo metrix turbidity unit).  

 

3.5 Prosedur Penelitian 

 

3.5.1 Proses pembuatan larutan CMC  

Prosedur   persiapan   larutan   CMC   berdasarkan 

penelitian Addai, Abdullah, Mutalib, and Musa (2013) 

dan telah dimodifikasi sebagai berikut:  

a)   Ditimbang serbuk CMC 10 g.  

b)  Diuukur volume aquadest hangat 1.000 mL.  

c)   Dimasukkan aquadest hangat dalam beaker glass.  

d)  Dimasukkan  serbuk  CMC  ke  beaker  glass  dan  

 diaduk dengan cepat sampai homogen.  

e)   Diambil larutan sesuai perlakuan yang dicobakan.  

 

3.5.2 Proses pembuatan sari apel  

a.   Sortasi  

Penyortiran   terhadap   bahan   baku   pembuatan  

minuman   madu   sari   apel   dilakukan   dengan   cara  

pemisahan buah segar dengan buah busuk. Tujuan sortasi  

buah  untuk  mendapatkan  bahan  baku  yang  baik  dan  

keseragaman produk sehingga diperoleh mutu penampilan  

dan citarasa yang baik.  

 

b.   Pencucian, Pemotongan, Penimbangan, dan 

Perebusan  

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran  

dan benda lain untuk mendapatkan produk akhir yang  

aman untuk dikonsumsi. Pencucian harus menggunakan  
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air bersih yang dapat dilakukan secara manual, yaitu  

dengan cara mencelupkan buah ke dalam air bersih atau  

air mengalir.  

Pemotongan  buah  bertujuan  untuk  memperkecil  

ukuran buah sehingga memudahkan proses selanjutnya  

dan  menghilangkan  bagian  yang  tidak  dikehendaki,  

seperti bagian buah yang busuk. Penimbangan dilakukan  

untuk  memperoleh  berat  yang  diinginkan.  Apel  yang  

digunakan sebanyak 200 g/L. Potongan buah apel direbus  

dengan perbandingan air : potongan buah apel sebanyak  

1 L : 200 g. Air hasil rebusan sari apel harus mempunyai 

suhu maksimal 65 oC. Kemudian sari apel disaring dengan 

kain saring yang bertujuan untuk memisahkan potongan 

buah apel dengan air hasil rebusan sari  apel. Proses 

pembuatan sari apel Gambar 3.  
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Apel  

 

 

Penyortiran buah  

 

Pengupasan kulit, pemotongan buah, dan  

 pembersihan potongan buang  

 

 

Perebusan buah  

 

 

Penyaringan  
 
 

Air rebusan sari apel  

 

 

Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan sari apel  

 

3.5.3 Proses pembuatan minuman madu sari apel  

a.   Pengenceran Madu  

Langkah  selanjutnya  adalah  pengenceran  madu  

yang dicampurkan dalam air. Perbandingan air dengan  

madu, yaitu 1 L air  dan 200 mL madu. Air rebusan apel  

harus mempunyai suhu 65 oC. Kandungan madu akan  

rusak dengan pemanasan suhu di atas 65-70 oC. Madu  

yang telah diencerkan dicampurkan pada air hasil rebusan  
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potongan   apel   kemudian   ditambahkan   bahan-bahan  

tambahan seperti karamel 0,1 mL/L, flavor apel 2 mL/L,  

dan natrium benzoat 0,2 g/L minuman madu sari apel.  

 

b.   Pengemasan  

Minuman madu sari apel dikemas dalam wadah  

steril   agar   dapat   disimpan   lebih   lama   dan   tidak  

terkontaminasi oleh mikroba patogen. Minuman madu  

sari apel dikemas dalam cup plastik 120 mL, kemudian  

ditutup dengan seal plastik. Pengemasan merupakan suatu  

cara dalam memberikan kondisi tepat dan aman bagi  

bahan   pangan.   Jika   bahan   pangan   tidak   dikemas,  

dikhawatirkan akan mudah terkontaminasi oleh mikroba  

yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  efek  negatif  

terhadap pangan tersebut. Pengemasan produk bertujuan  

untuk mengurangi kerusakan,  memberikan kemudahan  

dalam  penanganan  selanjutnya,  memperpanjang  masa  

simpan dan memberi daya tarik konsumen.  

 

c.   Pendinginan  

Produk   yang   telah   dikemas   harus   segera  

didinginkan    dengan    tujuan    untuk    memperoleh  

keseragaman   dalam   mempertahankan   mutu   akhir.  

Pendinginan harus dilakukan segera untuk menghindari  

pemanasan  yang  berlebihan  yang  dapat  menyebabkan  

kerusakan pada minuman kemasan. Proses pendinginan  

dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih untuk  

menghindari   terjadinya   kontaminasi   produk   akhir.  

Diagram alir proses pembuatan minuman madu sari apel  

Gambar 4.  
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Air rebusan sari apel  

 

 

 

 

Penurunan suhu 65-70 ⁰C  

 

 

 

Bahan tambahan pangan:  

natrium benzoat, karamel, dan  

flavor  

 

 

 

Penyaringan Cup plastik 

 

 

Pengemasan dalam cup plastik  

 

- Rasa Pasteurisasi Pensterilan 

- Aroma  
- Warna  

- pH  

- viskositas  

- kekeruhan  
Minuman madu sari apel  

 

Gambar  4.  Diagram  alir  proses  pembuatan  minuman  

 madu sari apel  
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3.6 Analisis Data 

Data pengujian mutu organoleptik, pH, viskositas,  

dan kekeruhan diolah dengan program Microsoft Excel.  

Setelah   data  rata-rata   diperoleh,   dilanjutkan   dengan  

analisis statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA).  

Apabila  diperoleh  hasil  yang  berbeda  atau  signifikan  

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan  

(UJBD) (Watts et el., 1990).  

 

 

3.7 Batasan Istilah 

Minuman madu sari apel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carboxymethyl cellulose : 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa dan Aroma : 
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minuman yang dicampur  

dengan  air,  madu 

multiflora, sari apel 

Romebeauty, natrium  

benzoat,   karamel,   dan  

CMC   yang   diharapkan  

dapat meningkatkan nilai  

tambah  dari  madu  serta  

aplikasi pengolahan madu  

juga lebih beragam. 

turunan  selulosa  berupa  

eter   asam   karboksilat  

diperoleh dari toko Sari  

Kimia  Raya  di  Malang  

yang   berfungsi   sebagai  

penstabil  pada  minuman  

madu sari apel. 

penilaian secara sensoris  

terhadap minuman madu  

sari  apel  pengecap  dan  



 
 
 
 
 

menggunakan indera 

pembau pada saat bahan 

pangan tersebut diminum 

dengan menggunakan 

panelis tidak terlatih 

sebanyak 35 panelis 

berstatus sebagai 

mahasiswa Fakultas 

Peternakan UB. 

Viskositas : kekentalan minuman 

madu   sari   apel   diuji 

dengan menggunakan 

viscometer (RION   CO 

LTD  JAPAN  seri  VT. 

04). 

