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RINGKASAN 
 

Apel (Malus sylvestris Mill) merupakan salah satu komoditas yang banyak 
dihasilkan di Kota Batu - Jawa Timur. Lahan apel antara lain terdapat di Desa 
Punten dan Desa Bumiaji. Setiap satu hektare ada 800 tanaman apel dengan 
produktivitas 18-20 ton/ha dan dua kali panen pertahun. Jenis tanaman apel yang 
dibudidayakan di kota Batu adalah apel Anna, Romebeauty, dan Manalagi. 
Pembuatan sirup apel merupakan salah satu alternatif pengolahan apel menjadi 
produk pangan dengan menggunakan bioteknologi secara fermentasi sehingga 
sirup yang dihasilkan memiliki flavor asam yang khas dan dapat bermanfaat bagi 
kesehatan. Ini dikarenakan apel adalah salah satu buah yang kaya akan serat, 
fitokimia, juga kaya akan antioksidan dan vitamin C. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh varietas apel yang 
berbeda dan lama fermentasi untuk menghasilkan sirup apel dengan sifat fisik, 
kima dan organoleptik yang terbaik. 

Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan 2 faktor. Faktor I adalah varietas apel (Anna, Manalagi, Romebeauty) dan 
faktor II adalah lama fermentasi (9 jam,12 jam, 15 jam). Masing-masing satuan 
percobaan diulang sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh dianalisa dengan 
menggunakan analisa ragam (ANOVA). Dari hasil analisa jika menunjukkan beda 
nyata dilakukan uji lanjut dengan BNT (α = 0,05). Apabila terjadi interaksi antara 
kedua perlakuan dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncant Multiple Range Test). 
Pemilihan perlakuan terbaik dengan Indeks Efektifitas (De Garmo et al, 1984) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh nyata 
terhadap total asam, pH, total padatan terlarut, gula reduksi, viskositas, vitamin C, 
aktivitas antioksidan dan kemerahan (a+). Sedangkan lama fermentasi 
berpengaruh nyata terhadap total asam, pH, total padatan terlarut, gula reduksi, 
viskositas, vitamin C, aktivitas antioksidan dan kemerahan (a+). Interaksi antara 
kedua perlakuan berpengaruh nyata terhadap kecerahan (L), kekuningan (b+) dan 
organoleptik (rasa, aroma dan warna). Perlakuan terbaik sirup apel diperoleh pada 
varietas Manalagi dengan lama fermentasi 9 jam yang memiliki parameter fisik-
kimia sebagai berikut : total padatan terlarut 54,8 obrix; vitamin C 6,1 mg/100 ml, 
pH 2,8; gula reduksi 65,66%, viskositas 16,93 dPa-S; total asam 2,36% dan warna 
(L = 43,24, a+ =10,57, b+ = 29,22). Sedangkan parameter organoleptik memiliki 
kesukaan terhadap warna 3,4 (netral); rasa 3,95 (agak menyukai) dan aroma 3,65 
(agak menyukai). 
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Bagus Rakhmad S. 061103009. The Effect of Apple (Malus sylvestris) 
Varieties and The Fermentation Length by Yeast (Saccharomyces 
cerivisiae) as Treatment Pre-Processing on Syrup Characteristic 
Supervisor : Ir. Wahono Hadi Susanto, Ms  

 
SUMMARY 

 
Apple (Malus sylvestris Mill) is a commodity greatly produced in Batu 

City. The prominent apple field is located at Punten and Bumiaji Villages. 
Each of one hectare land consists of 800 apples, resulting in the productivity 
of 18-20 tones/ha and two harvests per year. The apple types cultivated in 
Batu City include Anna, Romebeauty, and Manalagi. The preparation of 
apple syrup becomes an alternative in which apple is processed into food 
product using fermentation biotechnology such that the resultant syrup have a 
typical of flavor and will be useful for health. It is obvious because apple is 
the fruit enriched with fiber, fitochemical, antioxidant, and vitamin C. 

The purposed of this research is determine the effect of different apple 
varieties and also time of fermentation for produce the best apple syrup 
observed from physical, chemical, and organoleptic characteristics.  

This research arranged by Randomized block Design with two factors. 
The first factor apple varieties (Anna, Manalagi, Romebeauty) and the second 
factor is time of fermentation (9 hours, 12 hours, 15 hours) with 3 
replications. The collected data would be analyzed by analysis of variance 
(ANOVA). The result of observation data is using ANOVA (Analysis 
Variance). From the result of test if it shows real different is conducted 
further test by using BNT level 5%. And there is interaction between both, 
and then it will be tested by DMRT (Duncant Multiple Range Test). The best 
treatment choosed by Index of Effectifity. 
 The result of research shows that the apple varieties give a significant 
effect on acid total, pH, total soluble solid, sugar reduction, viscosity, 
vitamin C, antioxidant acitivity, and redness (a*). The time of fermentation 
has significant effect on acid total, pH, total soluble solid, sugar reduction, 
viscosity, vitamin C, antioxidant activity, and redness (a*). The interaction of 
between treatments gives has on brightness value (L), yellowness (b*) and 
organoleptical (taste, flavour and color). The best treatment in making of 
apple syrup got by the combination of Manalagi variety and fermentation 
during 9 hour. The physical chemical characteristic of apple syrup such as : 
54.80 brix total soluble solid, 6.1 mg/100ml vitamin C, pH 2.8; 65.66 % sugar 
reduction, 16.93 dPa-S viscosity, 2.36 % acid total, and color (brightness 
value = 43.24, a* = 10.57, b* = 29.22). Meanwhile, organoleptical attribute 
have joy into color of 3.4 (neutral), taste 3.95 (rather like), and flavour 3.65 
(rather like). 
 
 
 
Keywords : apple variety, apple syrup, fermentation 
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Apel (Malus sylvestris) merupakan salah satu komoditas yang banyak 

dihasilkan di Kota Batu - Jawa Timur. Buah apel mempunyai bermacam-macam 

varietas yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara 

lain Romebeauty, Manalagi, Anna, Princess Noble dan Wangli/ Lali jiwo 

(Anonymous, 2010a). Menurut Untung (1996), apel Manalagi mempunyai rasa 

manis dan mempunyai kandungan asam rendah, apel Romebeauty mempunyai 

rasa asam manis dengan kandungan asam tinggi, dan apel Anna mempunyai rasa 

asam manis dengan kandungan asam paling tinggi.  

Diversifikasi produk olahan apel menjadi sirup masih sangat sedikit di 

pasaran. Menurut Janick and Moore (1996) buah apel dimanfaatkan menjadi saus, 

slices, jus atau untuk produk pastri, cake, tart dan pie, sedangkan sari buah apel 

dapat dikonsumsi segar, secara alami maupun filtrasi, difermentasi menjadi 

minuman beralkohol seperti wine, didestilasi menjadi brandy, dan cuka. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai 

ekonomis buah apel. Salah satu produk yang belum banyak dikembangkan adalah 

sirup apel. Sirup ini dapat bermanfaat untuk kesehatan karena apel merupakan 

salah satu buah yang kaya akan serat, fitokimia dan flavonoid yang berfungsi 

sebagai antioksidan. Total aktivitas antioksidan 100 gram apel dan kulit setara 

dengan 1500 mg vitamin C (Boyer and Liu, 2004).  

Sirup merupakan sejenis minuman ringan berupa larutan kental dengan cita 

rasa beraneka ragam. Berbeda dengan sari buah, sirup penggunaannya tidak 
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langsung diminum tetapi harus diencerkan terlebih dahulu. Pengenceran 

diperlukan karena kandungan gulanya tinggi, yakni sekitar 65%. Pada dasarnya 

sirup terbuat dari larutan gula yang kental. Untuk menambah rasa dan aroma 

ditambahkan rasa, asam sitrat, pewarna, dan asam laktat (Suryati dan Wuri, 2003). 

Tujuan fermentasi dalam pembuatan sirup ini adalah untuk menghasilkan 

suatu produk (bahan pangan) yang mempunyai kandungan nutrisi, viskositas, 

biological availability yang baik dan mendapatkan flavor asam yang khas. 

Fermentasi ini menggunakan khamir Saccharomyces cerevisiae karena mampu 

memecah gula yang berasal dari karbohidrat menjadi alkohol, gula pereduksi dan 

asam-asam organik. Dalam hal ini digunakan ragi instan karena lebih efisien apabila 

diterapkan dalam industri dibandingkan dengan penggunaan kultur murni. Menurut 

Daulay dan Rahman (1992), pada proses fermentasi minuman beralkohol, gula 

diubah menjadi alkohol, asam-asam organik, gliserol dan gas CO2. Keasaman 

pada sirup apel ini juga disebabkan oleh perombakan protein dan lemak. 

Sirup apel dengan bioteknologi fermentasi ini belum mempunyai standar 

mutu industri sehingga produk yang dihasilkan kurang stabil. Jenis apel 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses pembuatan sirup apel. 

Jenis apel yang digunakan akan mempengaruhi jumlah alkohol dan asam-asam 

organik yang dihasilkan selama fermentasi karena jumlah ketersediaan nutrisi 

kimia tiap varietas apel yang berbeda-beda. Lama fermentasi juga merupakan 

faktor yang penting dalam pembuatan sirup apel ini. Lama fermentasi akan 

mempengaruhi kadar aktivitas antioksidan seperti fenol, vitamin C dan asam-asam 

organik yang dihasilkan, serta menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia dan 

organoleptik pada sirup apel. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang 
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pengaruh varietas apel serta lama fermentasi terhadap kualitas dan nilai gizi 

produk sirup apel yang dihasilkan. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh varietas apel serta lama 

fermentasi untuk menghasilkan sirup apel dengan sifat fisik, kimia, dan 

organoleptik yang terbaik. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Peneliti, sebagai salah satu produk diversifikasi buah apel untuk 

menghasilkan sirup yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. 

2. Masyarakat, sebagai informasi untuk mendapatkan sirup apel yang memiliki 

karakteristik fisik, kimia dan organoleptik yang sesuai SNI. 

3. Industri, sebagai informasi adanya peluang untuk memproduksi sirup apel 

dalam jumlah komersial. 

 

1.4 Hipotesa 

Hipotesa penelitian ini adalah diduga penggunaan varietas apel yang 

berbeda serta lama fermentasi akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan 

organoleptik sirup apel. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Apel (Malus Sylvestris) 

Di Indonesia, apel dapat tumbuh baik dan berbuah di daerah dataran tinggi. 

Sentra produksi apel antara lain di Malang (Batu dan Poncokusumo) dan Pasuruan 

(Nongkojajar), Jawa Timur. Di daerah ini, usaha produksi apel telah ada sejak 

tahun 1950, dan berkembang pesat pada tahun 1960 hingga saat ini. Selain itu, 

daerah lain yang banyak ditanami apel adalah Jawa Timur (Kayumas-Situbondo, 

Banyuwangi), Jawa Tengah (Tawangmangu), Bali (Buleleng dan Tabanan), Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sentra 

penanaman dunia berada di Eropa, Amerika, dan Australia (Anonymous, 2010b). 

Apel adalah buah yang memberikan hasil yang menguntungkan, tumbuh 

pada suhu sedang. Fruktosa, glukosa dan sukrosa meupakan tiga jenis gula utama 

yang ditemukan pada apel dan kadarnya beragam dengan adanya tingkat 

perkembangan, iklim dan cara penanaman buah (Kaushal and Sharman, 1995). 

Buah apel menurut (Anonymous, 2010b) mempunyai klasifikasi berikut : 

 Divisio :  Spermatophyta 

 Subdivisio :  Angiospermae 

 Klas :  Dicotyledonae 

 Ordo :  Rosales 

 Famili  :  Rosaceae 

 Genus  :  Malus 

 Spesies  :  Malus sylvestris 
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Buah apel pada umumnya memiliki nutrisi yang lengkap, disamping juga 

memiliki senyawa fitokimia seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nutrisi Apel dengan Kulit per 100 gram 

Komponen Jumlah Komponen Jumlah 
Air 
Energi 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Serat 
Abu 
Vitamin C 
Folat 
Vitamin A 
Thiamin 

83,9 g 
59 kcal 
0,19 g 
0,36 g 
15,3 g 
2,7 g 
0,26 g 

12,8 mg 
2,8 mcg 
53 IU 

0,017 mg 

Riboflavin 
Niacin 
Asam Pantothenic 
Vitamin B6 
Quercetin 
Procyanidin 
Epikatekin 
Phloretin 
Fenol 
Protopektin 

0,014 mg 
0,077 mg 
0,061 mg 
0,048 mg 
13,2 mg 
9,35 mg 
8,65 mg 
5,59 mg 

22% 
1,22% 

 

Sumber : Kaushal and Sharman (1995) 

Selain nutrisi, pada buah apel juga terdapat beberapa kandungan mineral 

seperti pada Tabel 2, yaitu : 

Tabel 2. Kandungan Mineral Buah Apel tiap 100 gram 

Komponen Jumlah 
Natrium (Na) 3 mg 
Kalium (K) 120 mg 
Kalsium (Ca) 4 mg 
Magnesium (Mg) 5 mg 
Fosfor (P) 11 mg 
Besi (Fe) 0,1 mg 
Tembaga (Cu) 0,02 mg 
Seng (Zn) 0,1 mg 
Mangan (Mn) 0,1 mg 

  

Sumber : Holland (1992) 

Varietas Apel 

Buah apel mempunyai bermacam-macam varietas dan memiliki ciri-ciri 

tersendiri. Beberapa varietas apel unggulan antara lain Romebeauty, Manalagi, 

Anna, Princess Noble dan Wangli/ Lali jiwo (Anonymous, 2010a). Pada beberapa 
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varietas apel, aroma terasa sangat tajam. Citarasa, aroma, maupun tekstur apel 

sebenarnya dihasilkan dari kurang lebih 230 komponen kimia, termasuk pula 

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 formaldehid dan asetaldehid (Ikrawan, 1996). Asam-asam 

tersebut berubah menjadi gula dan ester sehingga menghasilkan rasa buah yang 

manis dan aroma yang tajam. Gula berasal dari perubahan karbohidrat yang 

kemudian dipakai untuk menghasilkan energi. Pada kondisi anaerob gula terurai 

menjadi karbondioksida dan alkohol. Alkohol yang bercampur dengan asam 

diubah menghasilkan ester, sumber pengharum apel matang (Untung, 1996). 

