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CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CMC) ADDITION 

ON TASTE, AROMA, COLOUR, pH, VISCOSITY, AND 

TURBIDITY OF HONEY DRINK  

Dwi Elarini
1
, Lilik Eka Radiati

2
, dan Purwadi

2
 

 

ABSTRACT 

 

Honey drink was modified product from fresh honey, 

but there were deposition on honey drink. Addition of CMC 

expect to prevent of deposition. The objective of this study 

was to study the best consentration of CMC addition in tern of 

organoleptic, pH, viscosity, and turbidity of honey drink. 

Experimental design used was completely randomized design 

(CRD) with four treatments and four replications. The 

treatments were the CMC addition P0 (no addition of CMC), 

P1 (CMC 0,05 %), P2 (CMC 0,1 %), and P3 (CMC 0,15 %). 

The result showed that CMC addition significantly on 

lightness (L*), pH and turbidity. The addition of CMC did not 

give significantly different effect on taste, aroma, redness 

intensity (a*), yellowness intensity (b*) and viscosity. The 

conclusion of this study of CMC addition of the hedonic test is 

concentration 0,05 %. Based on these results, suggestions are 

given is better to use of CMC addition the concentration 0,05 

% by the value taste 6,98, aroma 6,93, lightness (L*) 21,50, 

redness (a*) 9,68, yelowness (b*) 6,85, pH 6,60, viskosity 

1,014 cP and turbidity 51,5 NTU of honey drink to received by 

consumers. 

Key words: CMC, honey drink and pysico test. 
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PENAMBAHAN CARBOXYMETHYL CELLULOSE 

(CMC) PADA MINUMAN MADU DITINJAU DARI 

RASA, AROMA, WARNA, pH, VISKOSITAS DAN 

KEKERUHAN SESUAI SELERA KONSUMEN 

 

RINGKASAN 

 

Dwi Elarini
1
, Lilik Eka Radiati

2
, dan Purwadi

2
 

Minuman madu adalah produk difersifikasi madu yang 

dibuat menjadi minuman.  Permasalahan yang timbul pada 

pembuatan minuman madu ini adalah adanya endapan yang 

disebabkan pencampuran antara komponen madu dan air tidak 

dapat homogen, sehingga diperlukan penambahan bahan 

penstabil yang dapat mengurangi endapan dari minuman 

madu. Bahan penstabil yang digunakan pada pembuatan 

minuman madu adalah CMC.  

Penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai April 2014 

di CV. Kembang Joyo Karangploso (pembuatan produk dan 

analisa pH), Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian (analisa 

warna dan viskositas), dan Laboratorium Kimia (analisa 

kekeruhan). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

penambahan CMC dengan konsentrasi yang diterima 

konsumen pada pembuatan minuman madu ditinjau dari rasa, 

aroma, warna, pH, viskositas dan kekeruhan. Hasil penelitian 

diharapkan dapat dipakai sebagai sumber informasi dalam 

penggunaan CMC pada pembuatan minuman madu dan 

sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
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Materi penelitian adalah madu yang dibuat menjadi 

minuman. Metode penelitian adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan dalam penelitian yaitu P0 (tanpa 

penambahan CMC), P1 (0,05 %), P2 (0,1 %), P3 (0,15 %). 

Variabel yang diukur meliputi rasa, aroma, warna, pH, 

viskositas dan kekeruhan. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan analisis ragam (ANOVA), apabila terdapat perbedaan 

dilanjutkan dengan uji Duncan (JND). 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata terhadap kecerahan warna (L*), pH dan kekeruhan, serta 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap viskositas, 

rasa, aroma, intensitas kemerahan (a*), intensitas kekuningan 

(b*) dan viskositas. Penambahan CMC yang sesuai selera 

konsumen adalah pada P1 yaitu pada konsentrasi 0,05 % 

dengan nilai rata-rata rasa 6,98 (menyukai), aroma 6,93 

(menyukai), kecerahan warna (L*) 21,50, intensitas 

kemerahan (a*) 9,68, intensitas kekuningan (b*), pH 6,60, 

viskositas 1,014 cPs dan kekeruhan 51,5 NTU.  

Kesimpulan penelitian ini adalah penambahan CMC 

pada minuman madu dapat meningkatkan kecerahan warna 

(L*), pH dan kekeruhan. Penambahan CMC yang paling 

disukai adalah konsentrasi 0,05 %. Berdasarkan hasil 

penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya 

menggunakan CMC dengan konsentrasi 0,05 % agar diperoleh 

minuman madu yang diterima konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Madu adalah zat manis alami yang dihasilkan lebah 

dengan bahan baku nektar bunga. Nektar adalah senyawa 

kompleks yang dihasilkan kelenjar tanaman dalam bentuk 

larutan gula (SNI, 2004). Madu merupakan sumber makanan 

yang baik, karena memiliki kandungan nutrisi yang mudah 

diserap oleh sel-sel tubuh seperti asam amino, karbohidrat, 

protein, beberapa jenis vitamin dan mineral. Kandungan 

nutrisi madu yang paling menonjol adalah fruktosa dan 

glukosa, kadar keduanya mencapai 85-95 % dari total 

karbohidrat pada madu. Mineral yang terdapat dalam madu 

adalah magnesium, kalium, potasium, sodium, klorin, sulfur, 

besi dan fosfat. Vitamin yang terkandung dalam madu adalah 

vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B2 dan B6.  Madu 

mempunyai tekstur yang kental karena kadar airnya maksimal 

22 % (Mulu, Tessema and Derbie, 2004). Tekstur yang kental 

dan rasa yang sangat manis pada madu menyebabkan madu 

jarang dikonsumsi secara langsung, kebanyakan orang 

mengkonsumsi madu dengan mencampur dalam makanan lain 

dan lebih banyak lagi dicampur dengan obat tradisional. Untuk 

memudahkan mengkonsumsi madu dan memperluas 

penggunaan madu maka dapat dibuat produk dengan cara 

pengenceran, yaitu sebagai minuman. 

Minuman madu merupakan produk diversifikasi dari 

madu yang dibuat dari campuran air dan madu. Masalah yang 

timbul pada pembuatan minuman madu adalah adanya 

endapan yang disebabkan pencampuran antara komponen-

komponen yang ada dalam madu dengan air tidak dapat 
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homogen, sehingga menurunkan penerimaan konsumen, maka 

perlu adanya penambahan bahan penstabil yang dapat 

menngurangi endapan pada minuman madu.  

Carboxymethyl cellulose merupakan bahan penstabil 

yang sering digunakan dalam  pembuatan minuman. CMC 

merupakan salah satu turunan selulosa yang dapat larut dalam 

air  (SNI, 1998). 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).  

Pemilihan konsentrasi bahan penstabil harus sesuai 

dengan sifat produk yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian tentang konsentrasi bahan penstabil yang 

sesuai untuk produk minuman madu ditinjau dari rasa, aroma, 

warna, pH, viskositas dan kekeruhan.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

berapakah konsentrasi penambahan CMC pada minuman 

madu yang sesuai selera konsumen ditinjau dari rasa, aroma, 

warna, pH, viskositas dan kekeruhan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan 

CMC pada minuman madu dengan konsentrasi yang sesuai 



 

3 

   

selera konsumen ditinjau dari rasa, aroma, warna, pH, 

viskositas dan kekeruhan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi dan pertimbangan lebih lanjut terhadap 

penggunaan CMC pada pembuatan minuman madu. 

2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian 

ini. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Madu merupakan cairan alami yang umumnya 

mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari 

sari bunga tanaman (nektar). Madu merupakan sumber 

makanan yang baik, karena memiliki kandungan nutrisi yang 

mudah diserap oleh sel-sel tubuh seperti asam amino, 

karbohidrat, protein, beberapa jenis vitamin dan mineral (SNI, 

2004). Madu mempunyai tekstur yang kental karena kadar 

airnya dibawah 22 %. Untuk memudahkan mengkonsumsi 

madu dan memperluas spektrum penggunaan madu maka 

madu dapat dibuat produk yang praktis dengan cara 

pengenceran yaitu digunakan sebagai minuman.  

Minuman madu merupakan produk difersifikasi dari 

madu. Minuman madu dibuat dari campuran air dan madu 

yang diharapkan dapat mempermudah mengkonsumsi madu. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman madu 

adalah madu dan air. Permasalahan yang terdapat pada 

pembuatan minuman madu adalah pencampuran air dan madu 

tidak homogen, sehingga menurunkan penerimaan konsumen, 
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maka diperlukan penambahan bahan penstabil untuk 

mengurangi endapan pada minuman madu.  