Kekeruhan : tingkat  kekeruhan  pada 

minuman madu sari apel 

diuji dengan 

menggunakan ratio 

turbidimeter (HACH).  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

4.1  Minuman Madu Sari Apel  

Minuman  madu  sari  apel  dengan  penambahan 

CMC Gambar 5 menghasilkan performa warna kuning 

dan keruh. Hasil analisis ragam penambahan CMC pada 

minuman madu sari apel terhadap rasa, aroma, warna, pH, 

viskositas, dan kekeruhan Tabel 6.  

 

A B C D 

 

 

 

 

Gambar 5. Produk minuman madu sari apel: a) P0, b) P1,  

c) P2, dan d) P3  

 

Tabel 6 menunjukkan nilai kecerahan warna (L*),  

warna kemerahan (a*), warna kekuningan (b*), pH, dan  

kekeruhan berbeda sangat nyata (P<0,01) serta nilai rasa,  

aroma,  dan  viskositas  tidak  berbeda  nyata (P>0,05)  

diantara  perlakuan  penambahan  CMC  yang  berbeda. 

Analisis  ragam  dan  UJBD  rasa,  aroma,  warna,  pH, 

viskositas, dan kekeruhan Lampiran 6 sampai 13.  
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Tabel 6. Nilai rata-rata rasa, aroma, warna, pH, viskositas  

 (Cp), dan kekeruhan (NTU) minuman madu sari  

 apel  
 

Nilai Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

(tanpa (CMC (CMC (CMC 

penambahan 0,05%) 0,10%) 0,15%) 

CMC) 

Rasa 6,95 ± 0,77 7,06 ± 0,79 6,99 ± 7,06 ± 

0,76 0,87 

Aroma 6,61 ± 0,84 6,52 ± 0,96 6,53 ± 6,51 ± 

0,92 0,96 

Kecerahan 20,90 ± 21,78 ± 22,05 ± 22,08 ± 

warna (L*) 0,26
a 

0,46
b 

0,13
b 

0,36
b 

Warna 6,53 ± 1,25
a 

9,40 ± 9,33 ± 9,40 ± 

kemerahan 1,21
b 

0,17
b 

0,77
b 

(a*) 

Warna 10,40 ± 6,33 ± 6,33 ± 5,95 ± 

kekuningan 1,49
b 

1,08
a 

0,29
a 

0,39
a 

(b*) 

pH 6,20 ± 0,08
a 

6,45 ± 6,48 ± 6,53 ± 

0,19
b 

0,05
b 

0,05
b 

Viskositas 1,04 ± 0,002 1,04 ± 1,04 ± 1,04 ± 

0,003 0,004 0,003 

Kekeruhan 108,25 ± 76,75 ± 185,75 ± 182,88 

13,07
b 

3,20
a 

1,50
c 

± 1,93
c 

 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris  yang  

sama menunjukkan adanya perbedaan yang  

sangat nyata diantara perlakuan (P<0,01)  

 

4.2 Rasa 

Penambahan CMC dari perlakuan kontrol sampai  

konsentrasi 0,15 % tidak menunjukkan perbedaan nyata  
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(P>0,05). Hal tersebut dikarenakan CMC merupakan zat  

dengan warna putih atau sedikit kekuningan, tidak berbau  

dan tidak berasa serta berbentuk granula yang halus atau  

bubuk yang bersifat hidroskopis (Tranggono, 1990).  

Tabel 6  menunjukkan  rata-rata  nilai  rasa  pada 

minuman  madu  sari  apel 6,95-7,06.  Perbedaan  tidak 

begitu  besar  terhadap  nilai  rata-rata  antar  perlakuan.  

Panelis   memberikan   penilaian   hampir   sama   antar  

perlakuan  dengan  skala 5-8 (netral-sangat  menyukai).  

Minuman madu sari apel juga terdapat rasa manis yang  

berasal  dari  madu  itu  sendiri,  dengan  proporsi  yang  

digunakan sebagai komposisi, yaitu 200 mL/L. Rasa 

manis  yang  ada  pada  madu  disebabkan  kandungan  

glukosa  dan  fruktosa.  Ratnayani  dkk. (2008),  madu  

merupakan cairan manis yang dihasilkan lebah madu dari  

sumber nektar. Rasa manis disebabkan karena kandungan  

glukosa dan fruktosa yang merupakan komponen utama  

pada madu.  

Minuman madu sari apel juga mengandung rasa  

asam segar yang berasal dari apel Romebeauty. Susanto  

dan Setyohadi (2011), aroma terasa sangat tajam pada  

beberapa varietas apel. Citarasa, aroma, dan tekstur apel  

sebenarnya dihasilkan dari 230 komponen kimia. Apel  

Manalagi   mempunyai   rasa   manis   dan   mempunyai  

kandungan asam rendah, apel Romebeauty mempunyai  

rasa asam manis dengan kandungan asamnya tinggi, dan  

apel   Anna   mempunyai   rasa   asam   manis   dengan  

kandungan asamnya paling tinggi.  

Tingkat   kematangan   buah   merupakan   syarat  

penting   dalam   pembuatan   minuman   sari   buah,  
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dikarenakan kematangan buah sangat menentukan rasa  

pada minuman sari buah (SNI, 1995). Minuman madu sari  

apel menggunakan apel Romebeauty dengan tingkat umur  

kematangan buah 150-165 hari. Tingkat kematangan buah  

apel juga mempengaruhi kandungan tanin, pektin, dan  

protein yang ada di dalamnya. Buah apel yang memiliki  

tingkat kematangan buah sedikit, memiliki kandungan  

tanin   dan   pektin   yang   tinggi.   Hal   tersebut   dapat  

mempengaruhi performa minuman madu sari apel, yaitu  

terjadinya pengendapan pada minuman yang disebabkan  

tanin dan pektin  

 

4.3 Aroma 

Penambahan CMC dari perlakuan kontrol sampai  

konsentrasi 0,15 % tidak menunjukkan perbedaan nyata  

(P>0,05). Hal tersebut dikarenakan CMC tidak memiliki  

rasa, merupakan zat dengan warna putih atau sedikit  

kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa serta berbentuk  

granula yang halus atau bubuk yang bersifat hidroskopis  

(Tranggono, 1990).  

Tabel 6 menunjukkan rata-rata nilai aroma pada  

minuman  madu  sari  apel 4,34-4,51.  Perbedaan  tidak  

begitu  besar  terhadap  nilai  rata-rata  antar  perlakuan.  

Panelis   memberikan   penilaian   hampir   sama   antar  

perlakuan  dengan  skala 5-8 (netral-sangat  menyukai).  

Panelis menilai aroma yang terdapat pada minuman madu  

sari  apel  adalah  madu  dan  buah  apel  bukan  CMC.  

Tamaroh (2004), sifat CMC dapat menahan aroma dari  

nektar buah jambu biji. CMC merupakan hidrokoloid  

yang  dapat  berfungsi  sebagai  zat  pengikat,  sehingga  

39  



 

 

 

 

aroma khas dari nektar buah jambu biji diikat oleh CMC. 