Jenis apel yang banyak dibudidayakan di Malang adalah Manalagi, Anna 

dan Romebeauty. Ketiga jenis apel ini mempunyai rasa dan kandungan asam yang 

berbeda. Menurut Untung (1996), apel Manalagi mempunyai rasa manis dan 

mempunyai kandungan asam rendah sedangkan Romebeauty mempunyai rasa 

asam manis dengan kandungan asam tinggi. Apel Anna mempunyai rasa asam 

manis dengan kandungan asam yang paling tinggi. Apel Romebeauty berwarna 

hijau dengan semburat merah, rasanya memang lebih masam dibandingkan 

dengan apel jenis yang lainnya. Apel Manalagi berwarna hijau kekuningan dan 

rasanya manis. Apel Anna berwarna kuning dengan semburat merah, rasanya 

segar karena kandungan airnya lebih banyak. 

 

2.1.1 Varietas Romebeauty 

Apel Romebeauty ini sudah begitu memasyarakat di Indonesia. Buahnya 

berwarna hijau dengan semburat warna merah. Warna merah ini hanya terdapat 
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pada bagian yang terkena sinar matahari saja, sedang bagian yang lain tetap 

berwarna hijau. Kulitnya berpori kasar dan agak tebal. Ukuran buahnya dapat 

mencapai 300 gram. Daging buahnya berwarna putih kekuningan dan bertekstur 

agak keras. Rasanya segar, manis dan asam. Bentuk buah bulat hingga jorong. 

Sebuah pohon dalam setiap musimnya mampu berbuah sebanyak 15 kg. 

Pohonnya tidak terlalu besar, hanya 2 – 4 meter, mirip perdu (Yuniarti, 1996) 

Daging buah Romebeauty berwarna putih kekuningan, dengan warna buah 

hijau kemerah-merahan. Tidak beraroma namun rasanya menyegarkan dan 

mempunyai rasa agak masam sampai seimbang antara manis dan asam. Gambar 

buah apel Romebeauty seperti pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Buah Apel Romebeauty (Anonymous, 2010c) 

 

Ashurt (2001) menambahkan apel Romebeauty mempunyai ciri khas warna 

kulit buah yang tetap hijau kekuningan meskipun sudah masak. Daging buah 

keras, bertekstur halus dan beraroma kuat dengan warna putih. Rasanya segar 

sedikit asam. Tanaman yang umurnya sudah mencapai tujuh tahun, produksinya 

dapat mencapai 30 – 40 kg per pohon per musim (Anonymous, 2010c). Apel 

varietas Romebeauty mempunyai ciri-ciri antara lain : berwarna hijau dengan 

semburat merah, rasa manis agak asam menyegarkan, warna daging putih 
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kehijauan. Menurut Widyastuti (1993), dalam 100 gram apel Romebeauty 

terkandung pektin dalam bentuk kalsium pektan sebesar 0,56 gram. Kandungan 

kimia apel Romebeauty seperti pada Tabel 3, yaitu : 

Tabel 3. Kandungan Kimia Apel Romebeauty dalam 100 gram 

Komponen Jumlah 
Total gula 
Kadar asam 
Gula pereduksi 
Sukrosa 
Gula/ asam 
Pektin 
pH 
Kadar air 
Vitamin C 

9,79 % 
0,35 % 
7,16 % 
3,49 % 
32,85 % 
0,56 % 

3,46 
83,39 % 

11,42 mg/ 100 g 
 

 Sumber : Anonimous (2010c) 

 

2.1.2 Varietas Manalagi 

Apel Manalagi mempunyai ciri khas rasa buah manis, tidak ada rasa asam 

walaupun belum matang dan aromanya kuat. Bentuk buah bulat, diameter 4 – 7 

cm dengan berat 75 – 160 g/buah. Tekstrunya agak empuk dan kurang kandungan 

airnya. Warna daging buahnya putih kekuningan, buahnya berbentuk agak bulat 

dengan ujung dan pangkal berlekuk dangkal. Kulit buah berwarna hijau muda 

kekuningan saat matang. Produksi rata-rata per pohon 75 kg/ tahun (Anonymous, 

2010d). Gambar buah apel Manalagi seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Buah Apel Manalagi (Anonymous, 2010d) 

 

Varietas jenis ini berwarna hijau kekuningan dengan rasa manis. Apel 

Manalagi memiliki ciri-ciri yaitu buah berbentuk bulat, dengan berat buah rata-

rata 145,5 g, warna hijau kekuningan, rasa manis segar, kadar air 84,05%, serta 

pH cairan buah 4,65, aroma kuat dan produksi rata-rata 14 kg per pohon (Untung, 

1996).  Apel manalagi disukai karena rasa daging buahnya manis walaupun belum 

matang dan aroma apel kuat (harum) dibanding apel jenis lainnya dan dianggap 

merajai apel lokal. Soelarso (1996) menambahkan, buah apel Manalagi saat 

dipetik pada umur 114 hari mempunyai kandungan seperti pada Tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Kandungan Kimia Apel Manalagi dalam 100 gram 

Komponen Jumlah 
Total gula 
Kadar asam 
Glukosa 
Fruktosa 
Sukrosa 
Gula/asam 
pH 
Vitamin C 

8,29 % 
0,32 % 
3,72 % 
4,5 % 
4,54 % 
42,56 % 

4,62 
7,43 mg/100 g 

 

 Sumber : Soelarso (1996) 
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2.1.3 Varietas Anna 

Walaupun asalnya dari Thailand, tetapi apel ini cocok dikembangkan di 

Indonesia karena pertumbuhannya cepat. Kelebihannya terletak pada penampilan 

buahnya yang merah menyala, sekilas mirip apel Australia. Namun rasa daging 

buahnya tergolong asam. Bentuk buah trapesium terbalik. Setiap pohon mampu 

menghasilkan buah hingga 40 kg sekali musim (Nazaruddin dan Muchlisah, 

1994). Gambar buah apel Anna seperti pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Buah Apel Anna (Anonymous, 2010e) 

 

Bentuk buah Anna yaitu lonjong seperti trapesium terbalik dengan pangkal 

berlekuk dalam dan ujung berlekuk dangkal, mempunyai kulit sangat tipis dan 

berwarna merah. Daging buah yang baru dipetik mempunyai rasa asam dan aroma 

yang kurang tajam. Setelah buah diperam selama 3 – 4 hari, rasa menjadi manis 

dan aroma buah menjadi tajam. Daging buah yang berwarna kuning ini 

mengandung banyak air. Pada umur tujuh tahun, apel ini mampu menghasilkan 

buah antara 15 – 20 kg per pohon per tahun (Anonymous, 2010e). Kandungan 

kimia apel Anna seperti pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Kandungan Kimia Apel Anna dalam 100 gram 

Komponen (*) Jumlah Komponen (**) Jumlah 

Total gula 
Kadar asam 
Gula pereduksi 
Sukrosa 
Gula/asam 
Pektin 
pH 
Vitamin C 

11,50 % 
0,39 % 
8,29 % 
2,79 % 
27,18 % 
9 – 15 % 

3,65 
8,18 mg/ 100 g 

Kadar air 
Karbohidrat 
Protein 
Lemak 
Vitamin A 
Vitamin B 
Kalsium 
Besi 
Fosfor 

84,4 % 
14,9 g 
0,3 g 
0,4 g 

900 IU 
10 mg 
6 mg 

0,3 mg 
10 mg 

 

Sumber :  * Ashurt (2001) 
** Untung (1996) 

 

2.2 Senyawa Aktif Pada Buah Apel 

Fitokimia merupakan sejenis senyawa yang diturunkan dari sumber 

tumbuhan termasuk sayuran dan buah-buahan. Fitokimia biasanya digunakan 

sebagai senyawa aktif untuk fungsi normal tubuh dan memiliki efek yang 

menguntungkan bagi kesehatan atau memiliki peran aktif bagi 

pencegahan penyakit (Anonymous, 2010f). Konsentrasi fitokimia di dalam buah 

apel tergantung pada banyak faktor seperti jenis apel, waktu panen, penyimpanan 

dan proses pengolahan. Boyer and  Liu (2004) mengungkapkan bahwa buah apel 

kaya akan serat, fenol dan fitokimia. Fitokimia merupakan antioksidan alami 

dalam buah dan sayuran. Kandungan fitokimia serta flavonoid di dalam buah apel 

memiliki konsentrasi yang tinggi. Senyawa fitokimia merupakan antioksidan yang 

digunakan sebagai pencegah radikal bebas penyebab kerusakan sel-sel tubuh. 

Senyawa fitokimia pada buah apel yang berfungsi sebagai antioksidan 

adalah senyawa fenolik, golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, 

tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. Senyawa fitokimia pada buah 

apel terdiri dari : quercetin, cathechin, epicathechin, procyanidin, coumaric acid, 
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chlorogenic acid, gallie acid, phloridzin (Boyer and Liu, 2004). Di samping zat-

zat gizi tersebut, apel juga mengandung betakaroten. Betakaroten memiliki 

aktivitas sebagai provitamin A yang berguna untuk menangkal serangan radikal 

bebas penyebab berbagai penyakit degeneratif (Anonymous, 2010f). Pada apel 

juga terdapat vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan pada 

vitamin A dan C merupakan antioksidan sekunder yang dapat menangkap 

senyawa radikal serta mencegah terjadinya reaksi berantai. 

Senyawa antioksidan merupakan suatu inhibitor yang digunakan untuk 

menghambat autooksidasi. Efek antioksidan senyawa fenolik dikarenakan sifat 

oksidasi yang berperan dalam menetralisasi radikal bebas (Panovska et al., 2005). 

Antioksidan merupakan senyawa yang akan menghambat atau menunda proses 

oksidasi substrat pada konsentrasi yang rendah. Secara umum, antioksidan 

mengurangi kecepatan reaksi inisiasi pada reaksi berantai pembentukan radikal 

bebas dalam konsentrasi yang sangat kecil, yaitu 0,01% atau bahkan kurang. 

Karakter utama senyawa antioksidan adalah kemampuannya untuk menangkap 

radikal bebas (Prakash et al., 2001). Berdasarkan mekanismenya, antioksidan 

dikelompokan menjadi dua yaitu antioksidan primer dan antioksidan sekunder : 

a. Antioksidan primer 

Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal 

dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal 

sehingga produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk inisial (Prakash et al., 

2001). Contoh antioksidan ini adalah flavonoid, tokoferol, senyawa thiol, yang 

dapat memutus rantai reaksi propagasi dengan menyumbang elektron pada 

peroksi radikal dalam asam lemak. 
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sangat penting untuk memberikan efek perlindungan terhadap kanker. 

Chlorogenic acid adalah senyawa golongan fenil propanoid yang tersebar luas di 

berbagai bagian dari banyak tumbuhan dan biasanya terdapat dalam jumlah yang 

mudah dilacak. Struktur chlorogenic acid seperti pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Struktur Chlorogenic acid (Anonymous, 2010k) 

 

6. Tanin 

Secara umum, tanin adalah senyawa polifenol yang terdapat secara alami, 

sifat utamanya berikatan dengan protein dan polimer lainnya seperti sellulosa, 

hemisellulosa dan pektin untuk membentuk kompleks yang stabil (Tangendjaja et 

al., 1992). Tanin dapat tidak berwarna sampai berwarna kuning atau coklat. 

Adanya tanin dalam bahan makanan dapat ikut menentukan citarasa bahan 

makanan tersebut. Tanin yang terdapat pada buah apel termasuk jenis tanin yang 

mudah larut dalam air sehingga menyebabkan sepat. Sedangkan tanin yang tidak 

larut dalam air tidak akan menyebabkan rasa sepat karena sudah membentuk 

ikatan dengan senyawa lain (Suhardi dan Suksmadji, 1992). 

Tanin dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tipe struktur dan 

aktivitasnya terhadap senyawa hidrolitik terutama asam, yaitu tanin terkondensasi 

(condensed tannin) dan tanin terhidrolisis (hydrolyzable tannin) (Naczk et al., 

1994). Tanin terhidrolisa dapat dihidrolisa dengan asam atau basa lemah untuk 
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membentuk ikatan karbohidrat dan asam fenolat (Anonymous, 2010l). Struktur 

hydrolyzable tannin seperti pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Struktur Kimia Tanin Terhidrolisa (Anonymous, 2010l) 
 

Tanin mudah teroksidasi, bergantung pada banyaknya zat itu terkena air 

panas atau udara, dengan mudah ia dapat berubah menjadi asam tanat. Dengan 

semakin lama masa simpan buah apel dan proses pemasakan yang lama maka 

konsentrasi ethanol dan acetaldehyde dalam buah juga meningkat (Hui, 1992). 