Carboxymethyl cellulose merupakan bahan penstabil 

yang sering digunakan dalam pembuatan minuman. CMC 

apabila dicampur dengan air akan terdispersi dalam air, 

kemudian butir-butir CMC yang bersifat hidrofilik akan 

menyerap air dan terjadi pembengkakan. Air yang sebelumnya 

ada di luar granula dan bebas bergerak, tidak dapat bergerak 

lagi dengan bebas sehingga keadaan larutan lebih mantap dan 

terjadi peningkatan viskositas dan tidak mengendap oleh 

pengaruh gaya gravitasi. Konsentrasi penambahan CMC juga 

berpengaruh terhadap mutu produk seperti pH dan kekeruhan, 

sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai konsentrasi 

penambahan CMC pada produk minuman (Kusbiantoro, 

Herawati dan Azha, 2005). Hasil penelitian Kamal (2010) 

menyatakan bahwa CMC dengan konsentrasi 0,05 % dan 0,15 

% yang ditambahkan pada minuman sari tebu menghasilkan 

nilai viskositas sebesar 0,013 cP dan 0,016 cP, sedangkan nilai 

kekeruhan yang dihasilkan sebesar 82,098 NTU dan 102, 177 

NTU. 

Bahan tambahan lain yang digunakan pada pembuatan 

minuman madu yaitu natrium benzoat yang merupakan granul 

atau serbuk berwarna putih, tidak berbau dan mudah larut 

dalam air. Benzoat dan turunannya dapat menghancurkan sel-

sel mikroba. Natrium benzoat banyak digunakan sebagai 

pengawet pada makanan atau minuman yang bersifat asam 

(Wati dan Guntari, 2012). Penambahan natrium benzoat 

diharapkan mampu memperpanjang daya simpan dari 

minuman. Pewarna karamel juga digunakan sebagai bahan 

tambahan yang berfungsi untuk memberi warna yang menarik 
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dan seragam pada minuman madu, sehingga dapat 

menghasilkan produk yang diterima konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

H0 : Penambahan CMC dengan konsentrasi yang berbeda pada 

pembuatan minuman madu dapat menurunkan rasa, 

aroma, warna, pH, viskositas dan kekeruhan. 

H1 : Penambahan CMC dengan konsentrasi yang berbeda pada 

pembuatan minuman madu dapat meningkatkan rasa, 

aroma, warna, pH, viskositas dan kekeruhan. 

Madu 

Minuman madu 

yang lebih stabil 

tanpa endapan 

Minuman madu yang 

dapat diterima dan 

lebih disukai 

konsumen 

Minuman madu yang 

terdapat endapan 

-  Rasa 

-  Aroma 

-  Warna 

-  pH 

-  Viskositas 

-  Kekeruhan 

Penambahan bahan 

penstabil CMC 

untuk mengurangi 

endapan dan 

meningkatkan 

kelarutan 

Air 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Madu 

Madu adalah nektar atau eksudat gula dari tanaman 

yang dikumpulkan oleh lebah madu, diolah dan disimpan 

dalam sarang lebah Apis Mellifera. Madu memiliki kandungan 

nutrisi yang lengkap. Kandungan nutrisi yang paling menonjol 

adalah fruktosa dan glukosa, kadar keduanya mencapai 85-95 

% dari total karbohidrat pada madu (Maun, 1999). Madu juga 

mengandung mineral seperti fosfor, kalium, natrium, Fe, 

kalsium, dan berbagai mineral seperti sulfur, magnesium, 

mangan, silika dan tembaga. Zat penting lainnya pada madu 

adalah vitamin terutama tiamin, riboflavin, biotin, asam 

askorbat, piridoksin, asam pantotenat, dan macam-macam 

enzim seperti amilase, glukosa oksidase, katalase, invertase, 

diastase, peroksidase, pospatase asam dan enzim proteolitik. 

Madu mengandung sejumlah kecil asam seperti asam asetat, 

butirat, sitrat, format, glukonat, laktat, folat, malat, 

piroglutamat, fosfat dan suksinat. Keasaman ini tidak terasa 

karena ditutupi oleh kandungan gula yang sangat besar, namun 

madu tetap tergolong sebagai makanan yang bersifat asam 

dengan pH antara 3,5-4,5 (Mulu et al., 2004). Tabel 1 

menunjukkan Kandungan zat makanan dalam madu per 100 g.  
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi dalam Madu per 100 g 

Zat Makanan Jumlah 

Energi 294 kalori 

Karbohidrat 9,5 g 

Kadar air  22 % 

Fosfor 16 mg 

Kalsium 5 mg 

Vitamin C 4 mg 

Protein  0,5 g 

Asam 43,1 g 

pH 3,9 

Sumber: Babacan (2002) 

 

Kadar air dari madu tergantung dari sumber nektar dan 

kondisi cuaca, biasanya berada sekitar 15-22 %. Kadar air 

madu akan mempengaruhi sifat-sifat fisik madu seperti 

fermentasi, viskositas dan berat jenis. Madu bersifat 

higroskopis karena merupakan larutan gula yang 

supersaturated (lewat jenuh). Dalam udara yang lembab madu 

dapat menyerap air sampai 33 % beratnya. Bila kadar airnya 

meningkat, dapat terjadi fermentasi dan berat jenisnya akan 

menurun (Maun, 1999). Standar nasional mutu madu 

Indonesia pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Standar nasional mutu madu Indonesia 

Jenis Uji Persyaratan 

(maksimal) 

Satuan  

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) 

- Tembaga (Cu) 

Cemaran Arsen 

 

1,0 

5,0 

0,5 

 

mg/kg 

 

mg/kg 

Sumber: SNI 01-3545-2004  

 

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 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 
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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). 

 

2.2 Bahan Tambahan 

2.2.1 Carboxymethyl Cellulose (CMC) 

Carboxymethyl Cellulose merupakan salah satu turunan 

dari selulosa yang sering dipakai dalam industri pangan. CMC 

merupakan zat dengan warna putih, tidak berbau dan tidak 

berasa, berbentuk granula yang halus atau bubuk yang bersifat 

higroskopis, mudah larut dalam air panas maupun air dingin 

(SNI, 1998). Pada pemanasan dapat terjadi pengurangan 

viskositas yang bersifat dapat balik (reversible). Viskositas 

larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan, kisaran pH CMC 

adalah 5-11 dan jika pH terlalu rendah (< 3), CMC akan 

mengendap. CMC akan terdispersi dalam air, kemudian butir-

butir CMC yang bersifat hidrofilik akan menyerap air dan 

terjadi pembengkakan. Air yang sebelumnya ada di luar 

granula dan bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi dengan 

bebas sehingga keadaan larutan lebih mantap dan terjadi 

peningkatan viskositas. Hal ini akan menyebabkan partikel-

partikel terperangkap dalam sistem tersebut dan 

memperlambat proses pengendapan karena adanya pengaruh 

gaya gravitasi (Kusbiantoro, Herawati dan Azha, 2005).   

Peranan CMC yaitu untuk pengental, stabilisator, 

pembentuk gel dan sebagai pengemulsi. Dalam sistem emulsi 

hidrokoloid CMC tidak berfungsi sebagai pengemulsi tetapi 

lebih sebagai senyawa yang memberikan kestabilan. pH bahan 

pangan menjadi pertimbangan dalam penggunaan CMC, jika 

pH di bawah 3, larutan menjadi tidak homogen karena 
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terbentuk endapan, sehingga untuk penggunaan di bidang 

industri, khususnya industri makanan, disarankan sifat bahan 

makanan tidak terlalu asam. CMC 1% biasanya mempunyai 

pH 7,0-8,5 dan pada rentang 5-9 tidak terlalu berpengaruh 

terhadap viskositas. Pada pH kurang dari 3 viskositas CMC 

bertambah karena terbentuknya gel yang sedikit larut, sedang 

pada pH di atas 5 viskositas CMC sedikit berkurang 

(Wijayani, Ummah dan Tjahjani, 2005). Struktur CMC dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2. Struktur CMC (Kamal, 2010) 

 

2.2.2 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 
o
C sebesar  660 g/L dengan 

bentuk yang aktif sebagai pengawet sebesar 84,7 %  (Wati dan 

Guntarti, 2012). 

Natrium benzoat merupakan salah satu pengawet yang 

diizinkan oleh Departemen Kesehatan untuk digunakan pada 

makanan. Permenkes RI No.722/Menkes/Per/IX/88, 
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menyatakan bahwa batas penggunaan natrium benzoat pada 

minuman ringan dan kecap adalah 600 mg/kg, sedangkan pada 

sari buah, saus, jeli, manisan dan agar adalah 1000 mg/kg. 

Tabel 3 menunjukkan batas maksimum penggunaan natrium 

benzoat pada makanan. Benzoat dan turunannya dapat 

menghancurkan sel-sel mikroba terutama kapang. Natrium 

benzoat bekerja efektif pada pH 2,5-4, sehingga banyak 

digunakan pada makanan atau minuman yang bersifat asam 

(Wati dan Guntarti, 2012). Sanger (2010) menyatakan bahwa 

penambahan natrium benzoat pada produk minuman sari 

rumput laur adalah 0,2 g untuk mencegah dan menghambat 

tumbuhnya jamur atau bakteri.  