Senyawa-senyawa pembentukan aroma madu, antara lain: 

formaldehida, asetaldehida, aseton, isobutiraldehida dan 

diasetil (Maun, 1999).  

Citarasa, aroma, dan tekstur apel dihasilkan dari  

230 komponen kimia, termasuk asam asetat, format serta  

20 jenis asam lain. Selain itu, terdapat kandungan alkohol  

berkisar 30-40 jenis, ester seperti etil asetat sekitar 100  

jenis,  karbonil  seperti  formaldehida  dan  asetaldehida.  

Apel Manalagi mempunyai kandungan asam rendah, apel  

Romebeauty mempunyai kandungan asam tinggi, dan apel  

Anna mempunyai kandungan asam paling tinggi (Susanto  

dan Setyohadi, 2011).  

Pembuatan  minuman  sari  buah  pada  umumnya  

menggunakan flavor yang disesuaikan dengan jenis buah  

yang digunakan. Flavor yang ditambahkan pada minuman  

sari buah harus sesuai dengan syarat batas penggunaan.  

Penggunaan   flavor   pada   minuman   sari   buah   yang  

berlebihan akan menciptakan aroma pada minuman sari  

buah tidak disukai oleh konsumen (SNI, 1995). Flavor  

apel juga ditambahkan pada minuman madu sari apel  

sebanyak 2   mL/L.   Hal   tersebut   bertujuan   untuk  

menguatkan aroma apel yang hilang pada saat perebusan  

buah apel.  

 

4.4  Nilai Warna Minuman Madu Sari Apel  

Warna merupakan salah satu komponen terpenting  

bagi   suatu   produk   pangan.   Warna   juga   sering  

diasosiasikan sebagai faktor yang menggambarkan tingkat  

kesegaran, kematangan, daya beli, dan keamanan dari  
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suatu produk (Dewayani dkk., 2002). Analisis warna yang  

dilakukan  menggunakan  color  reader.  Color  reader  

merupakan alat yang digunakan untuk pengukuran warna  

secara obyektif. Prinsip kerja dari color reader adalah  

pengukuran  dilakukan  dengan  cara  meletakkan  lampu  

pemeriksa pada bidang datar permukaan sampel yang  

mempunyai luas sekitar 3 cm2. Sinar lampu tidak boleh  

keluar  dari  permukaan  bahan.  Pengukuran  dilakukan  

duplo dan persentase sinar yang terbaca pada alat, yaitu  

nilai kecerahan (L*), kemerahan (a*), dan kekuningan  

(b*).  

 

4.4.1 Lightness/Kecerahan Warna (L*)  

Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang  

sangat nyata (P<0,01) diantara perlakuan penambahan  

CMC terhadap kecerahan warna (L*) minuman madu sari  

apel. Perlakuan P3 memiliki nilai rata-rata  kecerahan  

warna (L*)  paling  tinggi,  yaitu 22,075  dibandingkan  

perlakuan control, konsentrasi 0,05 %, 0,10 %, dan 0,15  

%. Hal tersebut dikarenakan penambahan CMC paling  

tinggi,  yaitu 0,15 %.  Semakin  banyak  CMC  yang  

ditambahkan pada perlakuan, maka nilai kecerahan warna  

(L*) semakin tinggi. Novelina dkk. (2007), apabila gum  

xanthan dilarutkan ke dalam air maka akan berwarna  

cream  sedangkan  untuk  jenis  penstabil  CMC  apabila  

dilarutkan  dalam  air  akan  menjadi  bening  sehingga  

tingkat kejernihannya lebih tinggi daripada gum xanthan.  

Tabel  6  menunjukkan  rata-rata  nilai  kecerahan  

warna (L*) pada minuman madu sari apel 20,90-22,08.  

Nilai rata-rata kecerahan warna (L*) pada perlakuan P1  
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tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 0,10 % dan 0,15  

%.   Hal   tersebut   dikarenakan   perbedaan   persentasi  

penambahan CMC pada masing-masing perlakuan tidak  

begitu jauh, yaitu 0,05 %. Siskawardani dkk. (2013),  

CMC mempunyai kemampuan sebagai zat pengemulsi  

yang  hidrofilik  mampu  mengikat  air,  sehingga  tidak  

terjadi endapan, selain itu CMC juga sebagai penjernih  

pada  larutan   sehingga   minuman   madu   yang  diberi  

penambahan CMC memiliki warna yang lebih cerah.  

 

4.4.2 Warna Redness/Kemerahan (a*)  

Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang  

sangat nyata (P<0,01) diantara perlakuan penambahan  

CMC  terhadap  nilai  warna  kemerahan  (a*)  minuman  

madu  sari  apel.  Tabel 6  menunjukkan  rata-rata  nilai  

kemerahan (a*) pada minuman madu sari apel 6,525- 

9,400. Nilai rata-rata kemerahan (a*) pada konsentrasi  

0,05 % tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 0,10 %  

dan 0,15 %.   Hal   tersebut   dikarenakan   perbedaan  

persentasi   penambahan   CMC   pada   masing-masing  

perlakuan tidak begitu jauh, yaitu 0,05 %.  

Minuman  madu  sari  apel  mengandung  enzim  

polifenol oksidase yang berasal dari buah apel, sehingga  

minuman berwarna kecokelatan. Aprillia dkk. (2014), ada  

beberapa   hal   yang   menyebabkan   terjadinya   reaksi  

pencokelatan, salah satunya adalah keberadaan enzim.  

Reaksi pencokelatan enzimatis adalah proses kimia yang  

terjadi   pada   sayuran   dan   buah-buahan   oleh   enzim  

polifenol  oksidase  yang  menghasilkan  pigmen  warna  

cokelat (melanin). Nilai warna kecokelatan pada minuman  
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madu sari apel 4,80-10,70. Angka tersebut jika diiukur 

menggunakan color reader termasuk dalam nilai warna 

kemerahan (a*).  

Warna cokelat pada minuman madu sari apel juga  

dipengaruhi penambahan pewarna karamel yang bertujuan  

untuk menambah daya tarik konsumen. Penggunaan zat  

pewarna pada minuman akan meningkatkan daya tarik  

dan  penerimaan  produk.  Pewarna  dapat  berasal  dari  

senyawa alami dan sintetis, misalnya pewarna alami, yaitu  

kunyit (memberikan   warna   kuning)   dan   karamel  

(memberikan warna cokelat) (Tranggono, 1990). Warna  

cokelat pada minuman madu sari apel juga berasal dari  

madu sebagai bahan utama. Zat warna yang membentuk  

madu antara lain: xantopil dan karoten. Warna madu  

dipengaruhi   oleh   sumber   nektar,   usia   madu,   dan  

penyimpanan.  Warna  madu  bervariasi  seperti  kuning  

gelap dan cokelat kehitaman atau hitam (Apriani dkk.,  

2003).  