Harrison dan Roberts (2006) dalam penelitiannya mengenai fermentasi, 

menyatakan bahwa tanin mengalami perubahan selama fermentasi, diantaranya 

oksidasi tanin yang dipercepat dengan adanya oksigen. Hal ini sesuai oleh Yang 

(2006), dalam penelitiannya mengenai aktivitas tanin pada produk fermentasi sari 

buah, aktivitas tanin akan turun seiring dengan lamanya fermentasi. 

7. Pektin 

Umur buah berpengaruh terhadap fraksi pektin yang ada. Pada buah muda, 

fraksi pektin disebut protopektin. Sementara pada buah matang, protopektin 

tersebut berubah menjadi pektin karena pengaruh hormon kematangan buah. 

Menurut Neubeck (1975) dalam Bauman (1981), polisakarida juga dapat 

menimbulkan kekeruhan selama penyimpanan. Polisakarida yang dimaksud 

adalah senyawa pektin. Pektin merupakan serat yang larut air. Ditemukan pada 
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semua jenis tanaman, tetapi lebih banyak pada buah yang asam seperti jeruk, 

lemon, anggur dan apel. Struktur pektin seperti pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Struktur Pektin (Anonymous, 2010m) 
 

Pektin (serat larut) dalam apel tidak hanya bermanfaat menurunkan 

kolesterol, namun dapat mengikat logam berat, seperti timbal dan merkuri dan 

mengeluarkannya dari tubuh. Kedua jenis serat dalam apel (larut dan tak larut) 

dapat berfungsi sebagai pelindung munculnya kanker. Mekanismenya melalui 

pencegahan konstipasi (sulit buang air) sehingga substansi toxic (racun) dapat 

segera dikeluarkan melalui feses. Pektin juga bermanfaat mengatasi diare karena 

kemampuannya membentuk feses lunak, bulky dan tidak cair (Khomsan, 2006).  

8. Fenol 

Selain itu buah apel juga kaya akan fenol, konsumsi apel memberikan 

kontribusi 22% asupan fenol yang berasal dari buah-buahan. Diantara berbagai 

buah-buahan, apel mengandung fenol bebas yang cukup tinggi. Fenol bebas tidak 

terikat dengan komponen lain dalam buah sehingga lebih mudah tersedia untuk 

diadsorpsi tubuh. Pektin dan fenol berperan dalam penurunan kolesterol. Jadi 

kombinasi kimiawi yang lengkap dalam apel saling bersinergi untuk mendukung 

kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Struktur fenol seperti pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Struktur Fenol (Wildman, 2001) 
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Menurut Wildman (2001) bahwa kurang lebih 45% dari total senyawa fenol 

apel adalah flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan antioksidan alami yang 

terdapat dalam buah apel. Oleh karena itu, dengan meningkatnya konsentrasi 

fenol maka kandungan flavonoid akan semakin tinggi sehingga aktivitas 

antioksidan semakin meningkat. Flavonoid merupakan salah satu dari kelompok 

senyawa fenolik yang dapat ditemukan di buah dan sayur dan merupakan bagian 

dari fitokimia. 

Flavonoid telah diteliti memiliki berbagai aktivitas biologis dan berperan 

sebagai antikanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi resiko penyakit 

kardiovaskuler dan penangkapan radikal bebas. Kekuatan aktivitas antioksidan 

dari flavonoid bergantung pada jumlah dan posisi dari gugus OH yang terdapat 

pada molekul. Semakin banyak substitusi gugus hidroksi pada flavonoid, maka 

aktivitas antiradikalnya semakin besar (Haryanto, 2004). Menurut Gordon (1990) 

dalam Firmansyah dan Adawiyah (2003), fenol sebenarnya inaktif sebagai 

antioksidan, namun bila terdapat atom-atom hidrogen yang tersubtitusi pada grup 

alkilnya (posisi orto dan para) maka dapat aktif sebagai antioksidan. 

 

2.3 Fermentasi 

Fermentasi merupakan sebuah proses metabolisme yang dilakukan oleh 

mikroorganisme untuk memperoleh energi dengan mengubah gula saat 

fermentasi, kebanyakan gula diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Fermentasi 

pada bahan pangan berjalan karena adanya mikroba melakukan kegiatan 

(metabolisme) yang menghasilkan suatu zat atau produk akhir yang dapat 
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memberikan perubahan-perubahan pada bahan pangan itu, baik perubahan fisik 

maupun kimia (Hidayat dkk, 2006). 

Beberapa tujuan fermentasi makanan menurut Steinkraus (1996) dalam 

Haard et al., (1999) yaitu (1) meningkatkan kualitas bahan pangan dengan 

pembentukan flavor, aroma dan perubahan tekstur, (2) pengawetan pangan akibat 

terbentuknya asam laktat, alkohol, asam asetat dan fermentasi alkalin, (3) 

peningkatan nilai biologi dengan pembentukan protein, asam amino esensial, 

asam lemak esensial dan vitamin, (4) detoksifikasi selama proses fermentasi dan 

(5) penurunan waktu pemasakan buah dan kebutuhan bahan bakar. 

Fermentasi terbagi menjadi dua tipe, berdasarkan kebutuhan oksigen yaitu 

tipe aerobik dan anaerobik. Tipe aerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya 

memerlukan oksigen, sedangkan tipe anaerobik adalah fermentasi yang pada 

prosesnya tidak memerlukan oksigen (Anonymous, 2008a). Menurut Paturau 

(1982) menyatakan bahwa konsentrasi gula yang tepat untuk fermentasi adalah 14 

– 18%. Jika konsentrasi gula terlalu tinggi maka aktivitas khamir dapat terhambat 

dan waktu fermentasi menjadi lebih lama serta tidak semua gula dapat 

difermentasi. Sebaliknya jika konsentrasi gula terlalu rendah akan mengakibatkan 

biaya produksi lebih tinggi. 

Fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae dapat dilakukan pada ph 4 – 5 

dengan temperatur 27 – 350C, proses ini dapat berlangsung selama 24 – 60 jam. 

Supaya Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh selama proses fermentasi maka 

perlu ditambahkan vitamin dan mineral. Vitamin yang dapat ditambahkan antara 

lain multivitamin, biotin, riboflavin, panthothenin dan vitamin A, B, C, D, E dan 

sebagainya (Anonymous, 2008b). 
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Menurut Daulay dan Rahman (1992), pada proses fermentasi minuman 

beralkohol, gula diubah menjadi alkohol, asam-asam organik, gliserol dan gas 

CO2. Esterifikasi antara asam dan alkohol menghasilkan ester yang membentuk 

citarasa yang khas. Selama fermentasi terjadi penguraian gula menjadi alkohol 

dan hasil sampingnya berupa asam asetat, asam laktat dan aldehida. Lemak juga 

akan terurai menjadi asam lemak yang selanjutnya membentuk ester asam lemak 

yang merupakan komponen citarasa penting. Sel khamir juga harus mampu 

mendegradasi pektin menjadi asam galakturonat, jika tidak maka selama 

fermentasi, tekstur dalam sari buah tidak berubah. 

Proses fermentasi sangat bergantung pada kecepatan reaksi dan konstanta 

reaksi. Kecepatan reaksi pada bioproses dipengaruhi oleh perubahan kondisi 

lingkungan seperti pH, suhu, tekanan, kosentrasi inokulum dan aktivitas air 

(Suharto, 1995). Menurut Judoamidjojo (1990) proses fermentasi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu kadar gula, O2, pH, medium, CO2, nitrogen, mineral, 

faktor tumbuh, suhu, tekanan dan udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

fermentasi yaitu : 

1. Konsentrasi gula 

Buah-buahan merupakan bahan yang umumnya mengandung gula yang 

rendah. Menurut Paturau (1982) menyatakan bahwa konsentrasi gula yang tepat 

untuk fermentasi adalah 14 – 18%. Jika konsentrasi gula terlalu tinggi maka 

aktivitas khamir dapat terhambat dan waktu fermentasi menjadi lebih lama. 

2. Spesies sel khamir 

Pada fermentasi alkohol digunakan khamir murni dari strain Saccharomyces 

cerevisiae, khamir ini dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Ciri-ciri 
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kultur yang baik adalah mudah tumbuh, tahan alkohol dan gula yang tinggi, 

efisien dalam mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan tidak banyak berubah 

karena adanya perubahan pH, suhu dan tekanan osmosis. Umumnya fermentasi 

dapat berhasil memuaskan bila khamir yang digunakan berasal dari kultur murni 

dari ragi roti (Kumalaningsih dan Hidayat, 1995). S. cerevisiae pada umumnya 

dikenal sebagi bakers yeast (ragi roti) atau brewers yeast (ragi bir). 

Ragi ini memfermentasi gula-gula yang ada dalam tepung atau yang 

ditambahkan dalam adonan, menghasilkan karbondioksida (CO2) dan alkohol 

(etanol). Menurut Suliantari dan Rahayu (1990), khamir Saccharomyces 

cerevisiae bersifat amilolitik, tetapi dapat menghasilkan alkohol yang cukup 

tinggi yaitu 18 – 20% (v/v), serta dapat melakukan fermentasi pada kadar gula 

awal 30% (b/v) (Zubaedah, 1998). Sumber karbon untuk Saccharomyces 

cerevisiae adalah karbohidrat. Seluruh khamir membutuhkan D-glukosa, D-

fruktosa dan D-mannosa. Bila sumber karbon berupa di-, tri- atau polisakarida 

maka substrat akan diubah terlebih dahulu menjadi heksosa melalui proses 

hidrolisis. Khamir mampu memfermentasi hampir semua jenis gula termasuk 

sukrosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, mannosa, maltosa, dan maltotriosa (Varnam 

and Sutherland, 1994). ). Komposisi media ragi seperti pada Tabel 6, yaitu : 

Tabel 6. Komposisi Media Ragi 

Unsur Persen bobot kering 
Karbon 49 % 
Hidrogen 7 % 
Oksigen 33 % 
Nitrogen 9 % 
Fosfor 1 % 
Sulfur 0,5 % 
Magnesium 0,5 % 

  

Sumber : Rose (1977) 
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Untuk mempertahankan hidup, khamir memerlukan energi diantaranya 

Adebosin Triphosphat (ATP) dan untuk mendapatkannya maka mengkonsumsi 

gula yang dapat berupa glukosa dan fruktosa. Apabila Saccharomyces cerevisiae 

memiliki oksigen dalam jumlah banyak, gula-gula tersebut diurai tahap demi 

tahap menjadi molekul yang lebih kecil. Akan tetapi, jika oksigen dalam jumlah 

sedikit atau tidak ada maka degradasi kimia tidak berjalan dengan sempurna 

sehingga gula diuraikan menjadi alkohol (Pretitis, 1990). Saccharomyces 

cerevisiae mampu hidup pada suhu antara 0 – 500C, dengan suhu optimum antara 

20 – 300C. Sedangkan pH optimum pertumbuhannya adalah 4 – 5. Pada umumnya 

Saccharomyces cerevisiae toleran terhadap asam sehingga masih dapat tumbuh 

pada pH 3 – 4, selain itu Aw yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya adalah 0,85 

atau RH 88% (Fardiaz, 1992). 

3. Jumlah sel khamir 

Hasil penelitian Hidayat dkk, (1997) jumlah ragi roti yang digunakan 

sebesar 0,5% akan menghasilkan jumlah alkohol minimal dengan waktu 24 jam. 

4. pH 

Khamir dapat bertahan dalam kisaran pH yang cukup luas dan tumbuh 

dengan baik pada pH antara 3 – 5. pH optimum untuk pertumbuhan antara 4 – 5 

(Kumalaningsih dan Hidayat, 1995). Pengaturan pH dilakukan dengan 

penambahan asam sitrat jika subtratnya alkalis/ dengan natrium karbonat jika 

subtratnya asam. 

5. Suhu 

Menurut Daulay dan Rahman (1992), suhu optimum untuk pertumbuhan 

dan aktivasi sel khamir adalah 27 – 350C. Suhu untuk pertumbuhan dan 
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perkembangbiakan khamir adalah 200C – 400C Proses yang berlangsung lambat 

dan lama pada suhu yang rendah akan menghasilkan asam dan alkohol dengan 

flavor yang lebih khas. 

6. Oksigen 

Pada permulaan proses, khamir memerlukan sedikit oksigen untuk 

pertumbuhannya, oleh karena itu diberi oksigen, setelah terbentuk gas CO2 reaksi 

dikondisikan menjadi anaerob. Proses fermentasi dalam keadaan anaerob atau 

tidak ada oksigen agar khamir melakukan degradasi tidak sempurna sehingga gula 

diubah menjadi molekul etanol (Prestitis, 1990). Saccharomyces cerevisiae dapat 

tumbuh dengan baik dan memproduksi massa sel yang lebih besar pada kondisi 

aerob tapi mereka dapat memfermentasi gula lebih cepat pada kondisi anaerob 

(Potter and Hotchkiss, 1995). 

7. Alkohol 

Menurut Daulay dan Rahman (1992), etanol yang diproduksi oleh sel – sel 

khamir selama proses fermentasi akan menghambat aktifitas dan pertumbuhan sel. 

Jika suhu fermentasi meningkat, derajat penghambatan juga meningkat. Suhu 

fermentasi yang lebih rendah akan menghasilkan etanol yang lebih tinggi dan 

fermentasi akan berlangsung lebih sempurna.  

Jalur dalam proses fermentasi alkohol sama dengan glikolisis sampai 

terbentuknya piruvat. Dua tahap reaksi enzim berikutnya adalah reaksi perubahan 

asam piruvat menjadi asetaldehide dan reaksi reduksi asetaldehide menjadi 

alkohol. Pada reaksi pertama piruvat didekarboksilasi yang diubah menjadi 

asetaldehide dan CO2 oleh piruvat dekarboksilase. Reaksi terakhir, asetaldehide 

direduksi oleh NADH dengan enzim alkohol dehidrogenase, menghasilkan etanol. 
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Dimana etanol dan CO2 merupakan hasil fermentasi alkohol dan jumlah energi 

yang dihasilkannya sama dengan glikolisis anaerob, yaitu 2 ATP (Wood, 1998).  