 

Tabel 3. Konsentrasi maksimum Na-benzoat dalam makanan 

 

Jenis Makanan Batas Maksimum 

Penggunaan 

Satuan 

Keju 100 mg/kg 

Margarin 100 mg/kg 

Jem dan jeli 100 mg/kg 

Pekatan sari nanas 100 mg/kg 

Kecap 600 mg/kg 

Minuman ringan 600 mg/kg 

Sumber: Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88/ 

 

2.2.3 Pewarna Karamel 

Bahan pewarna merupakan zat tambahan yang 

memegang peranan penting dalam makanan atau minuman. 

Penambahan bahan pewarna pada umumnya untuk 

memberikan penampilan yang lebih menarik. Bahan pewarna 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan pewarna alami, 
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seperti: daun suji, daun pandan, kunyit, karamel, dan bahan 

pewarna sintetis seperti: amaranth, ponceau  4 R. Penggunaan 

zat warna alami untuk makanan dan minuman tidak 

menimbulkan efek merugikan bagi kesehatan (Winarti, Ulya, 

dan Dhini, 2008).  

Pewarna karamel merupakan pewarna coklat. Pewarna 

karamel yang digunakan pada minuman berbentuk cairan. 

Dengan penambahan karamel ini diharapkan memberikan 

warna yang menarik dan seragam pada minuman yang dibuat 

terutama pada minuman madu, karena madu memiliki warna 

yang beragam sehingga warna yang dihasilkan pada minuman 

juga tidak sama. Ada tiga macam kelas karamel yang 

membedakan penggunaannya dalam bahan makanan, yaitu:   

1. Karamel tahan asam digunakan untuk mewarnai minuman 

yang bersifat asam, karamel ini berbentuk cairan.  

2.  Karamel untuk roti juga berbentuk cairan, merupakan kelas 

yang lebih rendah dan digunakan untuk produk seperti 

biskuit, cake dan roti. 

3. Karamel kering digunakan untuk campuran dalam bentuk 

kering atau untuk produk cair dalam jumlah banyak. 

Karamel membantu mempertajam warna dan menghasilkan 

warna yang lebih baik (Winarno, 2004).  

 Menteri Kesehtaan RI No. 235/Menkes/Per/VI/79 

menyatakan bahwa pewarna coklat yang diijinkan untuk 

ditambahkan pada produk makanan atau minuman adalah 

karamel. Penggunaan karamel pada produk makanan dan 

minuman disesuaikan dengan warna produk yang diinginkan. 

Penambahan karamel yang berlebihan akan memberikan kesan 

yang kurang menarik pada produk. Penambahan karamel pada 

produk cair seperti minuman yang berwarna kecoklatan adalah 

0,2-0,6 mL agar produk yang dihasilkan tidak berwarna 
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kehitaman, sedangkan pada produk makanan yang teksturnya 

padat karamel yang ditambahkan lebih banyak. 

 

2.3 Kualitas Minuman Madu 

2.3.1 Rasa 

Rasa merupakan parameter mutu yang dapat 

memepengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu 

komoditi. Rasa merupakan campuran tanggapan cicip dan bau 

yang dirumuskan oleh kesan lain seperti penglihatan, sentuhan 

dan pendengaran. Sehingga penilaian panelis dapat 

dipengaruhi oleh warna minuman yang dihasilkan. Rasa 

merupakan parameter mutu yang dapat memepengaruhi 

penerimaan konsumen terhadap (Siskawardani, Komar dan 

Hermanto, 2013). 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 (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).  

 

2.3.2 Aroma 

Dalam industri pangan pengujian aroma atau bau 

dianggap penting karena dengan cepat dapat memberikan hasil 

penilaian terhadap produk terkait diterima atau tidaknya suatu 

produk. Timbulnya aroma atau bau ini karena zat bau tersebut 

bersifat volatile (mudah menguap), sedikit larut air dan lemak. 

Penurunan nilai terhadap aroma dipengaruhi oleh penambahan 
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jenis dan konsentrasi penstabil dimana penambahan bahan 

penstabil dapat mengikat aroma yang ada pada minuman 

dalam rangka terbentuknya sistem koloidal (seperti 

terbentuknya gel), pengikatan tersebut dapat menurunkan nilai 

aroma minuman. Penambahan food addictive pada bahan 

pangan akan menyebabkan berkurangnya aroma asli pada 

bahan pangan tersebut (Novelina, Siswardjono dan Efrina, 

2005).  

 

2.3.3 Warna 

Pengujian warna menjadi salah satu parameter yang 

penting bagi suatu produk, karena daya tarik pertama yang 

dapat ditangkap oleh konsumen adalah warna atau tampilan 

visual. 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 indra 

penglihatan (Siskawardani, Komar dan Hermanto, 2013). 

Warna adalah tekstur atau sifat yang paling cepat dan mudah 

memberi kesan, tapi paling sulit cara pengukurannya sehingga 

penilaiannya sangat subjektif. Faktor warna merupakan hal 

yang sangat menentukan mutu suatu bahan pangan selain 

citarasa, tekstur dan nilai gizinya. Suatu bahan pangan yang 

bernilai gizi, enak, dan teksturnya sangat baik, kurang disukai 

apabila memiliki warna yang tidak menarik (Novelina, 

Siswardjono dan Efrina, 2005). 

 

2.3.4 Nilai pH 

Nilai pH suatu bahan pangan penting diketahui karena 

semakin rendah pH bahan pangan, semakin kurang perlakuan 
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pengawetan yang harus diberikan kepada bahan pangan 

tersebut (Sari, Susilo dan Sumarlan, 2012). pH adalah suatu 

satuan ukur yang menguraikan tingkat kadar keasaman atau 

kadar alkali dari suatu larutan. pH sangat dibutuhkan dalam 

upaya mengetahui layak tidaknya suatu cairan untuk 

dikonsumsi. Selama ini masyarakat tidak mengetahui bahkan 

tidak peduli apakah minuman yang dikonsumsi masih  layak 

atau sudah kadaluarsa. Kebanyakan masyarakat masih 

menggunakan cara manual dalam mengukur pH suatu cairan, 

seperti menggunakan kertas lakmus karena tidak semua orang 

mengetahui cara mengukur kadar keasaman. Pengukuran pH 

yang lebih akurat biasa dilakukan dengan menggunakan pH 

meter (Noorulil dan Adil, 2007).  

Tinggi rendahnya pH mempengaruhi hasil suatu produk. 

Dengan pH yang rendah akan menghasilkan daya awet yang 

lebih lama dibandingkan dengan pH tinggi. Selain itu, kondisi 

pH yang cukup rendah juga berfungsi mengurangi kandungan 

mikroba, karena kebanyakan mikroba tumbuh pada pH sekitar 

7, dan hanya beberapa yang dapat tumbuh di bawah pH 4.0. 

Nilai pH yang berada di bawah 4,5 bertujuan untuk menjaga 

keasaman minuman yang berfungsi membunuh mikroba 

pembusuk yang tidak tahan kondisi asam sehingga produk  

lebih tahan lama dan untuk mempertahankan kestabilan warna 

(Kusumawati, 2008). 

 

2.3.5 Viskositas 

Viskositas merupakan nilai yang menunjukkan satuan 

kekentalan medium pendispersi dari suatu sistem emulsi. 

Semakin tinggi viskositas suatu emulsi, semakin baik 

penghambatan agregasi atau penggabungan kembali (Kailaku, 

Hidayat dan Setiabudy, 2012). Suatu jenis cairan yang mudah 
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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. Karenanya 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, Gusnedi dan Darvina, 2013).  

Viskositas bahan pangan dapat diukur berdasarkan 

derajat viskositas larutan terhadap cairan pelarut dengan 

menggunakan viskometer baik secara absolut maupun secara 

relativ. Unit ukuran absolut adalah poise, sedangkan yang 

relativ didasarkan atas besarnya volume yang mengalir pada 

waktu tertentu (Kailaku, Hidayat dan Setiabudy, 2012).   

 

2.3.6 Kekeruhan 

Kekeruhan pada produk minuman dinilai dari bening 

tidaknya cairan apabila dilihat dalam kemasan botol bening. 

Untuk mendapatkan produk minuman yang jernih dan menarik 

harus memiliki tingkat kekeruhan yang rendah (Aziz, 2008). 

Kemampuan penyerapan warna atau tingkat kekeruhan 

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 konsentrasi yang 

digunakan (Novelina, Siswardjono dan Efrina, 2005).  

Kekeruhan sangat terkait dengan tingkat kelarutan. 