 

4.4.3 Warna Yellowness/Kekuningan (b*)  

Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang  

sangat nyata (P<0,01) diantara perlakuan penambahan  

CMC terhadap nilai warna kekuningan (b*) minuman  

madu sari apel. Tabel 6 menunjukkan rata-rata nilai warna  

kekuningan (b*) pada minuman madu sari apel 5,95- 

10,40. Perlakuan kontrol memiliki nilai rata-rata warna  

kekuningan (b*) paling tinggi dibandingkan konsentrasi  

0,05 %, 0,10 %, dan 0,15 %, yaitu 10,40. Sedangkan nilai  

rata-rata pada konsentrasi 0,05 %, 0,10 %, dan 0,15 %  

tidak berbeda nyata. Hal tersebut dikarenakan CMC tidak  
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memiliki warna. Tranggono (1990), CMC merupakan zat 

dengan warna putih atau sedikit kekuningan, tidak berbau 

dan tidak berasa, dan berbentuk granula yang halus atau 

bubuk yang bersifat hidroskopis.  

Perlakuan  kontrol  memiliki  warna  kekuningan  

lebih besar dibandingkan perlakuan lainnya disebabkan  

volume air lebiih besar dengan volume madu, yaitu 800  

mL  :  200  mL.  Sedangkan  semakin  banyak  volume  

penstabil  CMC,  maka  volume  air  yang  ditambahkan  

semakin sedikit tetapi volume madu tetap. Hal tersebut  

dikarenakan  masing-masing  perlakuan  memiliki  total  

volume yang sama, yaitu 1.000 mL. Warna kekuningan  

pada minuman disebabkan madu berwarna cokelat jika  

ditambahkan air yang lebih besar dibandingkan volume  

madu akan terjadi perubahan warna dari cokelat menjadi  

kekuningan.  Minuman  madu  sari  apel  memiliki  nilai  

warna kekuningan (b*) 5,10-12,50. Angka tersebut jika  

diiukur menggunakan color reader termasuk dalam nilai  

warna kekuningan (b*).  

 

 

4.5  Nilai pH Minuman Madu Sari Apel  

Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang  

sangat nyata (P<0,01) diantara perlakuan penambahan  

CMC  terhadap  nilai  pH  minuman  madu  sari  apel.  

Perbedaan tidak begitu besar terhadap nilai rata-rata antar  

perlakuan.  Namun  didapatkan  nilai  pH  yang  berbeda  

masing-masing  perlakuan  dan  terjadi  peningkatan  pH  

antar perlakuan.  

Apabila   bahan   dilarutkan   dalam   air,   maka  

perbandingan ion hidrogen terhadap ion hidroksil akan  
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berubah. Jika jumlah ion hidroksil lebih besar daripada  

jumlah ion hidrogen, larutannya bersifat basa sehingga pH  

menjadi naik, begitu juga sebaliknya. Dalam keadaan  

keasaman rendah terjadi ketidakseimbangan antara ion  

H+   dan   gugus   karboksil   bebas.   Hal   ini   akan  

mempengaruhi kestabilan ikatan pektin dan air karena ion  

OH- akan menaikkan muatan positif dari molekul pektin,  

sehingga ikatan pektin dan air menjadi stabil. Akibatnya  

air yang teruapkan semakin sedikit dengan meningkatnya  

penambahan CMC (Tranggono, 1990).  

Peningkatan nilai pH tersebut juga diduga karena  

lamanya proses pengekstrakan apel. Semakin lama proses  

ekstraksi   pada   pembuatan   sari   apel,   maka   akan  

menyebabkan  terjadinya  peningkatan  nilai  pH  yang  

disebabkan oleh banyaknya komponen pada buah apel  

yang terekstrak dan semakin lama waktu pengekstrakan  

maka air yang terekstrak juga semakin banyak, sehingga  

dapat  meningkatkan  nilai  pH (Aprillia  dan  Susanto,  

2014).  

Perlakuan  P3  menghasilkan  nilai  rata-rata  yang  

paling besar dibandingkan dengan perlakuan lainnya, hal  

ini dipengaruhi oleh adanya penambahan CMC dalam  

konsentrasi yang lebih tinggi dan dapat menyebabkan  

peningkatan pH pada produk makanan dan minuman. Hal  

ini dikarenakan CMC mempunyai gugus karboksil, maka  

viskositas  larutan  CMC  dipengaruhi  oleh  pH  larutan  

(Isniawan  dkk., 2013).  Sedangkan  perlakuan  kontrol  

menghasilkan rata-rata pH minuman yang paling kecil, hal 

tersebut disebabkan karena tidak adanya penambahan CMC 

pada perlakuan tersebut.  
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Produk pangan yang  memiliki pH rendah akan  

memiliki daya simpan tinggi. Hal tersebut disebabkan pH  

asam bukan merupakan pH yang baik sebagai media  

pertumbuhan mikroba pathogen (Tranggono, 1990). Tabel  

6 menunjukkan rata-rata nilai pH pada minuman madu 

sari apel 6,20-6,53, artinya pH pada minuman bersifat 

asam hampir mendekati pH netral (pH 7). Oleh sebab itu, 

pada  minuman  madu  sari  apel  ditambahkan  natirum 

benzoat 0,2 g/L untuk mencegah tumbuhnya mikroba 

pathogen  yang  dapat  menurunkan  kualitas  dan  daya 

simpan minuman madu sari apel.  

 

4.6  Nilai Viskositas Minuman Madu Sari Apel  

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak berbeda  

nyata (P>0,05)  diantara  perlakuan  penambahan  CMC  

terhadap  nilai   viskositas   minuman   madu   sari  apel.  

Siskawardani  dkk. (2013),  hasil  dari  analisa  ragam,  

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata  

antara  perlakuan  penambahan  Na-CMC  dengan  nilai  

viskositas minuman asam sari tebu, dan tidak terdapat  

pengaruh yang nyata antara perlakuan lama sentrifugasi  

dengan keragaman data nilai viskositas minuman asam  

sari tebu.  

Tabel 6  menunjukkan  rata-rata  nilai  viskositas 

minuman  madu  sari  apel 1,039-1,040  Cp.  Tamaroh 

(2004),  minuman   cairan   seperti   sari  buah  minimal  

memiliki nilai viskositas 1,00 Cp. Hal tersebut disebabkan  

sari  buah  bersifat  encer/cair  karena  volume  air  yang  

ditambahkan lebih besar dibandingkan dengan volume  

sari buah. Perbedaan tidak begitu besar terhadap nilai  
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rata-rata antar perlakuan. Hal tersebut dikarenakan larutan  

CMC yang digunakan pada minuman madu sari apel  

terendah dengan persentasi 0,05 % dan tertinggi dengan  

jumlah 0,15 %. Wijayani dkk. (2005), larutan CMC 1 %  

biasanya mempunyai pH 7,0-8,5 dan pada rentang 5-9  

tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  viskositas  produk  

pangan.  