8. Nitrogen dan mineral 

Pertumbuhan mikroba industrial memerlukan senyawa nitrogen dalam 

bentuk organik maupun inorganik. N organik dan mineral untuk fermentasi ini 

berasal dari kandungan nutrisi apel tersebut. Penambahan senyawa organik 

meningkatkan pertumbuhan mikroba dan produk katabolitnya (Suharto, 1995). 

Nutrisi/ zat gizi untuk khamir adalah unsur C sebagai sumber karbohidrat, unsur 

N sebagai sumber nitrogen, unsur P dengan penambahan pupuk fosfat. Mineral 

utama yang dibutuhkan semua jenis mikroba adalah kalsium, sulfur dan 

magnesium, vitamin yang dapat ditambahkan adalah biotin, asam nikotinat, asam 

folat, riboflavin dan vitamin A, B, C, D, E. 

9. Waktu fermentasi 

Fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae dapat dilakukan pada ph 4 – 5 

dengan temperatur 27 – 350C, proses ini dapat berlangsung selama 24 – 60 jam. 

Selama fermentasi oleh khamir ini akan terjadi perubahan pada beberapa 

komponen kimia yang ada dalam buah apel, diantaranya yaitu : 

a. Kenaikan total alkohol 

Semakin lama waktu fermentasi maka total alkohol yang dihasilkan juga 

semakin tinggi. Menurut Ashurt (2001) menyatakan bahwa produk alkoholik dari 

fermentasi jus apel dengan lama fermentasi selama 24 – 60 jam terdapat 

kandungan alkohol antara 1,2 – 8,5%. Pada prinsipnya proses fermentasi 

minuman beralkohol yaitu gula diubah menjadi alkohol, asam-asam organik, 
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gliserol dan gas CO2. Esterifikasi antara asam dan alkohol menghasilkan ester 

yang membentuk citarasa yang khas (Winarno, 1997). 

b. Kenaikan total asam 

Menurut Higgins et al., (1984), kenaikan total asam pada fermentasi 

disebabkan karena dalam fermentasi etanol akan terbentuk juga senyawa lain yang 

bersifat asam seperti gliserol, ester dan asetaldehid. Selama fermentasi, lemak 

juga akan terurai menjadi asam lemak yang selanjutnya membentuk ester asam 

lemak yang merupakan komponen citarasa penting. Protein juga terurai menjadi 

asam-asam amino essensial. 

c. Penurunan nilai pH 

Penurunan nilai pH terjadi karena selama proses fermentasi, khamir 

menghasilkan etanol dan asam organik. Hal ini seperti yang diungkapkan 

Wignyanto (2001), perubahan pH dalam fermentasi disebabkan karena dalam 

aktivitas sel khamir selain menghasilkan etanol sebagai metabolit primer juga 

menghasilkan asam-asam organik seperti asam malat, asam tartarat, asam sitrat, 

asam asetat, asam butirat dan asam propionat sebagai hasil sampingan. 

d. Kenaikan total padatan terlarut 

Semakin lama waktu fermentasi maka semakin banyak gula pereduksi 

(glukosa dan fruktosa) yang terbentuk, dimana gula pereduksi dapat diukur 

sebagai padatan terlarut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Reed and 

Nagodawithana (1991) yang menyebutkan bahwa selama proses fermentasi 

khamir dan bakteri berlangsung, terjadi kenaikan total padatan terlarut. Muafi 

(2004) menambahkan bahwa gula merupakan komponen padatan terlarut yang 

dominan disamping pigmen, vitamin dan asam-asam organik. 
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e. Kenaikan gula pereduksi 

Jumlah sukrosa dalam apel dapat mempengaruhi kadar gula reduksinya 

dimana selama fermentasi sukrosa akan didegradasi menjadi glukosa dan fruktosa. 

Varnam and Sutherland (1994) menambahkan kenaikan gula pereduksi terjadi 

karena penurunan total gula dimana selama fermentasi berlangsung terjadi 

aktivitas khamir yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, 

selanjutnya diubah menjadi alkohol dan CO2. Dengan semakin banyaknya asam 

yang terbentuk maka semakin banyak pula gula (sukrosa) yang terhidrolisis 

menjadi gula invert (glukosa dan fruktosa) sehingga kadar gula pereduksi yang 

dihasilkan meningkat. 

f. Penurunan vitamin C 

Kandungan vitamin C dalam buah apel dipengaruhi oleh konsentrasi buah 

yang menjadi sumber vitamin C (asam askorbat) dan kemungkinan terjadinya 

degradasi vitamin C selama pengolahan. Selama proses sebelum dilakukan 

fermentasi dapat menyebabkan terjadinya degradasi vitamin C. Menurut Winarno 

(1997), vitamin C mudah teroksidasi dan proses tersebut dipercepat oleh panas, 

sinar, alkali, enzim dan oksidator. 

g. Kenaikan aktivitas antioksidan 

Menurut Wildman (2001) bahwa kurang lebih 45% dari total senyawa fenol 

apel adalah flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan antioksidan alami yang 

terdapat dalam buah apel. Oleh karena itu, dengan meningkatnya konsentrasi 

fenol maka kandungan flavonoid akan semakin tinggi sehingga aktivitas 

antioksidan semakin meningkat. Flavonoid merupakan salah satu dari kelompok 

senyawa fenolik yang dapat ditemukan di buah dan sayur dan merupakan bagian 
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dari fitokimia. Menurut Gordon (1990), senyawa fenol yang ada pada buah apel 

sebenarnya inaktif sebagai antioksidan namun bila terdapat atom-atom hidrogen 

yang tersubtitusi pada grup alkilnya (posisi orto dan para) maka dapat aktif 

sebagai antioksidan. 

Selain itu, di apel terdapat Betakaroten yang merupakan bentuk provitamin 

A yang paling aktif dan stabil pada pH netral. Menurut Harris (1989), kadar 

Betakaroten dalam buah apel akan mengalami kenaikan karena selama fermentasi 

akan terbentuk alkohol dan asam-asam organik yang dapat mengekstrak dan 

melarutkan Betakakroten. Aktivitas antioksidan mengalami kenaikan karena 

Betakaroten merupakan antioksidan sekunder dalam buah apel disamping vitamin 

C, fenol, asam-asam organik dan zat fitokimia lainnya. 

 

2.4 Sirup 

Sirup merupakan minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, 

hal ini karena kemudahannya dalam hal penyajian. Sirup merupakan larutan gula 

pekat yang digunakan sebagai bahan minuman dengan atau tanpa ditambahkan 

asam sitrat dan asam laktat, juga aroma dan zat warna (Marta et al., 2007). 

Pembuatan sirup dilakukan dengan dua cara yaitu dengan atau tanpa pengawet. 

Tanpa pengawet karena fungsi gula sebagai bahan pengawet yang dapat 

menghancurkan dinding sel mikroba secara plasmolisis (Winarno, 1994). 

Plasmolisis adalah peristiwa terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena sel 

berada dalam larutan hipertonik (larutan gula). Plasmolisis dapat memberikan 

gambaran untuk menentukan besarnya nilai osmosis sebuah sel. Jika sel 
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ditempatkan dalam larutan yang hipertonik terhadap cairan selnya, maka air akan 

keluar dari sel tersebut sehingga plasma akan menyusut (Wildman, 2001). 

Sirup merupakan sejenis produk olahan berupa larutan kental dengan 

citarasa beraneka ragam dan dapat disajikan sebagai minuman dengan cara 

mengencerkan terlebih dahulu. Sirup dapat tahan lama untuk disimpan tanpa 

mengalami kerusakan karena kandungan gulanya cukup tinggi, yakni sekitar 65% 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Bakrie dkk, 2002). 

Pada dasarnya sirup terbuat dari larutan gula yang kental. Untuk menambah rasa 

dan aroma sering disertai penambah rasa, asam sitrat, pewarna dan asam laktat 

(Suryati dan Wuri, 2003). Tekstur sirup secara umum yaitu kental, kekentalan 

suatu zat cair dengan penambahan gula tergantung pada lama waktu pemanasan. 

Dimana semakin lama pemanasan dilakukan maka sirup yang dihasilkan akan 

semakin kental. Daya larut dari gula yang tinggi akan mengurangi keseimbangan 

relativ (ERH) dan akan mengikat air, sehingga jika semakin lama proses 

pemanasan akan terjadi karamelisasi. Semakin tinggi suhu pemanasan maka 

semakin tinggi daya larut dari gula (Buckle et al., 1987). 

Sirup apel ini berbeda dengan minuman hasil fermentasi sari buah lainnya 

seperti cider, alkohol yang dihasilkan dari sirup apel ini kemungkinan hanya 

sebesar 0 – 1%. Sirup apel merupakan minuman fermentasi dari sari buah apel 

yang mengandung sejumlah senyawa fenolik dan asam klorogenat yang dapat 

berfungsi sebagai minuman kesehatan, seperti halnya cider (Pramanik, 2003). 

Standar mutu untuk sirup berdasarkan SNI adalah mengandung gula minimun 

65% untuk mutu I, 60 – 65% untuk mutu II dan 55 – 60% untuk mutu III, 

menggunakan zat warna dan pengental yang diperbolehkan untuk makanan, tidak 
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menggunakan pemanis buatan (sakarin, dulcin, garam-garam siklamat), bahan 

pengawet (asam benzoat) maksimal 250 mg/kg, asam salisilat dan logam-logam 

berbahaya (Cu, Hg, Mg, Pb atau As) negatif. Syarat mutu sirup berdasarkan SNI 

seperti pada Tabel 7. 

Tabel 7. Syarat Mutu Sirup Berdasarkan SNI 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
1 Keadaan:   
 1.1.Aroma - Normal 
 1.2.Rasa - Normal 

2 
Gula jumlah (dihitung 
sebagai sakarosa) 

% b/b Min. 65 

3 
Bahan tambahan 
makanan 

  

 3.1. Pemanis Buatan - Tidak boleh ada 
 3.2. Pewarna Tambahan - Sesuai SNI 01-0222-1995 
 3.3. Pengawet - Sesuai SNI 01-0222-1995 
4 Cemaran logam:   
 4.1 Timah (Pb) mg/kg Maks. 1.0 
 4.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10 
 4.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 25 
5 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 0.5 
6 Cemaran mikroba:   

 
6.1 Angka lempeng 
total 

Koloni/ml Maks. 102 

 6.2 Coliform APM/g Maks. 20 
 6.3 E. Coli APM/g <3 
 6.4 Salmonella Koloni/25n Negatif 
 6.5 S.aureus Koloni/ml 0 
 6.6 Vibrio cholera Koloni/ml Negatif 
 6.7 Kapang Koloni/ml Maks. 50 
 6.8 Khamir Koloni/ml Maks. 50 

  

Sumber : SNI (1994) 
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2.5 Bahan Pembuatan Sirup 

2.5.1 Gula pasir (Sukrosa) 

Menurut Anonymous (2010n), sukrosa atau biasa disebut dengan gula pasir 

(sakarosa) merupakan suatu disakarida (glukosa dan fruktosa) yang memiliki 

rumus molekul C12H22O11, dan memiliki nama kimiawi β-D-fruktofuranosil α-D-

glukopiranosida. Selain sukrosa, dikenal pula gula anggur (dextrose), gula buah 

(fruktose), sirup gula, maltodekstrin, maltosa dan gula susu (laktose). Gula pasir 

mempunyai sifat sedikit higroskopis dan mudah larut dalam air, semakin tinggi 

suhu maka kelarutan gula akan semakin besar (Kumalaningsih dkk, 2005). 

Sukrosa bersifat non pereduksi karena tidak mempunyai gugus OH bebas 

yang reaktif, tetapi selama pemasakan dan dengan adanya asam, sukrosa dapat 

terhidrolisis menjadi gula invert yaitu fruktosa dan glukosa yang merupakan gula 

pereduksi. Kecepatan invertasi dipengaruhi oleh suhu, waktu pemanasan dan pH 

larutan (Lutony, 1993). Komposisi zat gizi gula seperti pada Tabel 8, yaitu : 

Tabel 8. Komposisi Zat Gizi Gula tiap 100 gram 

Komposisi Satuan Jumlah 
Energi Kal 364 
Protein g - 
Lemak g - 
Karbohidrat g 94 
Kalsium (Ca) mg 5 
Fosfor (P) mg 1 
Besi (Fe) mg 0,1 
Vitamin A IU - 
Vitamin B mg - 
Vitamin C mg - 
Air g 5,4 
Bagian yang dapat dimakan % 100 

  

Sumber : Lutony (1993) 
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Gula terlibat dalam pengawetan dan pembuatan aneka ragam produk 

makanan atau minuman. Kadar gula yang tinggi bersama dengan kadar asam yang 

tinggi (pH rendah), perlakuan dengan pasteurisasi, pemanasan, penyimpanan pada 

suhu rendah, dehidrasi dan bahan-bahan pengawet kimia (seperti belerang 

dioksida, asam benzoat) merupakan teknik-teknik pengawetan yang penting 

(Buckle et al., 1987). Peranan gula dalam industri minuman bukan sekedar 

sebagai sumber rasa manis tetapi juga untuk menyempurnakan rasa asam dan 

citarasa yang lain, serta memberikan rasa berisi karena memperbaiki kekentalan 

(Lutony, 1993). 