Semakin besar konsentrasi hidrokoloid yang ditambahkan 
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semakin besar tingkat kelarutannya. Hal tersebut disebabkan 

jumlah gugus hidroksilnya bertambah dengan bertambahnya 

konsentrasi hidrokoloid, sehingga tingkat pengikatan airnya 

semakin mudah dan cepat (Nugroho, 2006). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan bulan Maret 2014 sampai April 

2014. Pembuatan minuman madu dan pengujian pH dilakukan 

di Laboratorium CV. Kembang Joyo Karangploso, pengujian 

kekeruhan dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Brawijaya, Pengujian warna dan viskositas dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya. 

    

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian adalah madu multiflora yang diperoleh 

dari CV. Kembang Joyo. Madu yang digunakan adalah madu 

yang dipanen pada bulan Februari. Bahan tambahan pangan 

yang digunakan adalah CMC sebagai bahan penstabil, natrium 

benzoat sebagai pengawet dan karamel sebagai bahan pewarna 

agar warna minuman yang dihasilkan lebih seragam. 

 Peralatan yang digunakan dalam pembuatan minuman 

madu antara lain: thermometer, beaker glass (PYREX), 

timbangan analitik (IS SONIC PS-532), cup plastik, alat 

pengepres, gelas ukur, kertas label. Sedangkan alat-alat yang 

digunakan dalam analisis antara lain pH meter (Hanna), 

viscometer (RION CO LTD JAPAN seri VT.04), Colour 

Reader dan turbidimetri (HACH). 

  

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan didasarkan pada 
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persentase penambahan CMC menggunakan satuan b/v (berat 

CMC/volume minuman) dengan konsetrasi yang berbeda, 

yaitu 0,05 %, 0,1 % dan 0,15 % (Kamal, 2010). Tabel 4 

menunjukkan desain perlakuan pada penelitian. Perlakuan 

yang dicobakan yaitu: 

P0= tanpa penambahan CMC 

P1= penambahan CMC 0,05 % (b/v) 

P2= penambahan CMC 0,1 % (b/v) 

P3= penambahan CMC 0,15 % (b/v) 

 

Tabel 4. Model Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah CMC 

sebagai variabel bebas, serta variabel yang tidak bebas, 

meliputi: 

1. Pengujian rasa dan aroma, prosedur pengujian menurut 

Watts, Ylimaki, Jeffery and Elias (1989) Lampiran 1. 

2. Pengujian Warna meliputi kecerahan minuman 

(Lightness/L*), intensitas kemerahan minuman 

(redness/a*) dan intensitas kekuningan (yelowness/b*) 
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menggunakan alat color reader, prosedur pengujian 

menurut Yuwono dan Susanto (1998) Lampiran 2. 

3. Pengujian pH menggunakan pH meter (Hanna), prosedur 

pengujian menurut AOAC (2005) Lampiran 3.  

4. Pengujian viskositas menggunakan viskometer (RION CO 

LTD JAPAN seri VT.04), prosedur pengujian menurut 

Yuwono dan Susanto (1998) Lampiran 4. 

5. Pengujian kekeruhan menggunakan turbidimetri (HACH), 

prosedur pengujian menurut Day and Underwood (2002) 

Lampiran 5. 

 

3.5 Tahapan Penelitian 

Tahap 1. Proses Pembuatan Larutan CMC  

a) Menimbang penstabil CMC 10 g. 

b) Mengukur volume aquadest 1000 mL. 

c) Memanaskan aquadest pada suhu 50 
o
C. 

d) Memasukkan aquadest hangat dalam beaker glass, 

ditambahkan CMC dan diaduk sampai homogen.  

Tahap 2. Pembuatan Minuman Madu 
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          Gambar 3. Diagram alir pembuatan minuman madu.  

Direbus hingga 

mendidih (100 
o
C) 

CMC sesuai 

konsentrasi 

yang 

digunakan: 

P0= tanpa 

CMC 

P1= CMC 

0,05 % 

P2= CMC 

0,10 % 

P3= CMC 
0,15 % 
 

 

Didinginkan sampai suhu 70 

°C 

 

Cup yang berisi minuman madu 

dimasukkan dalam air dingin 

Dikemas dalam cup plastik 

dalam kondisi panas (70 
o
C)  

 

Ditambahkan madu 200 

mL  

 

Cup plastik 

disterilkan pada 

uap panas 

Dicampur hingga merata 

Natrium 

Benzoat 

0,2 g 

dan 

Karamel 
0,2 mL 

 

Air 800 mL 

Cup dibersihkan hingga kering 

Analisa: 

- rasa 

-aroma 

- warna (L*, a*, b*) 

- pH 

- viskositas  

- kekeruhan 
Minuman 

Madu 

Diberi label 
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian organoleptik, pH, 

viskositas dan kekeruhan dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA), dan apabila terdapat perbedaan yang nyata 

atau sangat nyata dilanjutkan dengan uji Jarak Nyata Duncan 

(JND).  

  

3.7 Batasan Istilah 

1. Minuman madu      :  produk difersifikasi dari madu yang 

dibuat dari campuran air dan madu 

untuk memudahkan mengkonsumsi 

dan aplikasi pengolahan madu juga 

lebih beragam. 

2. CMC                      :  bahan penstabil yang digunakan pada 

pembuatan minuman madu yang 

berfungsi untuk mengurangi endapan. 

3. Viskositas               :  kekentalan minuman madu yang diuji 

dengan alat viskometer (RION CO 

LTD JAPAN seri VT.04).  

4. Hedonik : penilaian secara indra panelis tidak 

terlatih yang terdiri dari mahasiswa 

fakultas peternakan untuk menilai rasa 

dan aroma minuman madu. 

5. Kekeruhan              :  tingkat kekeruhan minuman madu 

yang diuji dengan alat turbidimetri 

(HACH).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Minuman Madu 

Hasil penelitian pembuatan minuman madu dengan 

penambahan CMC pada berbagai konsentrasi, yaitu tanpa 

penambahan, 0,05 %, 0,10 %, dan 0,15 % menunjukkan 

perbedaan terhadap warna minuman yang dihasilkan. Gambar 

4 menunjukkan minuman tanpa penambahan CMC memiliki 

warna yang lebih keruh dibandingkan minuman dengan 

penambahan CMC. Penambahan CMC pada minuman madu 

menghasilkan warna yang lebih jernih karena CMC apabila 

dilarutkan dalam air akan menjadi bening sehingga tingkat 

kejernihannya lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

     a                     b                     c              d                                                                 

Gambar 4. Minuman madu: a) P0, b) P1, c) P2, d) P3 

 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa penambahan 

CMC dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu tanpa 

penambahan, penambahan CMC 0,05 %, 0,10 % dan 0, 15 % 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kecerahan warna (L*), pH dan kekeruhan minuman, dan  tidak 

menunjukkan perbedaan terhadap rasa, aroma, intensitas 

kemerahan (a*), intensitas kekuningan (b*) dan viskositas. 
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Tabel 5 menunjukkan nilai rata-rata rasa, aroma, warna (L*, 

a*, b*), pH, viskositas dan kekeruhan minuman madu. 

 

Tabel 5. Nilai rasa, aroma, warna (L*, a*, b*), pH, viskositas 

dan kekeruhan minuman madu dengan penambahan 

CMC 

Nilai 

Perlakuan 

P0  

(tanpa 

penambahan) 

Rata-rata±SD 

P1  

(0,05%) 

Rata-

rata±SD 

P2  

(0,1%) 

Rata-

rata±SD 

P3  

(0,15%) 

Rata-

rata±SD 

Rasa  6,78±1,01 6,98±1,21 6,95±1,23 6,93±1,10 

Aroma  6,95±1,42 6,93±1,26 6,89±1,29 6,79±1,10 

Warna: 

-Kecerahan (L*) 
20,93±0,40

a 
21,50±0,22

b 
21,68±0,15

b 
21,60±0,22

b 

-Intensitas 

kemerahan (a*) 
9,10±1,46

 
9,68±0,28

 
8,85±0,21

 
9,03±0,46

 

-Intensitas 

kekuningan (b*) 
7,80±1,87

 
6,85±0,26

 
7,05±0,37

 
6,50±0,39

 

pH 6,58±0,05
a 

6,60±0,00
b 

6,68±0,05
b 

6,68±0,05
b 

Viskositas 1,009±0,004 

cP
 

1,014±0,005 

cP
 

1,010±0,003 

cP
 

1,014±0,00

5 cP
 

Kekeruhan 128,5±4,0
c 

NTU 

51,5±1,2
a 

NTU 

78,6±1,6
b
 

NTU 

85,8±2,4
b
 

NTU 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata diantara perlakuan (P<0,01). 