Tabel  6   menunjukkan   bahwa   nilai   rata-rata  

viskositas minuman madu sari apel dengan penambahan  

bahan  penstabil  CMC 0,10 %  sama  dengan  kontrol  

sebesar 1,04 Cp. Viskositas lebih besar pada minuman  

madu sari apel yang diperlakukan dengan bahan penstabil  

CMC 0,15 % sebesar 1,04 Cp. Tamaroh (2004), ada  

kemungkinan  perbedaan  peningkatan  viskositas  antara  

CMC   dan   gum   arab   disebabkan   karena   perbedaan  

kemampuan pembentukan gel yang akan rnenyebabkan  

air bebas yang terdapat dalam nektar buah jambu biji  

terperangkap di dalamnya. CMC mempunyai kemampuan  

membentuk gel lebih besar dibandingkan dengan gum  

arab. Akan tetapi pada penambahan bahan penstabil CMC  

0,5 % viskositasnya masih sarna dengan kontrol.  

 

 

4.7  Nilai Kekeruhan Minuman Madu Sari Apel  

Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang  

sangat nyata (P<0,01) diantara perlakuan penambahan  

CMC terhadap nilai kekeruhan minuman madu sari apel  

dengan nilai rata-rata 76,75-182,88 NTU. Minuman sari  

buah minimal memiliki nilai kekeruhan 70,00 NTU, hal  

tersebut disebabkan pada proses penyaringan buah masih  

ada endapan sari buah yang ikut tersaring. Novelina dkk.  
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(2009), apabila gum xanthan dilarutkan ke dalam air 

maka  akan  berwarna  cream  sedangkan  untuk  jenis 

pentabil CMC apabila dilarukan dalam air akan menjadi 

bening   sehingga   tingkat   kejernihannya   lebih   tinggi 

daripada gum xanthan.  

Nilai kekeruhan tertinggi minuman madu sari apel  

diperoleh   dari   perlakuan   P2,   yaitu 185,75   NTU.  

Kekeruhan    sangat  terkait  dengan  tingkat  kelarutan.  

Semakin    besar    konsentrasi hidrokoloid yang 

ditambahkan,   maka   semakin   besar   juga   tingkat  

kelarutannya.  Hal  tersebut  disebabkan  jumlah  gugus  

hidroksilnya  bertambah  seiring  dengan  bertambahnya  

konsentrasi  hidrokoloid,  sehingga  tingkat  pengikatan  

airnya semakin mudah dan cepat (Nugroho, 2006).  

Nilai rata-rata kekeruhan konsentrasi 0,05 % 

dengan 0,10 % cukup jauh, yaitu dari 76,75 NTU menjadi  

185,75 NTU. Kenaikan tersebut disebabkan pada saat  

proses penyaringan sari apel masih ada endapan yang ikut  

tersaring sehingga menyebabkan warna cairan menjadi  

keruh. Sina dan Yuwono (2009) kenaikan kekeruhan pada  

cuka apel disebabkan pada saat proses penyaringan cuka  

apel masih ada endapan yang ikut tersaring sehingga  

menyebabkan warna cairan menjadi keruh. Selain itu juga  

dengan suhu tersebut tanin akan semakin terkondensasi  

sehingga menyebabkan kenaikan yang cukup signifikan.  

Adanya tingkat kekeruhan yang terlalu tinggi juga dapat  

disebabkan adanya padatan tersuspensi dari buah apel  

yang   tidak   larut   pada   fermentasi   cuka   apel   atau  

dikarenakan    terjadinya polimerisasi pada    saat 

penyimpanan sehingga membuat gumpalan kecil menjadi  
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satu   seperti   gumpalan   gula   dan   protein (Darwis, 

Suryadarma, dan Rosita, 2003).  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  
 

5.1  Kesimpulan  

1 Penambahan  CMC  meningkatkan  nilai  warna 

minuman madu     sari apel meliputi 

lightness/kecerahan warna (L*) dari 20,90 sampai 

22,08  dan  redness/kemerahan (a*)  dari 6,53 

sampai 9,40. Nilai yellowness/kekuningan (b*) 

antar perlakuan semakin menurun, yaitu dari 6,33 

sampai 5,95. Namun     nilai warna 

yellowness/kekuningan (b*)   pada   perlakuan 

control atau perlakuan tanpa penambahan CMC 

lebih tinggi dibandingkan perlakuan penambahan 

CMC, yaitu 10,40.  

2  Penambahan   CMC   meningkatkan   nilai   pH  

minuman madu sari apel dari 6,20 sampai 6,53.  

3 Penambahan CMC meningkatkan nilai kekeruhan  

 minuman madu sari apel dari 76,75 NTU sampai  

 185,75 NTU.  

4 Penambahan CMC pada minuman madu sari apel 

yang paling disukai didapatkan pada konsentrasi 

0,1 %  dengan  lightness/kecerahan  warna (L*) 

22,05; redness/kemerahan (a*) 9,33; 

yellowness/kekuningan (b*) 6,325; pH 6,48; dan 

kekeruhan 185,75. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan   hasil   penelitian   disarankan   untuk 

menggunakan  CMC  dengan  konsentrasi 0,1 %  untuk 
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menghasilkan  minuman  madu  sari  apel  yang  paling  

disukai  konsumen.  Penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  

mengenai  penggunaan  CMC  sebagai  bahan  penstabil  

minuman madu yang ditambah sari buah. Penelitian lebih  

lanjut diperlukan mengenai penambahan CMC sebagai  

bahan penstabil minuman madu yang ditambah sari buah  

ditinjau dari TPC dan mikroba.  
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1. Uji Kesukaan (Watts et al., 1990)  

 

Tanggal : 

Nama panelis : 

Produk : Minuman madu sari apel 

Di hadapan Anda disajikan sampel minuman madu  

sari apel dan Anda diminta untuk menentukan seberapa  

besar Anda menerima karakterisitik minuman madu sari  

buah apel ini, dengan memberikan skor pada parameter  

yang   Anda   anggap   sesuai   dari   amat   sangat   tidak  

menyukai - amat sangat menyukai (1 - 9).  

 

Keterangan:  

1 =  Amat sangat tidak menyukai 

2 =  Sangat tidak menyukai 

3 =  Tidak menyukai 

4 =  Agak tidak menyukai 

5 =  Netral 

6 =  Agak menyukai 

7 =  Menyukai 

8 =  Sangat menyukai 

9 =  Amat sangat menyukai 
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Parameter  

Kode Produk Rasa Aroma 
P0U1 - - 

P0U2 - - 

P0U3 - - 

P0U4 - - 

P1U1 - - 

P1U2 - - 

P1U3 - - 

P1U4 - - 

P2U1 - - 

P2U2 - - 

P2U3 - - 
P2U4 - - 

P3U1 - - 

P3U2 - - 
P3U3 - - 

P3U4 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59  



 
 
 
 
 

Lampiran 2. Pengujian Warna (AOAC, 1995)  

 

Pengukuran warna menggunakan alat color reader,  

parameter yang diamati adalah kecerahan warna (L*),  

intensitas kemerahan (a*), dan intensitas kekuningan (b*)  

dengan   cara   menghitung   kecepatan   cahaya   yang  

menembus  sampel  dengan  cara  mendeteksi  dalam 10  

detik dengan temperatur operasi 0-40 oC. Nilai kecerahan  

warna menyatakan tingkat gelap terang dengan kisaran 0- 

100, nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam atau  

sangat   gelap,   sedangkan   nilai 100   menyatakan  

kecenderungan warna putih atau terang. Menurut AOAC  

(1995), pengujian warna dengan color reader sebagai  

berikut:  

1.   Disiapkan sampel dan color reader dihidupkan.  

2.   Ditentukan target pembacaan L*, a*, b* color  

 space atau L*, C*, dan h*.  