Menururt Winarno (1994), gula sebagai pengawet banyak digunakan 

khususnya pada selai, jelly, sari buah, manisan, susu kental manis dan lain 

sebagainya. Penambahan gula pada kadar yang tinggi dapat menyerap dan 

menurunkan kadar air sehingga air bebas tidak lagi digunakan oleh 

mikroorganisme dan Aw bahan menjadi rendah. Selain itu, kadar gula yang tinggi 

juga menyebabkan lisis pada sel mikroba. Plasmolisis adalah peristiwa 

terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena sel berada dalam larutan 

hipertonik (larutan gula). Plasmolisis dapat memberikan gambaran untuk 

menentukan besarnya nilai osmosis sebuah sel. Jika sel ditempatkan dalam larutan 

yang hipertonik terhadap cairan selnya, maka air akan keluar dari sel sehingga 

plasma akan menyusut. 

 

2.5.2 Air 

Air merupakan komponen utama dari semua produk minuman dengan 

persentase hingga mencapai 92%. Air tersebut harus bebas dari bahan-bahan 
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Asam sitrat dipilih karena memiliki hubungan yang sinergis dengan pH 

dimana asam sitrat dapat mengkondisikan pH larutan menjadi rendah sehingga 

menghambat reaksi pencoklatan pada sirup. Sedangkan menurut Winarno (2002), 

asam sitrat dapat digunakan sebagai penegas rasa, warna, atau dapat 

menyelubungi after taste yang tidak disukai dan juga sebagai pengatur pH 

sehingga mencegah kerusakan oleh mikroorganisme. Denaturasi protein pada sel 

mikroba ini terjadi karena pH bahan menjadi asam sehingga menyebabkan under 

atau over prediciton. 

Asam sitrat tidak hanya menurunkan pH tetapi juga mengikat unsur logam 

(Cu) pada sistem enzim. Dengan terikatnya ion Cu maka aktivitas enzim 

terhambat sehingga reaksi browning oleh enzim terhambat. Asam sitrat yang 

mengikat logam ini disebut sebagai kelator (pengkelat) (Apandi, 1994). Menurut 

Winarno (2002), sifat asam senyawa ini dapat mencegah pertumbuhan mikroba 

dan bertindak sebagai bahan pengawet. pH buffer rendah yang dihasilkan akan 

mempermudah proses pengolahan. Bahan bersifat sinergis terhadap antioksidan 

dalam mencegah ketengikan dan browning. Adapun sifat fisik dan kimia asam 

sitrat seperti pada Tabel 9, yaitu : 
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Tabel 9. Sifat Fisik dan Kimia Asam Sitrat 

Sifat Anhidrous Hidrous 
Formula 

Massa molekuler (dalton) 
Spesific Gravity 
Titik Cair (0C) 

pH pada larutan 1N 
Kelarutan pada 250C (g/100 ml) 

Air 
Alkohol 

Ether 
Rata-rata absorpsi air (persen dalam 

berat setelah 80 menit pada RH 90%) 
pada 

26,70C 
37,80C 

C6H4O7 
192,3 
1,665 
153 
2,00 

 
162 
59 

0,75 
 
 
 

82,5 
96 

C6H4O7. H2O 
210,15 
1,542 

135 – 152 
1,95 

 
209 
90 
1,6 

 
 
 
- 
- 

Sumber : Gardner (1996) dalam Goldberg (1991) 

 

2.6 Proses Pembuatan Sirup Secara Umum 

Menurut Bakri dkk, (2002), proses pembuatan sirup meliputi persiapan 

bahan dan alat, pengupasan dan pencucian, blanching, penghancuran bahan, 

pencampuran bahan, pemasakan, pengisian ke dalam botol, penutupan, 

pasteurisasi dan pendinginan.  

a.  Persiapan bahan dan alat 

Bahan baku yang disiapkan terdiri dari apel, air, sukrosa (gula pasir) dan 

asam sitrat. Sedangkan alat yang digunakan yaitu kompor, panci, baskom, 

blender, pisau, kain saring, pengaduk, gelas ukur, timbangan analitik dan 

termometer (Bakri dkk, 2002). 

b.  Pengupasan dan pencucian 

Pengupasan dilakukan setelah buah dicuci dengan bersih, biji-biji yang ada 

harus dibuang dan hanya daging buah yang digunakan. Pencucian dilakukan 
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untuk menghilangkan kotoran dan debu yang melekat pada bahan. Pencucian ini 

menggunakan air bersih yang mengalir (Satuhu, 1996). 

c.  Blanching 

Blanching merupakan perlakuan pendahuluan pada buah dan sayur untuk 

mencapai kualitas yang baik pada produk kaleng, kering dan beku (Hui, 1992). 

Blanching dilakukan untuk menghilangkan udara dan gas pada jaringan bahan, 

menginaktifkan enzim yang menyebabkan perubahan warna, memperbaiki flavor, 

serta mengurangi jumlah kontaminasi mikroba (Satuhu, 1996). Blanching 

merupakan perlakuan panas pada bahan yang dapat dilakukan dengan merendam 

dalam air panas atau pemberian uap panas. Blanching dilakukan pada suhu 85 – 

1000C dengan waktu 1 – 5 menit (Bakri dkk, 2002). 

e.  Pemotongan 

Bahan baku dipotong dengan ukuran 2 cm, pengecilan ukuran ini bertujuan 

untuk meningkatkan luas permukaan bahan. Menurut Bernasconi (1995), bahwa 

perpindahan massa berlangsung pada bidang kontak antara fase cair dan bahan 

maka bahan yang akan diekstrak perlu memiliki luas permukaan yang seluas 

mungkin dan ini dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran bahan. 

f.  Penghancuran 

Penghancuran dengan menggunakan juicer, dimana komponen-komponen 

yang larut dan tidak terlarut dalam suatu campuran akan dihancurkan secara 

mekanis. Komponen yang larut dapat berupa cairan maupun padatan (Hui, 1992). 

g.  Penyaringan I 

Penyaringan (filtrasi) adalah pemisahan bahan secara mekanis berdasarkan 

ukuran partikel yang berbeda dengan media bantuan sehingga partikel padat yang 



37 

 

 

 

lebih besar akan tertahan oleh media filter. Pada filtrasi cairan, diharapkan agar 

filtrat yang diperoleh sedapat mungkin bebas dari padatan (Bernasconi, 1995).  

h. Pencampuran dan pemanasan 

Pencampuran merupakan unit operasi yang seragam dan diperoleh dari dua 

atau lebih komponen dengan menyebarkan komponen yang satu ke dalam 

komponen yang lain (Fellows, 1990). Bahan yang ditambahkan adalah gula 

dengan kadar minimal 65% dan asam sitrat. Peranan gula dalam industri minuman 

bukan sekedar sebagai sumber rasa manis tetapi juga untuk menyempurnakan rasa 

asam dan citarasa yang lain, serta memberikan rasa berisi karena memperbaiki 

kekentalan (Lutony, 1993). Pencampuran bertujuan untuk mendapatkan semi 

padatan yang homogen. Winarno (2002) berpendapat bahwa dalam proses 

pemanasan juga dilakukan pengadukan untuk meratakan penyerapan air dan 

selama pengadukan akan menyebabkan granula gula pecah sehingga dapat 

meningkatkan viskositas larutan 

i.  Penyaringan II 

Penyaringan yang kedua dilakukan untuk memisahkan larutan dari kotoran-

kotoran yang terbawa oleh sukrosa, air dan asam sitrat (Bernasconi, 1995). 

j.  Pengisian ke dalam botol 

Pengisian bahan tidak boleh dilakukan sampai penuh, tetapi harus 

menyisakan sejumlah ruangan kosong bagian atas (head space). Volume head 

space disarankan 10% karena jika volume head space tidak terlalu besar, dapat 

menyulitkan penghampaan sehingga peluang terjadinya oksidasi atau kerusakan 

warna dan aroma semakin besar (Bakri dkk, 2002). 
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k. Penutupan 

Setelah proses pengisian bahan, kemudian dilakukan penutupan. 

Diusahakan secepat mungkin ditutup agar tidak ada udara diantara bahan dan 

penutupnya. Demikian pula jika segera ditutup tidak mungkin bahan terkena 

mikroorganisme perusak atau organisme lain yang dapat masuk ke dalam botol 

pengemas (Bakri dkk, 2002). 

m. Pendinginan 

Bakri dkk, (2002), berpendapat bahwa tujuan pendinginan adalah untuk 

menghindari pemanasan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan nilai gizi 

turun dan flavor yang tidak disukai konsumen karena produk pangan yang 

dihasilkan terlalu lunak, disamping struktur bahan menjadi rusak. Pendinginan 

juga bertujuan untuk mencegah kerusakan botol karena tekanan dalam botol dapat 

meningkat selama pemanasan. 

 

2.7 Bahan Pengemas 

Pengemasan merupakan suatu tindakan untuk menempatkan produk dalam 

wadah yang sesuai sehingga produk dapat memenuhi persyaratan untuk dapat 

dipasarkan. Pengemasan produk harus memperhatikan aspek keamanan pangan, 

estetika dan kemudahan pengkonsumsian serta ramah lingkungan. Pengemasan 

bertujuan untuk melindungi produk dari kemungkinan kerusakan selama produk 

beredar dipasaran (Susanto dan Saneto, 1994). 

Bahan pengemas yang sering digunakan adalah botol plastik atau gabungan 

antara polyethylene dan polypropylene. Menurut Susanto dan Saneto (1994), 

polyethylene merupakan volume terbesar dari plastik tipis berlapis tunggal yang 
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digunakan dalam industri pengemasan fleksibel. Polyethylene dengan kepadatan 

tinggi (dengan suhu dan tekanan rendah) memberikan perlindungan yang baik 

terhadap air dan akan meningkatkan stabilitas terhadap panas. Sedangkan 

polypropylene merupakan jenis plastik tipis yang lebih kaku, kuat dan ringan 

daripada polyethylene dengan daya tembus uap air yang rendah. Plastik jenis 

polypropylene mempunyai ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap 

suhu tinggi serta cukup mengkilap dan penahan gas yang baik. Gambar bahan 

pengemas seperti pada Gambar 13 (Anonymous, 2010p). 

      
Gambar 13.  Bahan Pengemas (Botol Plastik) 

 

Menurut Susanto dan Saneto (1994), kemasan itu sendiri merupakan suatu 

wadah untuk mengemas produk yang dilengkapi dengan label atau keterangan-

keterangan termasuk beberapa manfaat dari isi produk. Label yang ditempel 

diusahakan agar dapat memperbaiki penampilan produk dan meningkatkan daya 

tarik konsumen. Pada label dicantumkan beberapa informasi yang berkaitan 

dengan produk, misalnya merek, komposisi bahan, produk dagang, izin 

Departemen Kesehatan, tanggal kadaluarsa dan nama perusahaan.  
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2.8 Pengaruh Pengolahan Terhadap Karakteristik Sirup 

Pada proses pembuatan sirup apel terdapat proses pemanasan yang dapat 

menyebabkan perubahan beberapa komponen kimia yang penting dalam buah 

apel, diantaranya yaitu : 

a. Penurunan vitamin C 

Kandungan vitamin C dalam buah apel dipengaruhi oleh konsentrasi buah 

yang menjadi sumber vitamin C (asam askorbat) dan kemungkinan terjadinya 

degradasi vitamin C selama pengolahan. Proses pemanasan dalam pembuatan 

sirup ini dapat menyebabkan terjadinya degradasi vitamin C. Menurut Winarno 

(1997), vitamin C mudah teroksidasi dan proses tersebut dipercepat oleh panas, 

sinar, alkali, enzim dan oksidator. 

b. Kenaikan gula pereduksi 

Pada proses pembuatan sirup ini, sari apel yang dihasilkan ditambah dengan 

sukrosa (gula pasir) 150% (b/v). Gula pasir mempunyai sifat sedikit higroskopis 

dan mudah larut dalam air dimana semakin tinggi suhu pemanasan maka 

kelarutan gula akan semakin besar (Kumalaningsih dkk, 2005). Sukrosa bersifat 

non pereduksi karena tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif, tetapi 

selama pemasakan dan dengan adanya asam, sukrosa dapat terhidrolisis menjadi 

gula invert yaitu fruktosa dan glukosa yang merupakan gula pereduksi. Kecepatan 

invertasi dipengaruhi oleh suhu, waktu pemanasan dan pH larutan (Lutony, 1993). 

c. Kenaikan total asam 

Pada proses pembuatan sirup ini, sari apel yang dihasilkan ditambah dengan 

asam sitrat 1,25% (b/v) sehingga menyebabkan kenaikan total asam pada sirup. 

Menurut Winarno (2002), asam sitrat dapat digunakan sebagai penegas rasa, 
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warna, atau dapat menyelubungi after taste yang tidak disukai dan juga sebagai 

pengatur pH sehingga mencegah kerusakan mikroorganisme. Selain itu, adanya 

pre-treatment dengan fermentasi maka total asam yang terukur juga semakin 

tinggi. Menurut Daulay dan Rahman (1992), pada proses fermentasi minuman 

beralkohol, gula diubah menjadi alkohol, asam organik, gliserol dan gas CO2.  

d. Kestabilan aktivitas antioksidan 

Konsentrasi fitokimia di dalam buah apel tergantung pada banyak faktor 

seperti jenis apel, waktu panen, penyimpanan dan proses pengolahan. Winarno 

(1997) mengungkapkan bahwa buah apel kaya akan serat, fenol dan fitokimia. 