4.2 Rasa 

Hasil analisa ragam rasa minuman madu pada Lampiran 

6 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata diantara perlakuan 

penambahan CMC terhadap rasa yang dihasilkan. Hal tersebut 

karena CMC merupakan zat dengan warna putih, tidak berbau 
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dan tidak berasa, berbentuk granula yang halus atau bubuk 

yang bersifat higroskopis, mudah larut dalam air panas 

maupun air dingin (SNI, 1998).  

 

 
            Gambar 5. Diagram nilai rata-rata rasa minuman madu 

 

Gambar 5 menunjukkan nilai rata-rata rasa minuman 

madu pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata. Rata-rata kesukaan panelis terhadap 

rasa minuman madu yang diperoleh adalah 6,78 sampai 6,98 

yang berarti pada kisaran menyukai. Perbedaan yang tidak 

nyata pada rasa minuman madu dikarenakan CMC merupakan 

jenis hidrokoloid yang tidak berasa. Rasa yang dihasilkan 

adalah rasa khas dari madu itu sendiri. Dharma, Puspitasari 

dan Noerhartati (2013) menyatakan bahwa karakteristik CMC 

adalah tidak berbau, tidak beraroma dan padat sehingga tidak 

berpengaruh terhadap rasa bila ditambahkan pada suatu 

produk. CMC hanya digunakan sebagai bahan penstabil dan 

konsentrasi yang digunakan dalam jumlah sedikit sehingga 

perlakuan penambahan CMC tidak berpengaruh pada rasa 

minuman. Siskawardani, Komar dan Hermanto (2013) 

6.78 

6.98 
6.95 6.93 

6.6

6.7

6.8

6.9

7
Rasa 

P0 (Tanpa CMC)

P1 (CMC 0,05 %)

P2 (CMC 0,1 %)

P3 (CMC 0,15 %)
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menyatakan bahwa CMC dalam pembuatan minuman madu 

hanya berfungsi sebagai stabilisator emulsi untuk membentuk 

larutan yang lebih stabil, sehingga tidak menunjukkan 

perbedaan pada rasa minuman. CMC mempunyai kemampuan 

sebagai zat pengemulsi yang hidrofilik mampu mengikat air 

sehingga tidak terjadi endapan, maka larutan akan lebih stabil. 

 

4.3 Aroma 

Hasil analisa ragam aroma minuman madu pada 

Lampiran 7 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata diantara 

perlakuan penambahan CMC terhadap aroma minuman madu 

yang dihasilkan. Tamaroh (2004) menyatakan bahwa CMC 

merupakan jenis hidrokoloid yang tidak berbau sehingga tidak 

mempengaruhi aroma makanan atau minuman yang diberi 

penambahan CMC. 

 

  

 
    Gambar 6. Diagram nilai rata-rata aroma minuman madu 

 

Gambar 6 menunjukkan bahwa pada perlakuan yang 

tidak diberi penambahan CMC (P0) lebih disukai panelis dari 

6.95 
6.93 

6.89 

6.79 

6.7

6.8

6.9

7
Aroma 

P0 (Tanpa CMC)

P1 (CMC 0,05 %)

P2 (CMC 0,1 %)

P3 (CMC 0,15 %)
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pada perlakuan yang diberi penambahan CMC (P1, P2 dan 

P3), namun perbedaan diantara perlakuan tersebut tidak 

signifikan. Hasil uji hedonik rasa minuman madu yang 

diperoleh yaitu antara 6,79 sampai 6,95 yang berarti pada 

kisaran menyukai. Nilai P0 lebih tingga dikarenakan pada 

perlakuan yang tidak diberi penambahan bahan penstabil 

aroma madu masih khas dibandingkan yang diberi 

penambahan bahan penstabil. Penurunan nilai terhadap aroma 

dipengaruhi oleh penambahan jenis dan konsentrasi penstabil 

dimana penambahan bahan penstabil dapat mengikat aroma 

yang ada pada minuman dengan terbentuknya sistem koloidal 

(seperti terbentuknya gel), pengikatan tersebut dapat 

menurunkan nilai aroma minuman. Penambahan food 

addictive pada bahan pangan akan menyebabkan 

berkurangnya aroma asli pada bahan pangan tersebut 

(Novelina, Siswardjono dan Efrina, 2005). Kusbiantoro, 

Herawati dan Azha (2005) menyatakan bahwa hidrokoloid 

pada umumnya tidak mengandung bahan-bahan volatil yang 

dapat menimbulkan aroma pada bahan pangan, sehingga tidak 

terlalu berpengaruh terhadap aroma bahan pangan. Tidak 

adanya perbedaan yang signifikan diantara perlakuan 

dikarenakan perbedaan konsentrasi penambahan bahan 

penstabil yang terlalu sedikit, sehingga tidak berpengaruh 

terhadap aroma minuman madu yang dihasilkan. 

 

4.4 Warna  

4.4.1 Kecerahan (L*) 

Data analisa ragam kecerahan warna minuman madu 

pada Lampiran 8 menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) diantara perlakuan penambahan CMC terhadap 

kecerahan minuman madu yang dihasilkan. Adanya perbedaan 
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kecerahan warna pada minuman karena CMC apabila 

dilarutkan dalam air akan menjadi bening sehingga tingkat 

kejernihannya lebih tinggi (Novelina dkk., 2005). 

Warna merupakan parameter utama yang dapat 

mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu 

komoditi. Tabel 5 menunjukkan rata-rata nilai kecerahan 

warna pada berbagai perlakuan dan hasil uji Duncan 1 %. 

Rata-rata kecerahan warna minuman madu dengan 

penambahan CMC lebih tinggi yaitu antara 21,50
b
 sampai 

21,68
b
, sedangkan rata-rata kecerahan warna minuman madu 

tanpa penambahan CMC adalah 20,93
a
. Siskawardani, Komar 

dan Hermanto (2013) menyatakan bahwa 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. Perbedaan kecerahan warna pada perlakuan P1, P2 dan 

P3 tidak terlalu signifikan, namun nilai rata-rata P3 cenderung 

lebih rendah jika dibandingkan P1 dan P2. Penambahan CMC 

dengan konsentrasi 0,15 % menyebabkan nilai kecerahan 

warna (L*) semakin menurun, hal ini dikarenakan 

penambahan CMC yang terlalu banyak menyebabkan 

viskositas minuman semakin tinggi, sehingga tingkat 

kelarutannya semakin rendah. peningkatan viskositas larutan. 

Keberadaan CMC dalam larutan cenderung membentuk ikatan 

silang dalam molekul polimer yang menyebabkan molekul 

pelarut akan terjebak didalamnya sehingga terjadi 

immobilisasai molekul pelarut yang dapat membentuk struktur 

molekul yang kaku, yang menyebabkan kelarutan rendah 

(Kamal, 2010).  
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4.4.2 Intensitas Kemerahan (a*) 

Hasil analisa ragam intensitas kemerahan minuman 

madu Lampiran 8 menunjukkan  perbedaan yang tidak nyata 

diantara perlakuan penambahan CMC terhadap intensitas 

kemerahan minuman madu. Hal ini dikarenakan penstabil 

CMC tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa 

(Dharma dkk., 2013), sehingga penambahan CMC tidak 

menunjukkan perbedaan terhadap intensitas kemerahan 

minuman.  

Rata-rata intensitas kemerahan minuman madu diantara 

perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Nilai 

rata-rata intensitas kemerahan minuman madu yang diperoleh 

berkisar antar 8,85 sampai 9,68. Hal ini dikarenakan penstabil 

CMC tidak berwarna, CMC hanya berperan sebagai bahan 

penstabil yang berfungsi untuk memperbaiki larutan dari 

pencampuran madu dan air. Prabandari (2011) menyatakan 

bahwa CMC adalah bahan yang berfungsi sebagai pemberi 

bentuk, konsistensi dan tekstur. Selain itu CMC juga berperan 

sebagai pengikat air, pengental, stabilisator emulsi serta 

memberikan kemampuan suspensi yang baik. CMC digunakan 

dalam ilmu pangan sebagai viscosity modifier atau bahan 

pengental dan untuk menstabilkan emulsi. Warna merah yang 

dihasilkan pada minuman madu  adalah pencampuran dari 

madu dan karamel. Apriari dkk. (2013) menyatakan bahwa 

madu mengandung zat warna karoten yang menyebabkan 

warna kuning pada madu. selain itu, penambahan karamel 

dalam jumlah yang sidikit yaitu 0,2 mL/L pada pembuatan 

minuman madu   menyebabkan warna pada minuman sedikit 

kemerahan. 
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4.4.3 Intensitas Kekuningan (b*) 

Hasil analisa ragam intensitas kekuningan minuman 

madu Lampiran 8 menunjukkan  perbedaan yang tidak nyata 

diantara perlakuan penambahan CMC terhadap intensitas 

kekuningan warna minuman madu. Hal ini karena CMC 

apabila dilarutkan dalam air akan menjadi bening, sehingga 

tidak berpengaruh terhadap intensitas warna kuning pada 

minuman madu (Novelina dkk., 2005). Dewayani, 

Muhammad, Kadir dan Nappu (2002) menyatakan bahwa 

minuman sari buah yang diberi penambahan bahan penstabil 

CMC masih memiliki warna yang hampir sama dengan 

minuman sari buah yang tidak diberi penambahan CMC, 

karena bahan penstabil ini tidak berwarna putih dan akan 

menjadi bening bila dilarutkan dalam air.  