3.   Kemudian  warna  diukur,  bacaan logika  untuk  

 parameter kecerahan warna (lightness) a dan b  

 koordinat kromatis C kroma dan h sudut hue.  

4.   Dicatat hasil yang tertera pada layar color reader.  
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Lampiran 3. Pengujian pH (Isniawan dkk., 2013)  

 

Pengukuran  pH  sampel  dengan  menggunakan  pH  

meter,  pH  meter  menerjemahkan  konsentrasi  ion  H+  

dalam  larutan  menjadi  sinyal  yang  dikonversi  dalam  

tampilan digital sehingga dapat dibaca secara langsung.  

Prinsip pH meter adalah sebuah metode pengukuran pH  

berdasarkan  pengukuran  aktivitas  ion  hidrogen  secara  

potensiometri  dengan  menggunakan  pH  meter.  Cara  

pengukurannya adalah sebagai berikut:  

1.   Sampel dihomogenkan dan diambil sekitar 30 

mL. 

2.   Ditempatkan dalam beaker glass.  

3.   Sebelum   digunakan,   pH   meter   dikalibrasi  

 menggunakan buffer pH 4 dan pH 7.  

4.   Elektroda  pH  meter  dibilas  dengan  akuades,  

 kemudian dikeringkan dengan kertas tissue.  

5.   Elektroda  dimasukkan  ke  dalam  sampel  yang  

 akan diuji dalam suhu ruang.  

6.   Dicatat angka yang tertera pada layar pH meter  

 setelah keadaan konstan.  
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Lampiran 4. Uji Viskositas (Fatimah  dkk., 2001)  

 

Prinsip dasar  

Mengukur   viskositas   dengan   alat   ukur   ataupun 

membandingkan dengan viskositas dari cairan yang telah 

diketahui vsikositasnya (air).  

1.  Siapkan pipet volume 25 mL dan beri tanda pada  

10 cm dari kedua ujung pipet.  

2.  Hisap air dengan ujung pipet tersebut sampai  

melebihi batas tanda yang telah dibuat.  

3.  Atur dengan menggunakan jari agar permukaan  

air tepat pada batas tanda bagian atas pipet yang 

telah dibuat.  

4.  Dengan  menggunakan  stopwatch  lepaskan  jari  

penutup   lubang   pipet   bersamaan   dengan 

stopwatch “on”.  

5. Ketika  permukaan  air  tepat  pada  batas  tanda 

bawah, hentikan stopwatch. 

6. Catat waktu yang dibutuhkan. 

7. Ulangi untuk tiga kali pengamatan dan dibuat 

rata-rata. 

8. Setelah itu pipet diisi dengan cairan yang akan 

diukur viskositasnya dengan prosedur yang sama 

dengan pengukuran menggunakan air. 

9. Catat waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut. 

10. Viskositas cairan dihitung berdasarkan 

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

Keterangan:  

n dan p : viskositas dan densitas air 

n2 dan p2 : viskositas dan densitas cairan yang 

diukur  

 

Faktor Penentu Pengujian  

1)  Kebersihan peralatan  

Tingkat  kebersihan  peralatan  pengukur  sangat  

menentukan pembacaan, terutama jika pengujian  

relatif.  

2)  Suhu pengujian  

Suhu   bahan   yang   diuji   harus   sama   karena  

perubahan suhu juga akan merubah viskositas  

bahan. Semakin tinggi suhu, viskositas semakin  

meningkat.  
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Lampiran 5. Pengujian   Kekeruhan (Day   and 

Underwood, 2002)  

 

Prinsip Umum  

Alat turbidimeter memiliki perinsip dasar, yaitu sinar  

yang datang mengenai suatu partikel ada yang diteruskan  

dan ada yang dipantulkan, maka sinar yang diteruskan  

digunakan   sebagai   dasar   pengukuran (Day   and  

Underwood, 2002).  

 

Prosedur Pengukuran Turbiditas:  

1.  Tuangkan atau isikan sebagian sampel ke dalam  

cell hingga garis batas atas (kira-kira 15 mL).  

2.  Usap cell menggunakan kain atau tissue yang  

bersih untuk menghilangkan noda air atau bekas 

analisis jari.  

3.  Tekan   tombol   I/O,   instrumen   akan   terbuka,  

kemudian   tempatkan   instrumen   pada   suatu  

 permukaan (kokoh)/flat dan jangan memegang  

 instrumen ketika sedang melakukan pengukuran.  4. 

Masukkan cell sampel dalam ruang cell dengan  

 mengorientasikan tanda garis pada bagian depan  

 ruang cell.  

5.  Pilih daerah/range secara manual atau otomatis  

dengan menekan tombol RANGE.  

6.  Memilih mode sinyal rata-rata dengan menekan  

tombol SIGNAL AVERAGE. Dan monitor akan 

menunjukkan SIG AVG ketika instrumen sedang 

menggunakan mode sinyal rata-rata.  
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Lampiran 6. Analisis Data Rasa Minuman Madu Sari  

 Apel  

 

1.   Data Rasa Minuman Madu Sari Apel  
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2.   Hasil Analisis Ragam Rasa Minuman Madu Sari Apel  

 

FK = (3929)2 / (4 x 4 x 35) 

= 15.437.041/560 = 

27566,14  

 

JKTotal = (72 + 72 + ........... + 82) - 

27566,14  

=  27923 - 27566,14  

= 356,86  

 

JKPerlakuan =  {(9732  +  9892  + 9792  +  9882) 

/ (35 x 4)} - 27566,14  

=  27567,39 - 27566,14  

= 1,25  

 

JKPanelis =  {(1072  +  1032  + …  + 1212) / 

(4 x 4)} - 27566,14  

=  27664,56 - 27566,14  

= 98,42  

 

JKGalat =  JKTotal - JKPerlakuan - JKPenelis 

=  356,86 - 1,25 - 98,42 =  

257,19  

 

Derajat Bebas (db)  

db perlakuan = (t-1) = 3  
db panelis = (P-1) = 34  

db galat = db total - (db perlakuan + db panelis) = 522 db 

total = (t x panelis x r) - 1 = 559  
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Tabel Analisis Ragam Rasa Minuman Madu Sari Apel  
 

SK db JK KT     F hit    F 5 %   F 1 % 

Perlakuan 3 1,25 0,42 0,84 2,60 3,78 

Panelis 34 98,42 2,89 5,88 1,46 1,70 

Galat 522 257,19 0,49 

Total 559 356,86 

 

Kesimpulan:    Fhitung  < Ftabel  = 0,84 < 2,60. Artinya,  

penambahan   CMC   tidak   memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap rasa pada 

minuman madu sari apel.  
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Lampiran 7. Analisis Data Aroma Minuman Madu  