Senyawa fitokimia merupakan antioksidan yang digunakan sebagai pencegah 

radikal bebas penyebab kerusakan sel-sel tubuh. Pada bahan baku dan minuman 

fermentasi, aktivitas antioksidan dapat tetap stabil meskipun produk telah 

mengalami suatu proses. Hal ini dikarenakan senyawa antioksidan pada produk 

tersebut stabil terhadap proses pengolahan, jadi meskipun produk tersebut sudah 

diproses dan difermentasi, tidak akan merusak senyawa antioksidannya. 

Selain itu, di apel terdapat Betakaroten yang merupakan bentuk provitamin 

A yang paling aktif dan stabil pada pH netral. Menurut Harris (1989), kadar 

Betakaroten dalam buah apel akan mengalami kenaikan karena selama fermentasi 

akan terbentuk alkohol dan asam-asam organik yang dapat mengekstrak dan 

melarutkan Betakakroten. Aktivitas antioksidan akan mengalami kenaikan karena 

Betakaroten merupakan antioksidan sekunder dalam buah apel disamping vitamin 

C, fenol, asam-asam organik dan zat fitokimia lainnya. Pengaruh pengolahan 

terhadap persentase penurunan nutrisi makanan seperti pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Pengaruh Pengolahan Terhadap (%) Penurunan Nutrisi Makanan 

 
 

Sumber : USDA Table of Nutrient Retention Factors (2003) 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian tentang sirup apel ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan 

Nutrisi Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2010 

sampai November 2010. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan sirup adalah baskom, pisau, blender 

(National), kain saring halus, timbangan analitik (Denver Instrument XP-1500), 

panci, glassware, stopwatch, kompor gas, wadah ukur 2 liter, pengaduk, saringan 

teh, sendok dan botol plastik ukuran 400 ml. Sedangkan alat yang digunakan 

untuk analisa adalah color reader (Minolta CR-10), glassware, termometer, pH 

meter (Model pHS-3C), hand refraktometer, viskometer falling ball, timbangan 

digital, timbangan analitik (Denver Instrument XP-1500), spektrofotometer 

(UNICO UV-2100), stopwatch, bola hisap dan statif. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan sirup adalah apel varietas 

Romebeauty, Anna dan Manalagi yang diperoleh dari pasar Batu di Batu, Active 

Dry Yeast (Fermipan Brown) dan asam sitrat (Gajah) yang diperoleh dari toko 

Avia, gula pasir yang diperoleh dari toko Sahabat, dan aquades yang diperoleh 
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dari Lab. Kimia Universitas Brawijaya. Bahan yang digunakan untuk analisa 

adalah sirup apel, NaOH 0,1 N, asam oksalat, CaCl2, Na2SO4, kertas saring halus, 

kertas saring kasar, alkohol 90% yang diperoleh dari toko bahan kimia Panadia; 

buffer pH 4 dan pH 7, indikator pp, larutan glukosa standar, asam asetat, Na-

oksalat, reagen Nelson, reagen Arsenomolibdat, asam metaphosphat, Na-

thiosulfat, larutan amilum 1%, asam askorbat standar, larutan yodium 0,1 N, 

DPPH 0,02 mM yang diperoleh dari Lab. Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, dan aquades yang 

diperoleh dari Lab. Jurusan Kimia Universitas Brawijaya. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) berdasarkan waktu pengambilan sampel dan disusun secara faktorial 

dengan 2 faktor. Faktor I terdiri dari 3 level sedangkan faktor II terdiri atas 3 

level. Dari kedua faktor diperoleh 9 kombinasi perlakuan. Setiap perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 27 satuan percobaan.  

Faktor I : Jenis Apel (A) 

A1 = Apel Anna 

A2 = Apel Romebeauty 

A3 = Apel Manalagi 

Faktor II : Lama Fermentasi Ragi (L) 

L1 = 9 jam 

L2 = 12 jam 

L3 = 15 jam 
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Dari kedua faktor tersebut diperoleh 9 kombinasi perlakuan, dimana 

masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan, yaitu : 

A1L1 : Apel Anna dengan Lama Fermentasi 9 jam 

A1L2 : Apel Anna dengan Lama Fermentasi 12 jam 

A1L3 : Apel Anna dengan Lama Fermentasi 15 jam 

A2L1 : Apel Romebeauty dengan Lama Fermentasi 9 jam 

A2L2 : Apel Romebeauty dengan Lama Fermentasi 12 jam 

A2L3 : Apel Romebeauty dengan Lama Fermentasi 15 jam 

A3L1 : Apel Manalagi dengan Lama Fermentasi 9 jam 

A3L2 : Apel Manalagi dengan Lama Fermentasi 12 jam 

A3L3 : Apel Manalagi dengan Lama Fermentasi 15 jam 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Proses pembuatan sirup apel dari penelitian ini dapat dilihat pada diagram 

alir (Gambar 14), diantaranya sebagai berikut : 

1. Sortasi bahan baku 

Tahap sortasi dilakukan dengan cara memilih buah apel yang masih bagus 

dari segi kenampakan, kondisi masih segar dan tidak busuk. 

2. Pencucian 

Buah apel kemudian dicuci dengan air mengalir. Pencucian ini bertujuan 

untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan debu yang masih melekat pada buah. 

3. Pemotongan  

Pemotongan bertujuan untuk menghilangkan biji apel, memperkecil ukuran 

dan memudahkan saat penghancuran dengan blender. 
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4. Penghancuran 

Setelah dipotong, buah apel ditambah dengan air dengan perbandingan 

bahan : air = 1 : 1 (b/v), kemudian dihancurkan dengan blender dengan kecepatan 

500 rpm selama 3 menit sehingga diperoleh slurry apel. 

5. Blanching 

Setelah diperoleh slurry apel, lalu diblanching pada suhu 800C selama 5 

menit dengan tujuan supaya sari apel yang dihasilkan memiliki warna cerah (tidak 

terjadi perubahan warna menjadi gelap). Setelah itu didinginkan selama 1 jam. 

6. Peragian (fermentasi) 

Slurry apel yang telah dingin kemudian dimasukkan ke dalam baskom dan 

ditaburi dengan ragi roti (fermipan) sebanyak 0,25% (b/b). Lalu diaduk supaya 

merata dan wadah ditutup dengan rapat. Slurry apel didiamkan atau difermentasi 

sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

7. Pemerasan dan penyaringan 

Penyaringan dilakukan menggunakan kain saring dengan cara memeras 

slurry apel yang telah difermentasi sehingga diperoleh sari apel yang jernih. 

8. Pemanasan 

Sari apel ditambahkan dengan gula 150% (b/v) lalu dipanaskan pada suhu 

1100C ± 10C selama 75 menit dan diaduk terus dengan pengaduk kayu. Saat 

waktu pemanasan mencapai 70 menit lalu ditambahkan asam sitrat 1,25% (b/v). 

Penambahan asam sitrat bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan 

untuk memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa sehingga sirup tidak 

mengalami endapan dan warna menjadi lebih jernih. 
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9. Penyaringan  

Penyaringan dilakukan menggunakan saringan teh untuk menyaring kotoran 

yang terbawa oleh bahan baku, sukrosa (gula pasir), air dan asam sitrat selama 

proses pemanasan. 

10. Pendinginan 

Sirup apel yang telah dipanaskan kemudian didinginkan secara tertutup pada 

suhu ruang selama 4 jam. 

11. Pengemasan 

Pengemasan dilakukan dengan sistem penyemprotan alkohol 90% pada 

kemasan (botol plastik) yang digunakan. Setelah itu, sirup yang telah dingin 

dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapat. Tujuan dari pengemasan ini adalah 

untuk proses pengawetan dan menghindari kontaminasi mikroba. Kemasan yang 

digunakan adalah botol plastik dengan volume 400 ml. 
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Analisa : 
a. Analisa vitamin C 
b. pH 
c. Viskositas 
d. Kadar gula pereduksi 
e. Warna 
f. Total asam 
g. Aktivitas antioksidan 
h. TPT 
Analisa Organoleptik : 
(Rasa, Warna, Aroma) 

3.5 Diagram Alir Penelitian 

 
 
 
 

               
            Sortasi dan pencucian dengan air         kotoran 

 
  

Pengecilan ukuran (pemotongan) 
 
 

                  Penghancuran dengan blender 
   kecepatan 500 rpm selama 3 menit 

 
 
       Blanching (800C selama 5 menit) 
 
 

 
 
 

               Didiamkan/ difermentasi secara anaerob 
        ( 9 jam, 12 jam, 15 jam ) 
 
  

  Pemerasan & Penyaringan          Ampas 
 
 
 
 

 
  Pemanasan hingga mendidih  
    ( 1100C selama 75 menit ) 

 
 

       Penyaringan                  kotoran 
 
 
         Pendinginan selama 4 jam 
 
 
          Pengemasan dalam botol 
 
 
      
 

Slurry Buah Apel

Apel 1 kg 
(Anna, Manalagi, Rome beauty) 

Sirup Apel 

Ragi roti 0,25% (b/b) 

Gula pasir 150% (b/v) 
Asam sitrat 1,25% (b/v) 

Bahan : air (1:1) 

Sari Apel 1400 ml

Analisa: 
- Total asam 
- TPT 

Analisa: 
- pH 
- Vitamin C 
- Gula pereduksi 
- Akt. Antioksidan 

Gambar 14. Diagram Alir Pembuatan Sirup Apel 
(Modifikasi Metode Bakri dkk, 2000) 
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3.6 Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisa fisik, kimia 

dan organoleptik, yaitu : 

a. Warna menggunakan color reader merk Minolta CR-10 (Yuwono dan 

Susanto, 1998) 

b. Vitamin C, metode titrasi yodium (Sudarmadji dkk, 1997) 

c. pH, metode potentiometric, menggunakan pH meter Model pHS-3C (Yuwono 

dan Susanto, 1998)  

d. Kadar gula pereduksi, metode Nelson Somogy (Sudarmadji dkk, 1997) 

e. Viskositas (AOAC di dalam Sudarmadji dkk, 1997) 

f. Uji aktivitas antioksidan, menggunakan reagen DPPH (Tang et all., 2002) 

g. Total asam (Ranggana, 1997) 

h. Total padatan terlarut, menggunakan refraktometer (Apriantono dkk, 1997) 

i. Organoleptik, metode Hedonic Scale Scoring (Rahayu, 2001) meliputi : 

- Aroma  -   Warna -   Rasa 

Uji perlakuan terbaik dilakukan dengan menentukan kombinasi varietas apel 

serta lama fermentasi untuk menghasilkan sirup apel terbaik berdasarkan 

parameter yang diukur. 

 

3.7 Analisa Data 

Pada tahap analisis data dilakukan dengan 2 tahap, yaitu Analisa data 

dilakukan menggunakan Analysis Of Varian (ANOVA) dengan selang 

kepercayaan 5%, untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh pada 

tiap perlakuan. Jika hasil uji menunjukkan terdapat beda nyata maka dilakukan uji 
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lanjut dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan selang kepercayaan 5% dan jika 

terjadi interaksi antara kedua faktor dilakukan uji lanjut dengan DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) dengan selang kepercayaan 5% (Yitnosumarto, 1991). 

Sedangkan untuk pemilihan perlakuan terbaik menggunakan metode Indeks 

Efektifitas (De Garmo et al., 1984). 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Analisa Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam varietas 

apel yaitu apel Anna, Romebeauty dan Manalagi. Varietas apel ini kemudian di 

juicer dengan pengenceran bahan baku : air = (1 : 1), setelah itu dilakukan analisa 

meliputi analisa vitamin C, aktivitas antioksidan, total asam, gula pereduksi, total 

padatan terlarut dan nilai pH. Data hasil analisa ketiga varietas apel dapat dilihat 

pada Tabel 11. 

Tabel 11.  Data Hasil Analisa Apel Anna, Romebeauty dan Manalagi 

Dibandingkan Dengan Literatur (Pustaka) 

Komponen Apel Anna 
Pustaka 

(*) 
Apel 

Romebeauty 
Pustaka 

(**) 
Apel 

Manalagi 
Pustaka 

(***) 

Vitamin C 
5,28 

mg/100 ml 
8,18 

mg/100 g 
7,04 

mg/100 ml 
11,42 

mg/100 g 
6,6 

mg/100 ml 
7,43 

mg/100 g 
Total asam 0,61 % 0,39 % 0,56 % 0,35% 0,52 % 0,32 % 

pH 3,54 3,65 3,6 3,46 4,27 4,62 
Aktivitas 

antioksidan 
5,50 % - 10,19 % - 6,53 % - 

Gula 
Pereduksi 

8,09 % 8,29 % 8,85 % 7,16 % 6,96 % 4,54 % 

TPT 12,9 oBrix - 15,3 oBrix - 17,1 oBrix - 
 

* Ashurt (2001) 
** Anonymous (2010c) 
*** Soelarso (1996) 

 
Berdasarkan hasil analisa komposisi bahan baku, varietas Anna, 

Romebeauty dan Manalagi memiliki nilai pH yang hampir sama dengan pustaka. 

Nilai analisa pH pada varietas Anna 3,54, Romebeauty 3,6 dan Manalagi 4,27. 

Menurut pustaka nilai pH varietas Anna 3,65, Romebeauty 3,46 dan Manalagi 

4,62. Sedangkan untuk analisa total asam ketiga varietas apel tersebut, hasilnya 

sedikit berbeda dengan pustaka. Dari analisa diperoleh total asam varietas Anna 
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0,61%, Romebeauty 0,56% dan Manalagi 0,52%. Menurut pustaka total asam 

varietas Anna 0,39%, Romebeauty 0,35% dan Manalagi 0,32%. Menurut Untung 

(1996), 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. Menurut penelitian Suhardi dan Yuniarti (1996), adanya 

perbedaan kadar asam karena pada varietas Anna dan Romebeauty memiliki total 

asam yang jumlahnya relatif sama, sedangkan varietas Manalagi mempunyai total 

asam yang lebih rendah. 