Rata-rata intensitas kekuningan minuman madu yang 

paling tinggi terdapat pada P0 yaitu pada perlakuan yang tidak 

diberi penambahan CMC. Pada perlakuan yang diberi 

penambahan penstabil CMC nilai yang lebih rendah yaitu pada 

P3. Hal ini sesuai dengan Siskawardani, Komar dan Hermanto 

(2013) yang menyatakan bahwa selain sebagai penstabil dan 

pengemulsi CMC juga sebagai penjernih pada larutan 

sehingga larutan yang diberi penambahan CMC memiliki 

warna yang lebih cerah. Maka minuman madu yang diberi 

penambahan CMC, warna kuning dari madu tersebut akan 

semakin pudar. Warna kuning pada minuman disebabkan 

karena madu mengandung zat warna karoten yang 

menyebabkan warna kuning pada madu (Apriari dkk., 2013). 

 

4.5 Nilai pH 

Data dan analisa ragam pH minuman madu pada 

Lampiran 9 menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 
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(P<0,05) diantara perlakuan penambahan CMC terhadap pH 

minuman madu yang dihasilkan. Hal ini karena penambahan 

CMC dapat meningkatkan viskositas, pH dan tekstur produk 

pangan (Wahyuningsih, 2006). 

Rata-rata nilai pH pada berbagai perlakuan dan hasil uji 

Duncan 5 % menunjukkan bahwa adanya penambahan CMC 

pada minuman madu mengakibatkan semakin meningkatnya 

nilai rata-rata pH pada minuman madu mulai dari perlakuan 

P0, P1, P2, dan P3. Nilai rata-rata pH yang diperoleh dari 

produk minuman madu antara 6,58
a
 sampai 6,68

b 
yang berarti 

minuman madu ini masih tergolong asam. Hal ini dikarena 

CMC selain sebagai stabilisator juga dapat meningkatkan pH, 

maka penambahan CMC dengan konsentrasi yang lebih besar 

pada pembuatan minuman madu mengakibatkan pH minuman 

semakin meningkat.  

Standar pH baku untuk minuman yaitu 4-7 (SNI 01-

3719-1995), namun pH yang hampir mend46ekati netral pada 

minuman madu ini mengakibatkan daya tahan semakin rendah 

sehingga pada pembuatan minuman madu ini ditambahkan 

natrium benzoat dan setelah produk selesai dikemas dilakukan 

pemanasan pada suhu 70 
o
C 

 
yang bertujuan membunuh 

mikroba yang sifatnya tidak tahan panas. Wati dan Guntarti 

(2012) menyatakan bahwa natrium benzoat berupa granul atau 

serbuk berwarna putih dan tidak berbau, mudah larut dalam air 

dan merupakan pengawet yang sering digunakan dalam 

produk pangan yang bersifat asam. Benzoat dan turunannya 

dapat menghancurkan sel-sel mikroba.  

 

4.6 Nilai Viskositas 

Hasil analisa ragam viskositas minuman madu pada 

Lampiran 10 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 
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diantara perlakuan penambahan CMC terhadap viskositas 

minuman madu. Tabel 5 menunjukkan rata-rata viskositas 

minuman madu pada masing-masing perlakuan. Nilai rata-rata 

pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 memberikan nilai rata-rata 

viskositas yang hampir sama yaitu antara 1,009 cP sampai 

1,014 cP. Viskositas adalah daya aliran molekul dalam sistem 

larutan. CMC merupakan bahan penstabil yang mempunyai 

kemampuan pembentukan gel yang besar. Namun, 

penggunaan CMC pada minuman yang mempunyai pH diatas 

3 tidak menunjukkan perbedaan terhadap viskositas. Hai ini 

karena CMC pada rentang pH 5-9 tidak terlalu berpengaruh 

terhadap viskositas. Pada pH kurang dari 3 viskositas CMC 

bertambah karena terbentuknya gel yang sedikit larut, sedang 

pada pH di atas 5 viskositas CMC akan berkurang (Wijayani, 

Ummah dan Tjahjani, 2005). pH minuman madu yang 

diperoleh adalah antara 6,5 sampai 6,7 maka pada rentang pH 

tersebut CMC tidak menunjukkan perbedaan terhadap 

viskositas minuman. Selain itu, perbedaan konsentrasi 

penambahan CMC yang terlalu sedikit menyebabkan nilai 

rata-rata viskositas yang diperoleh juga tidak berbeda 

signifikan. Hal ini berbeda dengan penelitian Siskawardani, 

Komar dan Hermanto (2013) yang menyatakan bahwa 

semakin naiknya nilai konsentrasi Na-CMC maka nilai rata-

rata viskositas juga semakin meningkat. Peningkatan nilai 

viskositas ini dikarenakan CMC juga berfungsi sebagai zat 

pengental. Mekanisme kerja CMC sebagai stabilisator emulsi 

berhubungan erat dengan kemampuannya yang sangat tinggi 

dalam mengikat air, sehingga meningkatkan viskositas larutan, 

dimana butir–butir CMC bersifat hidrofilik sehingga akan 

menyerap air dan akhirnya membengkak. Air yang 

sebelumnya di luar granula dan bebas akan bergerak lagi, 
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sehingga keadaan larutan menjadi lebih mantap dan terjadi 

peningkatan viskositas. 

 

4.7 Nilai Kekeruhan 

Data analisa ragam kekeruhan minuman madu pada 

Lampiran 11 menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) diantara perlakuan penambahan CMC terhadap nilai 

kekeruhan minuman madu. Tabel 5 menunjukkan rata-rata 

nilai kekeruhan pada berbagai perlakuan dan hasil uji Duncan 

1 %. Tingkat kekeruhan pada minuman madu lebih tinggi pada 

perlakuan P0 dibandingkan pada perlakuan P1, P2 dan P3. 

Penambahan penstabil CMC pada pembuatan minuman madu 

menyebabkan kekeruhan minuman semakin rendah. Hal ini 

sesuai dengan Novelina, Siswardjono dan Efrina (2005) yang 

menyatakan bahwa CMC apabila dilarutkan dalam air akan 

menjadi bening, sehingga tingkat kejernihannya lebih tinggi. 

Kemampuan penyerapan warna atau tingkat kejernihan 

ditentukan oleh luas permukaan, dimana semakin besar luas 

permukaan maka tingkat kejernihan dari suatu larutan akan 

semakin tinggi (jernih). Luas permukaan akan berbeda-beda 

pada masing-masing jenis bahan baku, jenis penstabil, dan 

konsentrasi yang digunakan.  

Nilai kekeruhan pada perlakuan P1, P2 dan P3 semakin 

meningkat seiring dengan semakin besarnya konsentrasi CMC 

yang ditambahkan. Day and Underwood (2002) kekeruhan 

disebabkan oleh adanya benda tercampur atau benda koloid  di 

dalam air. Nuhgroho (2006) bahwa kekeruhan sangat terkait 

dengan tingkat kelarutan. Semakin banyak komponen pada 

larutan yang tercampur maka kelarutan juga semakin tinggi, 

sehingga kekeruhan juga semakin rendah. Meningkatnya nilai 

kekeruhan pada P2 dan P3 dikarenakan penambahan CMC 
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yang terlalu banyak menyebabkan viskositas minuman 

semakin tinggi, sehingga tingkat kelarutannya semakin rendah. 

Keberadaan CMC dalam larutan cenderung membentuk ikatan 

silang dalam molekul polimer yang menyebabkan molekul 

pelarut akan terjebak didalamnya sehingga terjadi 

immobilisasai molekul pelarut yang dapat membentuk struktur 

molekul yang kaku, yang menyebabkan kelarutan rendah 

(Kamal, 2010).  