 Sari Apel  

 

1.   Data Aroma Minuman Madu Sari Apel  
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2.   Hasil Analisis Ragam Aroma Minuman Madu Sari  

 Apel  

 

FK =  (3664)2 / (4 x 4 x 35) 

 

= 23973,03  

 

JKTotal =  (72 + 62 + .........+ 62) - 23973,03 

=  24444 - 23973,03  

= 470,97  

 

JKPerlakuan = {(9262 + 9132  + 9142  + 9112) / 

(35 x 4)} - 23973,03  

=  23974,01 - 23973,03  

= 0,99  

 

JKPanelis =  {(972  +  962  + …  +  992) / (4 

x 4)} - 23973,03  

=  24128,5 - 23973,03  

= 155,47  

 

JKGalat =  JKTotal - JKPerlakuan - JKPanelis 

=  470,97 - 0,99 - 155,47 =  

314,51  
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Tabel Analisis Ragam Rasa Minuman Madu Sari Apel  
 

SK db JK KT    F hit    F 5 %    F 1 % 

Perlakuan 3 0,99 0,33 0,55 2,60 3,78 

Panelis 34 155,47 4,57 7,59 1,46 1,70 

Galat 522 314,51 0,60 

Total 559 470,97 

 

Kesimpulan:    Fhitung  < Ftabel  = 0,55 < 2,60. Artinya,  

penambahan   CMC   tidak   memberikan 

perbedaan  yang  nyata  terhadap  aroma 

pada minuman madu sari apel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70  



 
 
 
 
 

Lampiran 8.   Analisis   Data   Lightness/Kecerahan 

Warna  (L*)  Minuman  Madu  Sari 

Apel 

 

1.   Data  Lightness/Kecerahan  Warna (L*)  Minuman 

Madu Sari Apel 
 

Ulangan 
Perlakuan 

P0  

 P1  

 P2  

 P3  

Total 

1 2 3 4 

20,8 20,6 21,0 21,2 

22,4 21,7 21,3 21,7 

22,0 22,2 22,1 21,9 

22,0 21,8 21,9 22,6  

87,2  86,3  86,3  87,4 

Total    Rerata   Standar  
 Deviasi 

83,6 20,90 0,26 

87,1 21,78 0,46 

88,2 22,05 0,13 

88,3 22,08 0,36  

347,2  86,80  1,20  

2.   Hasil  Analisis  Ragam  Lightness/Kecerahan  Warna  

 (L*) Minuman Madu Sari Apel  

 

 

FK =  (347,2)2 / (4x4) 

 

= 7534,24  

 

JKTotal =  (20,82 + 20,62 +........... + 22,62) - 

7534,24  

=  4,9  

 

JKPerlakuan = {(83,62 + 87,12 + 88,22 + 

88,32) / 4} - 7534,24  

=  3,6  
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JKGalat =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

=  4,9 - 3,6  

=  1,27  

Tabel Analisis Ragam Lightness/Kecerahan Warna (L*) 

Minuman Madu Sari Apel  
 

SK db    JK KT      F hit F 5 %    F 1 % 

Perlakuan 3 3,63 1,21 11,49 3,49 5,95 

Galat 12 1,27 0,11 

Total 15 4,9 

 

Kesimpulan: Fhitung  > Ftabel = 11,49 > 5,95. Artinya, 

penambahan CMC      memberikan 

perbedaan    sangat    nyata    terhadap  

lightness/kecerahan   warna (L*)   pada  

minuman madu sari apel.  

 

3.   Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)  

 

JNT 1 % = JND 1% x  

= JND 1 % x  

= JND 1 % x 0,16  

 

 

Selingan 2 3 4 

JND 1 % 4,32 4,50 4,62 

JNT 1 % 0,70 0,73 0,75 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P0 20,90 a 

P1 21,78 b 

P2 22,05 b 

P3 22,08 b 
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Lampiran 9. Analisis Data Warna 

Redness/Kemerahan (a*) 

Minuman Madu Sari Apel 

 

1.   Data   Warna   Redness/Kemerahan (a*)   Minuman 

Madu Sari Apel 
 

Perlakuan Ulangan Total Rerata   Standar 

1 2 3 4 Deviasi 

P0 4,80 7,80 6,70 6,80 26,10 6,53 1,25 

P1 9,30 9,80 7,80 10,70 37,60 9,40 1,21 

P2 9,10 9,50 9,30 9,40 37,30 9,33 0,17 

P3 9,90 9,20 8,40 10,10 37,60 9,40 0,77 

Total 33,10 36,30 32,20 37,0 138,60 34,65 3,41 

 

2.   Hasil  Analisis  Ragam  Warna  Redness/Kemerahan  

 (a*) Minuman Madu Sari Apel  

 

FK =  (138,6)2 / (4x4) 

 

= 1200,62  

 

JKTotal = (4,82 + 7,82 + .......... + 10,12) - 

1200,62  

=  35,38  

 

JKPerlakuan = {(26,12 + 37,62 + 37,32 + 

37,62) / 4} - 1200,62  

=  24,38  
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JKGalat =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

=  35,38 - 24,38  

=  10,99  

 

 

Tabel Analisis Ragam Warna Redness/Kemerahan (a*) 

Minuman Madu Sari Apel  
 

SK db JK KT     F hit    F 5 %   F 1 % 

Perlakuan 3 24,38 8,13 8,87 3,49 5,95 

Galat 12 10,99 0,92 

Total 15 35,38 

 

Kesimpulan:    Fhitung  > Ftabel = 8,87 > 5,95. Artinya, 

penambahan CMC      memberikan 

perbedaan sangat nyata terhadap warna  

redness/kemerahan (a*)  pada  minuman  

madu sari apel.  

 

3.   Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)  

 

JNT 1 % = JND 1 % x  

= JND 1 % x  

= JND 1 % x 0,48  

 

Selingan 2 3 4 

JND 1 % 4,32 4,50 4,62 

JNT 1 % 2,07 2,16 2,21 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P0 6,53 a 

P2 9,33 b 

P1 9,40 b 

P3 9,40 b 
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Lampiran 10. Analisis Data Warna 

Yellowness/Kekuningan (b*) 

Minuman Madu Sari Apel 

 

1.   Data Warna Yellowness/Kekuningan (b*) Minuman 

Madu Sari Apel 
 
 

Ulangan 
Perlakuan 

1 2 3 

P0 12,50 9,00 10,20 

P1 5,80 5,10 7,50 

P2 6,40 6,10 6,70 

P3 5,80 6,10 5,50  

Total  30,50  26,30  29,90 

 

Standar 
Total Rerata Deviasi  

4 

9,90 41,60 10,40 1,49 

6,90 25,30 6,33 1,08 

6,10 25,30 6,33 0,29 

6,40 23,80 5,95 0,39  

29,30  116,00  29,00  3,24  

 

2.   Hasil Analisis Ragam Warna Yellowness/Kekuningan  

 (b*) Minuman Madu Sari Apel  

 

 

FK = (116)2 / (4x4) 

= 841  

 

JKTotal =  (12,52 + 92 + .......... + 6,42) - 841 

 

=  64,14  

 

JKPerlakuan = {(41,62 + 25,32 + 25,32 + 

23,82) / 4} - 841  

=  53,30  
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JKGalat =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

=  64,14 - 53,30  

=  10,85  

 

 

Tabel  Analisis  Ragam  Warna  Yellowness/Kekuningan 

(b*) Minuman Madu Sari Apel  
 

SK db JK KT     F hit    F 5 %    F 1 % 

Perlakuan 3 53,30 17,77 19,66 3,49 5,95 

Galat 12 10,85 0,90 

Total 15 64,14 

 

Kesimpulan:    Fhitung  > Ftabel = 19,66 > 5,95. Artinya, 

penambahan CMC      memberikan 

perbedaan sangat nyata terhadap warna  

yellowness/kekuningan (b*) pada 

minuman madu sari apel.  