Data hasil analisa vitamin C dibandingkan dengan pustaka menunjukkan 

perbedaan yang signifikan, ini dimungkinkan karena perbedaan tempat tumbuh 

dan waktu panen ketiga varietas apel tersebut. Dari analisa diperoleh vitamin C 

varietas Anna 5,28 mg/100 ml, Romebeauty 7,04 mg/100 ml dan Manalagi 6,6 

mg/100 ml. Sedangkan menurut pustaka vitamin C varietas Anna 8,18 mg/100 ml, 

Romebeauty 11,42 mg/100 ml dan Manalagi 7,43 mg/100 ml. Adanya perbedaan 

vitamin C pada buah apel ini karena komposisi kimia yang terdapat dalam tiap 

apel juga berbeda. Kandungan vitamin C dalam buah apel secara nyata akan 

dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, pertumbuhan dan pengolahannya. 

Muctadi (1992), menyatakan bahwa komponen kimia didalam tanaman apel dapat 

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

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

pada waktu panen dan kondisi penyimpanan setelah panen. 

Hasil analisa ketiga varietas apel menunjukkan adanya kandungan 

antioksidan, terbukti dengan terukurnya aktivitas antioksidan. Hasil penelitian 
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mengungkapkan bahwa apel kaya akan serat, fitokimia dan flavonoid. Fitokimia 

dan flavonoid merupakan antioksidan alami dalam buah dan sayuran. Kandungan 

fitokimia serta flavonoid di dalam buah apel memiliki konsentrasi yang tinggi. 

Dari analisa diperoleh aktivitas antioksidan varietas Anna 5,497%, Romebeauty 

10,189% dan Manalagi 6,527%. Senyawa fitokimia pada apel yang berfungsi 

sebagai antioksidan primer adalah senyawa fenolik, golongan flavonoid, turunan 

asam sinamat, kumarin, tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. 

Sedangkan vitamin C dan betakaroten merupakan antioksidan sekunder. 

Fitokimia merupakan sejenis senyawa yang diturunkan dari sumber 

tumbuhan termasuk sayuran dan buah-buahan. Fitokimia biasanya digunakan 

sebagai senyawa aktif untuk fungsi normal tubuh dan memiliki efek yang 

menguntungkan bagi kesehatan atau memiliki peran aktif bagi 

pencegahan penyakit (Anonymous, 2010f). Konsentrasi fitokimia di dalam apel 

tergantung pada banyak faktor seperti jenis apel, waktu panen, penyimpanan dan 

proses pengolahan. Senyawa fitokimia merupakan antioksidan yang digunakan 

sebagai pencegah radikal bebas penyebab kerusakan pada sel-sel tubuh.  

Untuk analisa gula pereduksi pada ketiga varietas apel tersebut, hasilnya 

sedikit berbeda dengan pustaka. Dari analisa diperoleh gula pereduksi varietas 

Anna 8,0892%, Romebeauty 8,8462% dan Manalagi 6,9573%. Menurut pustaka 

gula pereduksi varietas Anna 8,29%, Romebeauty 7,16% dan Manalagi 4,54%. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Suhardi dan Yuniarti (1996) bahwa setiap varietas 

apel baik Anna, Romebeauty atau Manalagi memiliki kadar gula yang berbeda. 

Dimana total gula yang dimiliki varietas Anna (11,50%) lebih tinggi 

dibandingkan dengan varietas Manalagi (8,29%) dan Romebeauty (9,79%). 



54 

 

 

 

Sedangkan untuk analisa total padatan terlarut, pada varietas Anna diperoleh TPT 

12,9 oBrix, Romebeauty 15,3 oBrix dan Manalagi 17,1 oBrix. Nilai TPT 

dipengaruhi oleh jumlah komponen yang terkandung dalam masing-masing 

varietas apel. Dimana kandungan TPT dalam sari buah meliputi gula, asam-asam 

organik, mineral, protein, fenol dan lainnya. Menurut Tresler and Jealyn (1961), 

komponen-komponen yang terukur sebagai total padatan terlarut yaitu sukrosa, 

gula pereduksi, asam-asam organik dan protein. 

 

4.2 Sifat Kimia dan Fisik Sirup Apel 

4.2.1 Total Asam 

Salah satu faktor yang berhubungan dengan kestabilan mutu sirup adalah 

total asam. Menurut Sahlin (1990), keawetan bahan pangan untuk disimpan lebih 

lama bergantung pada total asam yang ada dalam bahan pangan tersebut. Hasil 

analisa menunjukkan total asam sirup apel berkisar antara 2,36 – 3,14%. Rerata 

total asam sirup apel akibat varietas apel dan lama fermentasi dapat dilihat pada 

Gambar 15. 

 
Gambar 15. Grafik Rerata Total Asam (%) Sirup Apel Akibat Varietas 

Apel dan Lama Fermentasi 
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Berdasarkan Gambar 15, menunjukkan bahwa total asam sirup cenderung 

meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi dan perbedaan varietas 

apel. Nilai total asam yang dihasilkan cukup tinggi karena adanya penambahan 

asam sitrat sebesar 1,25% (b/v) saat proses pemanasan. Total asam terendah 

diperoleh dari perlakuan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 

2,36%, sedangkan total asam tertinggi diperoleh pada perlakuan varietas anna 

dengan lama fermentasi 15 jam sebesar 3,14%. Menurut Wood (1998), S. 

cerevisiae selain merombak gula-gula sederhana menjadi alkohol juga 

menggunakannya dalam metabolisme sel dan pembentukan biomassa sel untuk 

menghasilkan gliserol, asam asetat dan asam suksinat sebagai produk samping. 

Menurut Higgins et al., (1984), kenaikan total asam pada fermentasi 

disebabkan karena dalam fermentasi etanol terbentuk juga senyawa lain yang 

bersifat asam seperti gliserol, ester dan asetaldehid. Selain itu, juga dihasilkan 

asam-asam organik seperti asam malat, asam tartarat, asam sitrat, asam asetat, 

asam butirat dan asam propionat. Fermentasi alkohol dapat dilakukan selama 3 

hari atau sesuai dengan kadar alkohol yang diinginkan. Fermentasi alkohol 

berlangsung dalam keadaan anaerob (tanpa adanya oksigen) pada suhu ruang. 

Menurut Muafi (2004), fermentasi alkohol selama 8 hari pada filtrat jerami 

nangka yang ditambahkan 12,5% sukrosa, dihasilkan kadar alkohol 5,46%. 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 4, menunjukkan bahwa varietas apel dan 

lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap 

total asam. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi tidak berpengaruh 

nyata terhadap total asam sirup. Rerata total asam sirup apel akibat varietas apel 

dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Rerata Total Asam (%) Sirup Apel Akibat Varietas Apel 

Varietas Apel Rerata Total Asam BNT 0.05 
Anna 2,97 c 

0,08 Romebeauty 2,70 b 
Manalagi 2,54 a 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 12 menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh 

terhadap total asam sirup, karena tiap varietas apel memiliki kadar asam yang 

berbeda. Total asam tertinggi dihasilkan oleh varietas Anna sebesar 2,97%, 

sedangkan total asam terendah dihasilkan oleh varietas Manalagi sebesar 2,54%. 

Dari total asam bahan baku, varietas Anna memiliki total asam yang cukup tinggi 

sebesar 0,61%, Romebeauty 0,56% dan Manalagi 0,52%. Perbedaan kadar asam 

tiap varietas apel akan mempengaruhi total asam yang dihasilkan, sehingga 

varietas dengan kadar asam tertinggi akan menaikkan jumlah kandungan asam 

pada sirup apel. 

Kenaikan total asam pada penelitian ini dikarenakan pada ketiga varietas 

apel telah dilakukan fermentasi, dimana selama fermentasi akan terjadi 

pembentukan alkohol dan asam-asam organik. Dalam proses pengolahan sirup ini 

juga ditambahkan asam sitrat sebesar 1,25% (b/v) sehingga menyebabkan 

kenaikan total asam sirup. Menurut Winarno (2002), asam sitrat dapat digunakan 

sebagai penegas rasa, warna, atau dapat menyelubungi after taste yang tidak 

disukai dan juga sebagai pengatur pH (lebih asam). 

Muchtadi (1992), menyatakan bahwa komponen kimia di dalam tanaman 

apel dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan varietas, 

keadaan iklim, tempat tumbuh, dan cara pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, 

kematangan pada waktu panen, dan kondisi penyimpanan setelah panen. Selama 
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penyimpanan ini, terjadi perubahan komposisi kima buah apel dimana gula yang 

berasal dari karbohidrat dipakai untuk menghasilkan energi dan asam. Rerata total 

asam sirup apel akibat lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rerata Total Asam (%) Sirup Apel Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Total Asam BNT 0.05 
9 2,58 a 

0,08 12 2,73 b 
15 2,90 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 13 menunjukkan akibat lama fermentasi terhadap total 

asam sirup, dimana total asam tertinggi dihasilkan pada lama fermentasi 15 jam 

sebesar 2,90%, sedangkan pada lama fermentasi 9 jam menghasilkan sirup dengan 

total asam terendah sebesar 2,58%. Total asam sirup apel yang dihasilkan 

cenderung meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi apel. Dari bahan 

baku diperoleh total asam sebesar 0,56%, setelah dilakukan fermentasi 9 jam dan 

penambahan asam sitrat sebesar 1,25% (b/v) maka total asam naik menjadi 

2,58%, setelah fermentasi 12 jam naik menjadi 2,73% dan setelah fermentasi 15 

jam naik menjadi 2,90%. Semakin lama waktu fermentasi maka mikroba 

berkembang biak semakin banyak sehingga kemampuan menghasilkan asam juga 

semakin meningkat. 

Menurut Daulay dan Rahman (1992), pada proses fermentasi minuman 

beralkohol, gula diubah menjadi alkohol, asam-asam organik, gliserol dan gas 

CO2. Selama fermentasi terjadi penguraian gula menjadi alkohol dan hasil 

sampingnya berupa asam asetat, asam laktat dan aldehid. Lemak juga akan terurai 

menjadi asam lemak yang selanjutnya membentuk ester asam lemak yang 

merupakan komponen citarasa penting. Tujuan dari fermentasi disini untuk 
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menghasilkan suatu produk (bahan pangan) yang mempunyai kandungan nutrisi, 

viskositas, biological availability yang baik dan mendapatkan flavor asam yang 

khas. Selain itu, dalam proses pengolahan sirup ditambahkan asam sitrat sebesar 

1,25% (b/v) sehingga menyebabkan kenaikan total asam pada sirup. Menurut 

Winarno (2002), asam sitrat digunakan sebagai penegas rasa, warna atau dapat 

menyelubungi after taste yang tidak disukai dan juga pengatur pH (lebih asam). 

 

4.2.2 Nilai pH 

pH merupakan salah satu faktor yang penting dalam penentuan mutu sirup. 

Nilai pH diukur dengan pH meter yang bertujuan untuk mengetahui perubahan pH 

sirup apel setelah dilakukan fermentasi. Karena sangat pentingnya pH, maka 

sebagian proses fermentasi memerlukan suatu sistem pengendalian pH. Selama 

berlangsungnya fermentasi, keadaan pH mempunyai kecenderungan untuk 

berubah (Judoamidjojo, 1990). Rerata nilai pH sirup apel akibat varietas apel dan 

lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Grafik Rerata Nilai pH Sirup Apel Akibat Varietas Apel dan 

Lama Fermentasi 
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Berdasarkan Gambar 16, hasil analisa menunjukkan bahwa nilai pH sirup 

apel berkisar antara 2,71 – 2,80. pH terendah diperoleh dari perlakuan varietas 

Romebeauty dengan lama fermentasi 15 jam sebesar 2,71, sedangkan pH tertinggi 

diperoleh pada perlakuan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 

2,80. Nilai pH yang dihasilkan sangat rendah karena adanya pre-treatment dengan 

fermentasi yang dapat menghasilkan asam-asam organik dan penambahan asam 

sitrat sebesar 1,25% (b/v) saat proses pemanasan. Nilai pH apel berkisar antara 3 

– 4 tergantung dari varietas dan tingkat kematangan buah. Penurunan nilai pH 

terjadi karena selama proses fermentasi, khamir menghasilkan etanol dan asam 

organik. Hal ini seperti pendapat Wignyanto (2001), perubahan pH dalam 

fermentasi dikarenakan dalam aktivitasnya sel khamir selain menghasilkan etanol 

sebagai metabolit primer juga menghasilkan asam-asam organik seperti asam 

malat, asam tartarat, asam sitrat, asam asetat, asam butirat dan asam propionat 

sebagai hasil sampingan. 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 5, menunjukkan bahwa varietas apel dan 

lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap 

pH. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi tidak berpengaruh nyata 

terhadap pH sirup. Rerata nilai pH sirup apel akibat varietas apel dapat dilihat 

pada Tabel 14. 