 

4.8 Perlakuan yang disukai 

Perlakuan yang disukai pada pada pembuatan madu 

dengan penambahan CMC diperoleh dengan cara 

membandingkan nilai rata-rata diantara perlakuan. Perlakuan 

yang disukai adalah pada perlakuan P1 dengan konsentrasi 

penambahan CMC 0,05 % yang memiliki nilai rasa tertinggi, 

karena rasa merupakan parameter utama penentuan kesukaan 

produk bagi konsumen. Selain itu, pada P1 nilai rata-rata pH 

minuman yang dihasilkan juga rendah, sehingga daya tahan 

minuman juga semakin lama, karena banyak mikroba yang 

tidak dapat tumbuh pada pH yang rendah. Selain rasa dan pH, 

Kekeruhan minuman juga menjadi parameter penentuan 

perlakuan yang disukai panelis. Pada P1 nilai rata-rata 

kekeruhan minuman madu yang diperoleh memiliki nilai 

kekeruhan yang paling rendah dibandingkan perlakuan P0, P2 

dan P3. Minuman yang memiliki tingkat kekeruhan yang 

rendah lebih disukai karena performanya lebih jernih dan 

bersih. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penambahan CMC pada pembuatan minuman madu dapat 

meningkatkan kecerahan warna (L*), pH dan kekeruhan. 

2. Penambahan CMC tidak memberikan pengaruh terhadap 

rasa, aroma, intensitas kemerahan (a*), intensitas 

kekuningan (b*), dan viskositas. 

3. Penambahan CMC pada pembuatan minuman madu yang 

paling disukai adalah pada perlakuan P1 konsentrasi 0,05 

% dengan nilai rasa 6,96, aroma 6,93, kecerahan warna 

(L*) 21,50, pH 6,60, viskositas 1,014 cP dan kekeruhan 

51,5 NTU.  

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk 

menggunakan CMC dengan konsentrasi 0,05 % pada 

pembuatan minuman madu, agar diperoleh minuman madu 

yang sesuai selera konsumen. Penelitian lebih lanjut 

diperlukan mengenai penambahan CMC sebagai bahan 

penstabil minuman madu ditinjau dari total mikroba dan daya 

tahan minuman. 
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Lampiran 1. Lembar Uji  Hedonik rasa dan aroma (Watts, 

Ylimaki, Jeffery and Elias, 1989) 

 

Tanggal : 

Nama Panelis :  

Produk : Minuman madu dengan 

penambahan CMC 

Dihadapan anda disajikan sampel minuman madu 

dengan penambahan CMC dan anda diminta untuk 

menentukan seberapa besar anda menerima karakteristik 

minuman madu ini, dengan memberi tanda (√) pada parameter 

yang anda anggap sesuai dari yang amat sangat tidak 

menyukai-amat sangat menyukai menyukai (1–9), dan atas 

penilaian anda kami ucapkan terimakasih. 

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 Manyukai 
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* Lembar pengujian yang serupa dipakai untuk uji rasa dan  aroma.

Derajat Kesukaan Kode Sampel 

P0

U1 

P1

U1 

P2

U1 

P3

U1 

P0

U2 

P1

U2 

P2

U2 

P3

U2 

P0

U3 

P1

U3 

P2

U3 

P3

U3 

P0

U4 

P1

U4 

P2

U4 

P3

U4 

Amat sangat 

Menyukai 

                

Sangat Menyukai                 

Menyukai                 

Agak menyukai                 

Netral                 

Agak tidak 

menyukai 

                

Tidak menyukai                 

Sangat Tidak 

Menyukai 

                

Amat sangat tidak 

menyukai 
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Lampiran 2. Uji warna (Yuwono dan susanto, 1998) 

 

Prinsip dasar: 

Menentukan skala warna berdasarkan standar warna yang 

telah ditentukan. 

Warna diukur dengan menggunakan color reader 

dengan bacaan parameter L*, a*, b*. Nilai kecerahan (L*) 

dinyatakan dengan kisaran 0-100, dimana nilai 0 menyatakan 

warna hitam dan nilai 100 menyatakan warna putih sedang 

warna a* dan b* mempunyai kisaran antara -100 sampai +100, 

untuk nilai –a menyatakan warna hijau, +a menyatakan warna 

merah. Nilai b* juga mempunyai kisaran yang sama dimana –

b menyatakan warna biru dan +b menyatakan warna kuning. 

Pengujian warna dengan menggunakan colorimeter atau color 

reader: 

 Siapkan sampel, jika sampel cair taruh dalam gelas. 

 Hidupkan color reader. 

 Tentukan target pembacaan L
*
,a

*
,b

* 
color space atau 

L
*
C

*
h

*
 

 Ukur warnanya. 

Bacaan L untuk parameter kecerahan (lightness), a dan b 

koordinat kromatisitas,        C: kroma; h: sudut hue 

(warna). 
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Lampiran 3. Pengujian pH dengan menggunakan pH 

meter Hanna (Association of Official 

Analytical Chemist, 2005) 

 

Pengukuran pH sampel dengan menggunakan pH meter 

yaitu 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 hydrogen secara potensiometri 

dengan menggunakan pH meter. Cara pengukurannya adalah 

sebagai berikut: 

1. pH meter dikalibrasi dengan memasukkan elektrode pH 

meter dalam larutan buffer pH 7. 

2. Knop diatur dengan angka monitor yang tercantum pada 

pH meter menunjukkan pH 7. 

3. Kemudiaan elektrode dibilas dengan aquades dan 

dikeringkan dengan kertas tisu setelah itu dimasukkan ke 

sampel yang akan diuji. 

4. Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat sebagai 

pH sampel setelah keadaan konstan. 
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Lampiran 4. Uji viskositas (Yuwono dan susanto, 1998) 

 

Prisip dasar: 

 Mengukur viskositas dengat alat ukur ataupun 

membandingkan dengan viskositas dari cairan yang telah 

diketahui viskositasnya (air). 

Pengujian Viskositas relative: 

 Siapkan pipet volume 25 ml dan beri tanda pada 10 

cm dari kedua ujung pipet. 

 Hisap air dengan pipet tersebut sampai melebihi batas 

tanda yang telah dibuat. 

 Atur dengan menggunakan jari agar permukaan air 

tepat pada batas tanda bagian atas pipet yang telah 

dibuat. 

 Dengan menggunkan stopwatch lepaskan jari penutup 

lubang pipet bersamaan dengan stopwatch “on”. 

 Ketika permukaan air tepat pada batas tanda bawah, 

hentikan stopwatch. 

 Catat waktu yang dibutuhkan. 

 Ulangi untuk 3 kali pengamatan dan dibuat rata-rata. 

 Setelah itu pipet diisi dengan cairan yang akan diukur 

viskositasnya dengan prosedur yang sama dengan 

pengukuran menggunakan air. 

 Catat waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut. 
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 Viskositas cairan dihitung berdasarkan persamaan:  

 

 

 

 

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 kareana perubahan 

suhu juga akan merubah viskositas bahan. Semakin 

tinggi suhu, viskositas semakin meningkat. 

 

 

  

n1/n2 = (p1/p2) x (t1/t2) 
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Lampiran 5. 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 sidik 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. 

7. Tekan READ. Monitor akan menunjukkan NTU, 

kemudian angka turbiditas akan muncul (dalam) NTU. 

Rekam atau catat angka turbiditas setelah simbol 

lampu padam 
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Lampiran 6. Data dan analisis statistik uji Rasa pada 

minuman madu. 
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Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) = 
         

      
  

   = 26730,645                                

JKTotal     = ( 7
2+

7
2
+6

2
.....+8

2
+8

2
) – 26730,645 

   = 750,355 

JKPerlakuan  = 
                       

       
 – 26730,645 

  = 3,348 

JKpanelis = 
                          

    
 – FK 

  = 453,168 

JK galat  = JK total - JK perlakuan - JK 

panelis 

  = 750,355 – 3,348 – 453,168 

  = 293,839 

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 = 599 

 

TABEL ANOVA   

SK Db JK KT F 

Hitung 

F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 3,348 1,116 1,286 2,6049 3,7816 

Panelis 34 453,168 13,328 15,353 1,4591 1,6954 

Galat  522 

     Total  599 

     Kesimpulan: Fhitung<F0,05 berarti penambahan CMC 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap rasa minuman madu. 
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Lampiran 7. Data dan analisis statistik uji Aroma pada 

minuman madu. 
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Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK)      = 
         

      
  

   = 26578,864    

JKTotal     = ( 8
2+

7
2
+8

2
.....+7

2
+8

2
) – 26578,864 

   = 903,136 

JKPerlakuan  = 
                        

       
 – 26578,864 

  = 2,000 

JKpanelis = 
                        

    
 – FK 

  = 546,386 

JK galat  = JK total - JK perlakuan - JK 

panelis 

  = 903,136 – 2,000 – 546,386 

  = 355 

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 = 599 

 

TABEL ANOVA   

SK Db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 2,000 0,667 0,904 2,6049 3,7816 

Panelis 34 546,386 16,904 22,919 1,4591 1,6954 

Galat  522 

     Total 599 

     Kesimpulan: Fhitung<F0,05 berarti penambahan CMC 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap aroma minuman madu. 
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Lampiran 8. Data dan analisis statistik uji Warna pada 

minuman madu. 