 

3.   Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)  

 

JNT 1 % = JND 1 % x  

= JND 1 % x  

= JND 1 % x 0,48  

 

Selingan 2 3 4 

JND 1 % 4,32 4,50 4,62 

JNT 1 % 2,05 2,14 2,20 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P3 5,95 a 

P1 6,33 a 

P2 6,33 a 

P0 10,40 b 
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Lampiran 11. Analisis Data pH Minuman Madu Sari  

 Apel  

 

1.   Data pH Minuman Madu Sari Apel 
 
 

Ulangan 
Perlakuan 

1 2 3 

P0 6,10 6,20 6,20 

P1 6,20 6,60 6,60 

P2 6,40 6,50 6,50 

P3 6,50 6,50 6,50  

Total  25,20  25,80  25,80 

 

Standar 
Total Rerata Deviasi  

4 

6,30 24,80 6,20 0,08 

6,40 25,80 6,45 0,19 

6,50 25,90 6,48 0,05 

6,60 26,10 6,53 0,05  

25,80  102,60  25,66  0,37  

 

2.   Hasil Analisis Ragam pH Minuman Madu Sari Apel  

 

 

FK =  (102,6)2 / (4x4) 

 

= 657,92  

 

JKTotal = (6,12 + 6,22 + ........... + 6,62) - 

657,92  

=  0,40  

 

JKPerlakuan = {(24,82 + 25,82 + 25,92 + 

26,12) / 4} - 657,92  

=  0,25  
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JKGalat percobaan =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

=  0,40 -  0,25 

=  0,15 

 

 

Tabel Analisis Ragam pH Minuman Madu Sari Apel  
 

SK db JK KT     F hit    F 5 %   F 1 % 

Perlakuan 3 0,25 0,08 6,97 3,49 5,95 

Galat 12 0,15 0,01 

Total 15 0,40 

 

Kesimpulan:    Fhitung  > Ftabel  = 6,97 > 5,95. Artinya,  

penambahan CMC memberikan perbedaa 

sangat nyata terhadap pH pada minuman 

madu sari apel.  

 

3.   Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)  

 

JNT 1 % = JND 1 % x  

= JND 1 % x  

= JND 1 % x 0,06  

 

Selingan 2 3 4 

JND 1 % 4,32 4,50 4,62 

JNT 1 % 0,24 0,25 0,25 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P0 6,20 a 

P1 6,45 b 

P2 6,48 b 

P3 6,53 b 
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Lampiran 12.  Analisis  Data  Viskositas  Minuman 

Madu Sari Apel 

 

1.   Data Viskositas Minuman Madu Sari Apel 
 
 
 
Perlakuan  
 1 

 

Ulangan 
Total    Rerata   Standar  

2  3  4  Deviasi  

P0 1,04 1,04 1,04 1,04 4,16 1,04 0,002 

P1 1,04 1,04 1,04 1,04 4,15 1,04 0,003 

P2 1,04 1,04 1,04 1,04 4,16 1,04 0,004 

P3 1,04 1,04 1,04 1,04 4,16 1,04 0,003 

Total 4,16 4,16 4,16 4,15 16,62 4,16 0,012 

 

2.   Hasil Analisis Ragam Viskositas Minuman Madu Sari  

 Apel  

 

FK =  276,29 / (4 x 4) 

 

= 17,27  

 

JKTotal =  (1,042 + 1,042 +........... + 1,042) - 

17,27  

=  0,00011375  

 

JKPerlakuan = {(4,162 + 4,152 + 4,162 + 

4,162)/4} - 17,27 =  

0,0001275  
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JKGalat percobaan =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

=  0,0001138 -  0,0001275 =  

0,000101  

 

Tabel Analisis Ragam Viskositas Minuman Madu Sari  

Apel  
 

SK db JK KT F hit F 5 %     F 1 % 

Perlakuan 3 0,0001275 0,0000425 0,51 3,49 5,95 

Galat 12 0,000101 0,0000842 

Total 15 0,0001138 

 

Kesimpulan:    Fhitung  < Ftabel = 0,51 < 3,49. Artinya, 

penambahan   CMC   tidak   memberikan 

perbedaan nyata terhadap viskositas pada 

minuman madu sari apel.  
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Lampiran  13.  Analisis  Data  Kekeruhan  Minuman  

 Madu Sari Apel  

 

1.   Data Kekeruhan Minuman Madu Sari Apel 
 
 

Perlakuan 

 

Ulangan  

1  2  3  4 

 

Standar 
Total Rerata 

Deviasi  

P0 126 110 97 100 433 108,25 13,07 

P1 74 74 79 80 307 76,75 3,20 

P2 185 185 188 185 743 185,75 1,50 

P3 184 183,5 180 184 731,50 182,88 1,93 

Total 569 387,5 544 549 2214,50 553,63 19,71 

 

2.   Hasil Analisis Ragam Kekeruhan Minuman Madu  

 Sari Apel  

 

FK =  (2214,5)2 / (4 x 4) 

 

= 306500,64  

 

JKTotal = (1262 + 742 + .......... + 1842) - 

306500,64  

=  36280,61  

 

JKPerlakuan = {(4332 + 3072 + 7432  + 731,52) 

/ 4} - 306500,64 =  

35719,17  
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JKGalat =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

=  36280,61 -  35719,17 =  

41637,69  

 

 

Tabel Analisis Ragam Kekeruhan Minuman Madu Sari  

Apel  
 

SK db JK KT F hit F 5 %     F 1 % 

Perlakuan 3 35719,17 11906,39 254,48 3,49 5,95 
Galat 12 41637,69 46,79 

Total 15 35719,17 11953,18 

 

Kesimpulan:    Fhitung > Ftabel = 254,48 > 5,95. Artinya, 

penambahan CMC      memberikan 

perbedaan    sangat    nyata    terhadap  

kekeruhan pada minuman madu sari apel.  

 

 

3.   Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)  

 

JNT 1 % = JND 1 % x  

= JND 1 % x /4 

= JND 1 % x 3,42 

 

Selingan 2 3 4 

JND 1% 4,32 4,50 4,62 

JNT 1% 14,77 15,40 15,81 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P1 76,75 a 

P0 108,25 b 

P3 182,88 c 

P2 185,75 c 
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