 Perhitungan Kecerahan Warna (L*) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 21,4 21,1 20,5 20,7 83,7 20,925 0,403113 

P1 21,2 21,6 21,5 21,7 86 21,5 0,216025 

P2 21,8 21,6 21,8 21,5 86,7 21,675 0,15 

P3 21,3 21,7 21,6 21,8 86,4 21,6 0,216025 

Total 85,7 86 85,4 85,7 342,8 85,7 0,985612 

Analisis Ragam:             

FK     =  (342,8)
2
 / (4x4) 

    = 7344,49                    

JKTotal    = ( 21,4
2
 + 21,1

2 
+ .........+ 21,8

2 
)

 
– 7344,49 

     =  2,23                              

JKPerlakuan         =(83,7
2
  +  86

2
  +  86,7

2  
+  86,4

2
) / 4} – 7344,49 

                         =  1,395 

JKGalat percobaan  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

     = 2,23  -  1,395 

     = 0,835 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 1,395 0,465 6,6826 3,49 5,95 

Galat 12 0,835 0,0696 

   
Total 15 2,23 

    Kesimpulan: Fhitung>F0,01 berarti penambahan CMC 

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap 

kecerahan warna  minuman madu (P<0,01). 
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Uji Jarak Duncan 

SE  =  √             

 = √         

 = 0,06595 

JNT       = JND (    , db galat,p)x SE 

 = 4,32 x  0,06595 

 = 0,2849 

 

JND 1 % 4,32 4,55 4,68 

JNT 1 % 0,2849 0,3001 0,3086 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 20,925 a 

P1 21,5     b     

P3 21,6     b    

P2 21,675     b      

  

 Perhitungan Intensitas Kemerahan Warna (a*) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 10,4 10,3 7,6 8,1 36,4 9,1 1,45831 

P1 9,8 9,4 9,5 10 38,7 9,675 0,275379 

P2 9,1 8,9 8,8 8,6 35,4 8,85 0,208167 

P3 8,7 9,7 8,8 8,9 36,1 9,025 0,457347 

Total 38 38,3 34,7 35,6 146,6 36,65 2,399202 
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Analisis Ragam:                  

FK   =  (146,6)
2
 / (4x4) 

             = 1343,223 

                             

JKTotal    = ( 10,4
2
 + 10,3

2 
+ .........+ 8,9

2 
)

 
– 1343,2 

             =  8,8975 

                                 

JKPerlakuan  =  (36,4
2
  +  38,7

2
  +  35,4

2  
+  36,1

2
) / 4} – 1343,2 

               =  1,5325 

 

JKGalat percobaan  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

                     = 8,8975  -  1,5325 

                     = 7,365 

 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 1,5325 0,510833 0,832315 3,49 5,95 

Galat 12 7,365 0,61375 

   
Total 15 8,8975 

    Kesimpulan: Fhitung<F0,05 berarti penambahan CMC 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap intensitas kemerahan warna minuman 

madu. 
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 Perhitungan Intensitas Kekuningan Warna (b*) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 6,9 6,1 7,8 10,4 31,2 7,8 1,867262 

P1 6,7 7,2 6,6 6,9 27,4 6,85 0,264575 

P2 6,6 7 7,1 7,5 28,2 7,05 0,369685 

P3 6,6 7 6,1 6,3 26 6,5 0,391578 

Total 26,8 27,3 27,6 31,1 112,8 28,2 2,893099 

Analisis Ragam:             

FK     =  (112,8)
2
 / (4x4) 

    = 795,24                          

JKTotal    = ( 6,9
2
 + 6,1

2 
+ .........+ 6,3

2 
)

 
– 795,24                        

     =  15,16                            

JKPerlakuan         =  (31,2
2
  +  27,4

2
  +  28,2

2  
+  26

2
) / 4} – 795,24 

                     =  3,62 

JKGalat percobaan  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

     = 15,16  -  3,62 

      = 11,54 

TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 3,62 1,20667 1,25477 3,49 5,95 

Galat 12 11,54 0,96167 

   
Total 15 15,16 

    Kesimpulan: Fhitung<F0,05 berarti penambahan CMC 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap intensitas kekuningan warna minuman 

madu. 
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Lampiran 9. Data dan analisis statistik uji pH pada 

minuman madu. 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 6,5 6,6 6,6 6,6 26,3 6,575 0,05 

P1 6,6 6,6 6,6 6,6 26,4 6,6 0 

P2 6,7 6,7 6,6 6,7 26,7 6,675 0,05 

P3 6,7 6,6 6,7 6,7 26,7 6,675 0,05 

Total 26,5 26,5 26,5 26,6 106,1 26,525 0,15 

 

Analisis Ragam: 

                          

FK     =  (106,1)
2
 / (4x4)          

    = 703,5756 

                             

JKTotal     =  6,5
2
 + 6,6

2 
+ .........+ 6,7

2 
– 703,5756  

                        =  0,054375 

                                

JKPerlakuan  ={(26,3
2
  +  26,4

2
  +  26,7

2  
+  26,7

2
) / 4} – 703,5756 

               =  0,031875 

 

JKGalat percobaan  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

     =  0,054375  -  0,031875 

     =  0,0225  
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TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,031875 0,010625 5,666667 3,49 5,95 

Galat 12 0,0225 0,001875       

Total 15 0,054375 0,0125       

Kesimpulan: Fhitung>F0,05 berarti penambahan CMC 

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap 

pH minuman madu (P<0,05). 

 

Uji Jarak Duncan 

SE  =  √             

 = √           

 = 0,010825 

 

JNT       = JND (    , db galat,p)x SE 

 = 2,77 x  0,010825 

 = 0,02998 

 

JND 5 % 2,77 2,92 3,02 

JNT 5 % 0,02998 0,03161 0,03269 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 6,575 a 

P1 6,6     b     

P2 6,675     b    

P3 6,675     b      
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Lampiran 10. Data dan analisis statistik uji viskositas pada 

minuman madu. 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 

P0 1,015 1,009 1,005 1,009 4,038 1,0095 0,00412 

P1 1,018 1,009 1,01 1,018 4,055 1,01375 0,00492 

P2 1,008 1,007 1,014 1,012 4,041 1,01025 0,00330 

P3 1,01 1,017 1,008 1,019 4,054 1,0135 0,00532 

Jumlah 4,051 4,042 4,037 4,058 16,188 4,047 0,01767 

 

Analisis Ragam:                  

FK     =  (16,188)
2
 / (4x4) 

     = 16,378209 

                             

JKTotal   =  1,015
2
 + 1,009

2 
+ .........+ 1,019

2 
- 16,378209 

  =  0,000299 

                              

JKPerlakuan  =(4,038
2
 + 4,055

2
 + 4,041

2 
+ 4,054

2
)/4} - 16,378209 

               =  0,0000575 

 

JKGalat percobaan  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

     =  0,000299 -  0,0000575 

      =  0,0002415 
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TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,0000575 0,00001916 0,95234783 3,49 5,95 

Galat 12 0,0002415 0,00002013 

   
Total 15 0,000299 0,0000392 

   Kesimpulan: Fhitung<F0,05 berarti penambahan CMC 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap viskositas minuman madu. 
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Lampiran 11. Data dan analisis statistik uji kekeruhan 

pada minuman madu. 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 125,5 130 133,5 125 514 128,5 4,020779 

P1 50,5 50,5 52,5 52,5 206 51,5 1,154701 

P2 77,5 80 77 80 314,5 78,625 1,600781 

P3 84 89 84 86 343 85,75 2,362908 

Jumlah 337,5 349,5 347 343,5 1377,5 344,375 5,202163 

 

Analisis Ragam:                  

FK     =  (1377,5)
2
 / (4x4) 

    = 118594,1 

                                 

JKTotal    = ( 125,5
2
 + 130

2 
+ .........+ 86

2 
)

 
- 118594,1 

     =  12280,61 

                                 

JKPerlakuan          =  (514
2
  +  206

2
  +  314,5

2  
+  343

2
)  - 118594,1 

                        4 

                       =  12203,67 

 

JKGalat percobaan  =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

                     = 12280,61  -  12203,67 

                     = 76,9375 
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TABEL ANOVA 

SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 12203,67 4067,89 634,4719 3,49 5,95 

Galat 12 76,9375 6,411458 

   
Total 15 

     Kesimpulan: Fhitung>F0,01 berarti penambahan CMC 

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap 

kekeruhan minuman madu (P<0,01). 

 

Uji Jarak Duncan 

SE  =  √             

 = √             

 = 1,26604 

 

JNT       = JND (    , db galat,p)x SE 

 = 4,32 x  1,26604 

 = 5,4691 

 

JND 1 % 4,32 4,55 4,68 

JNT 1% 5,4691 5,7603 5,9249 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1  51,5 a 

P2  78,625      b 

P3  85,75          c 

P0  128,5               d 

 