Tabel 14. Rerata Nilai pH Sirup Apel Akibat Varietas Apel 

Varietas Apel Rerata Nilai pH BNT 0.05 
Anna 2,75 b 

0,0118 Romebeauty 2,73 a 
Manalagi 2,77 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
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Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh 

terhadap nilai pH sirup. Nilai pH tertinggi dihasilkan oleh varietas Manalagi 

sebesar 2,77, sedangkan nilai pH terendah dihasilkan oleh varietas Romebeauty 

sebesar 2,73. Nilai pH sirup apel yang dihasilkan berbeda tiap varietas. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan kadar asam yang dimiliki tiap varietas apel. Dari 

nilai pH bahan baku, varietas Anna memiliki pH sebesar 3,54, Romebeauty 3,6 

dan Manalagi 4,27. Penurunan pH dikarenakan pada ketiga apel telah dilakukan 

fermentasi, dimana selama fermentasi akan terjadi pembentukan alkohol dan 

asam-asam organik. Dalam proses pengolahan sirup ini juga ditambahkan asam 

sitrat sebesar 1,25% (b/v) sehingga menyebabkan penurunan nilai pHnya. 

Semakin tinggi kadar asam pada buah apel maka semakin rendah nilai pH 

yang dihasilkan. Menurut Untung (1996), apel Manalagi mempunyai rasa manis 

dan mempunyai kandungan asam rendah dan apel Romebeauty mempunyai rasa 

asam manis dengan kandungan asamnya tinggi. Apel Anna mempunyai rasa asam 

manis dengan kandungan asamnya paling tinggi. Selama penyimpanan ini, terjadi 

perubahan komposisi kima buah apel dimana gula yang berasal dari karbohidrat 

dipakai untuk menghasilkan energi dan asam. Lemak juga akan terurai menjadi 

asam lemak yang selanjutnya membentuk ester asam lemak yang merupakan 

komponen citarasa penting sehingga dapat menurunkan nilai pH. Rerata nilai pH 

sirup apel akibat lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Rerata Nilai pH Sirup Apel Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Nilai pH BNT 0.05 
9 2,78 c 

0,0118 12 2,75 b 
15 2,73 a 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
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Berdasarkan Tabel 15 menunjukkan akibat lama fermentasi terhadap nilai 

pH sirup, dimana nilai pH tertinggi dihasilkan pada lama fermentasi 9 jam sebesar 

2,78, sedangkan pada lama fermentasi 15 jam menghasilkan sirup dengan nilai pH 

terendah sebesar 2,73. Rerata nilai pH sirup apel yang dihasilkan cenderung 

menurun dengan semakin lamanya waktu fermentasi apel. Dari bahan baku 

diperoleh nilai pH 3,80, setelah dilakukan fermentasi 9 jam dan penambahan asam 

sitrat sebesar 1,25% maka nilai pH turun menjadi 2,78, setelah fermentasi 12 jam 

turun menjadi 2,75 dan setelah fermentasi 15 jam turun menjadi 2,73.  Menurut 

Winarno (2002), asam sitrat digunakan sebagai penegas rasa, warna atau dapat 

menyelubungi after taste yang tidak disukai dan juga sebagai pengatur pH 

sehingga mencegah kerusakan oleh mikroorganisme. 

Lama fermentasi apel berpengaruh nyata terhadap pH, karena semakin lama 

fermentasi maka semakin banyak mikroorganisme yang aktif, berkembangbiak 

dan jumlahnya bertambah. Dengan bertambah banyaknya mikroorganisme yang 

berkembangbiak maka kemampuan memecah substrat dari gula menjadi asam 

lebih banyak. Asam yang dihasilkan oleh mikroba akan diekskresikan keluar sel 

sehingga terakumulasi dalam cairan fermentasi (Astawan, 2007). Menurut 

Wibowo (1990), semakin lama fermentasi maka akan menyebabkan proses 

ionisasi asam-asam organik menjadi maksimal yang mengakibatkan semakin 

banyaknya ion H+ yang dibebaskan sehingga nilai pH produk akan menurun. 

Berdasarkan pernyataan Prescott and Dunn (1959) dalam Rahmawati 

(2006), terdapat hubungan (korelasi) antara total asam dengan pH. Nilai total 

asam berbanding terbalik dengan nilai pH, dimana semakin tinggi total asam 

maka nilai pH semakin rendah. pH merupakan ukuran yang menyatakan 
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banyaknya ion H+ pada media, sedangkan total asam menunjukkan titik akhir 

dimana semua ion H+ terukur karena penambahan NaOH saat titrasi. Menurut 

Tranggono (1989), bahwa semakin tinggi kondisi asam suatu bahan pangan maka 

semakin menurunkan nilai pH bahan pangan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat grafik hubungan antara pH dengan total asam pada Gambar 17. 

 
Gambar 17. Korelasi Antara pH dan Total Asam Sirup Apel Akibat 

Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Terlihat pada Gambar 17, menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,956 dengan mengikuti persamaan linier y = -8,263x + 25,47.  Hal ini 

menggambarkan bahwa antara total asam dan pH memiliki hubungan yang sangat 

erat terhadap derajat keasaman produk. Nilai slope yang dihasilkan bernilai 

negatif, dimana semakin tinggi total asam maka cenderung semakin menurunkan 

nilai pH pada sirup apel. Menurut Astawan (2007) meningkatnya jumlah asam 

dalam substrat maka keasaman sirup akan meningkat. Peningkatan akumulasi 

asam dalam sirup apel diketahui dengan penurunan pH. Fardiaz (1998) penurunan 

pH yang disertai dengan meningkatnya total asam produk merupakan indikasi 

banyaknya asam organik yang terbentuk akibat adanya aktivitas mikroorganisme. 
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4.2.3 Total Padatan Terlarut 

Salah satu hal yang berhubungan dengan total padatan terlarut adalah 

banyaknya padatan yang ditambahkan pada proses pembuatan produk. Pada 

pembuatan sirup apel, padatan yang ditambahkan adalah gula pasir (sukrosa) 

dengan konsentrasi yang tinggi dan asam sitrat. Pengukuran total padatan terlarut 

menggunakan refrakometer dengan perlakuan pengenceran sirup : air (1 : 4). Hasil 

analisa menunjukkan nilai total padatan terlarut sirup apel berkisar antara 54,80 – 

64,0 oBrix. Rerata total padatan terlarut sirup apel akibat varietas apel dan lama 

fermentasi dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
Gambar 18. Grafik Rerata Total Padatan Terlarut (o Brix) Sirup Apel 

Akibat Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Berdasarkan Gambar 18, menunjukkan bahwa total padatan terlarut sirup 

cenderung meningkat dengan perbedaan varietas apel dan lamanya waktu 

fermentasi. Total padatan terlarut yang dihasilkan cukup tinggi karena adanya 

penambahan sukrosa sebesar 150% (b/v) dan asam sitrat sebesar 1,25% (b/v). 

TPT terendah diperoleh dari perlakuan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 

9 jam sebesar 54,80 oBrix, sedangkan TPT tertinggi diperoleh pada perlakuan 
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varietas Anna dengan lama fermentasi 15 jam sebesar 64,00 oBrix. Komponen 

bahan pangan tersusun atas total padatan dan air. Fellows (1990) menyatakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kadar air dalam bahan pangan adalah 

jumlah padatan. Menurut Muafi (2004) komponen-komponen yang terukur 

sebagai total padatan terlarut yaitu sukrosa, gula pereduksi, asam organik, protein. 

Menurut Considine and Considine (1982), penggelapan warna terjadi akibat 

adanya padatan yang terlarut baik berukuran kasar maupun zat-zat koloid dalam 

sari buah. Komposisi kimia yang terkandung dalam tiap varietas apel juga 

mempengaruhi mutu dan komposisi sirup apel terutama persentase padatan 

terlarut. Hasil analisa ragam pada Lampiran 6, menunjukkan bahwa varietas apel 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) 

terhadap TPT. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi tidak 

berpengaruh nyata terhadap TPT sirup. Rerata nilai TPT sirup apel akibat varietas 

apel dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Rerata TPT (o Brix) Sirup Apel Akibat Varietas Apel 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Nilai TPT BNT 0.05 
Anna 61,07 c 

1,13 Romebeauty 58,80 b 
Manalagi 57,58 a 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh 

terhadap TPT sirup. TPT tertinggi dihasilkan oleh varietas Anna sebesar 61,07 

oBrix, sedangkan TPT terendah dihasilkan oleh varietas Manalagi sebesar 57,58 

oBrix. Hal ini dikarenakan total gula yang dimiliki varietas Anna (11,50%) lebih 

tinggi dibandingkan dengan varietas Manalagi (8,29%) dan Romebeauty (9,79%). 

Penambahan sukrosa sebesar 150% (b/v) dan asam sitrat sebesar 1,25% (b/v) pada 
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proses pengolahan sirup dapat meningkatkan jumlah padatan terlarutnya. Menurut 

Muafi (2004) komponen-komponen yang terukur sebagai total padatan terlarut 

yaitu sukrosa, gula pereduksi, asam-asam organik dan protein. Nilai TPT selain 

dipengaruhi oleh total gula juga dipengaruhi oleh jumlah komponen yang 

terkandung dalam masing-masing varietas apel. Dimana kandungan TPT dalam 

sari buah meliputi gula, asam-asam organik, mineral, protein, fenol dan lainnya. 

Rerata nilai TPT sirup apel akibat lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17. Rerata TPT (o Brix) Sirup Apel Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Nilai TPT BNT 0.05 
9 56,07 a 

1,13 12 58,67 b 
15 62,71 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan akibat lama fermentasi terhadap TPT 

sirup, dimana TPT tertinggi dihasilkan pada lama fermentasi 15 jam sebesar 62,71 

oBrix, sedangkan pada lama fermentasi 9 jam menghasilkan sirup dengan TPT 

terendah sebesar 56,07 oBrix. Total padatan terlarut sirup apel yang dihasilkan 

cenderung meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi apel. Dari bahan 

baku diperoleh nilai TPT 15,1 oBrix, setelah dilakukan fermentasi 9 jam dan 

penambahan sukrosa sebesar 150% (b/v) juga asam sitrat sebesar 1,25% (b/v) 

maka TPT naik menjadi 56,07 oBrix, setelah fermentasi 12 jam naik menjadi 

58,67 oBrix dan setelah fermentasi 15 jam naik menjadi 62,7 oBrix. Hal ini terjadi 

karena aktivitas Saccharomyces Cerevisiae yang mampu dalam mengkonversi 

gula yang berasal dari karbohidrat untuk diubah menjadi alkohol, gula pereduksi 

dan asam-asam organik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Reed and 
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Nagodawithana (1991) yang menyebutkan bahwa selama proses fermentasi 

khamir dan bakteri berlangsung, terjadi kenaikan total padatan terlarut. 

Semakin lama waktu fermentasi maka semakin banyak gula pereduksi 

(glukosa dan fruktosa) yang terbentuk, dimana gula pereduksi dapat diukur 

sebagai padatan terlarut. Gula pereduksi ini berasal dari komposisi kimia pada 

apel, pemecahan sukrosa selama fermentasi oleh khamir dan penambahan sukrosa 

sebesar 150% (b/v) pada proses pengolahan sirup. Sukrosa bersifat non pereduksi 

karena tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif, tetapi selama pemanasan 

dan dengan adanya asam, sukrosa dapat terhidrolisis menjadi gula invert yaitu 

fruktosa dan glukosa yang merupakan gula pereduksi. Kecepatan inversi sukrosa 

dipengaruhi oleh suhu, waktu pemanasan dan pH larutan (Lutony, 1993). Menurut 

Tresler and Jealyn (1961), komponen-komponen yang terukur sebagai total 

padatan terlarut yaitu sukrosa, gula pereduksi, asam organik dan protein.  

Semakin lama fermentasi dan semakin lama pemanasan akan 

mengakibatkan semakin banyaknya komponen yang terlarut dan menyebabkan 

melunaknya jaringan dinding sel akibat penetrasi air ke dalam bahan sehingga 

semakin banyak molekul padatan yang terekstrak. Komponen padatan yang 

terekstrak ini menyebabkan terjadinya peningkatan kekentalan. Peningkatan total 

padatan akan menyebabkan peningkatan viskositas. Selain itu, perkembangan 

mikroflora selama fermentasi menyebabkan perubahan dalam apel diantaranya 

pembentukan asam, gas, perubahan flavor yang akan mempengaruhi total 

padatannya (Rahman dkk, 1992). 
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4.2.4 Kadar Gula Pereduksi 

Pada pembuatan sirup apel ini padatan yang ditambahkan salah satunya 

adalah gula pasir (sukrosa) dengan jumlah yang tinggi sebesar 150% (b/v) 

sehingga perlu dianalisa kadar gula pereduksi pada sirup tersebut. Perlakuan 

blanching akan menghidrolisis pati yang terlarut dari buah apel dan sukrosa pada 

buah apel menjadi gula sederhana sehingga meningkatkan total gula yang terlarut 

(Belitz and Grosch, 1987). Girindra (1991) menyatakan bahwa yang termasuk 

golongan gula pereduksi adalah golongan monosakarida dan disakarida yang 

memiliki gugus pereduksi meliputi glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa dan 

laktosa. Hasil analisa menunjukkan kadar gula pereduksi sirup apel berkisar 

antara 59,76 – 70,01%. Rerata kadar gula pereduksi sirup apel akibat varietas apel 

dan lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 19. 

 
Gambar 19. Grafik Rerata Kadar Gula Pereduksi (%) Sirup Apel Akibat 

Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Berdasarkan Gambar 19, menunjukkan bahwa kadar gula pereduksi 

cenderung meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi dan perbedaan 

varietas apel. Kadar gula pereduksi yang dihasilkan cukup tinggi karena adanya 
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penambahan sukrosa sebesar 150% (b/v) saat proses pemanasan. Kadar gula 

pereduksi terendah diperoleh dari perlakuan varietas Anna dengan lama 

fermentasi 9 jam sebesar 60,60%, sedangkan kadar gula pereduksi tertinggi 

diperoleh pada perlakuan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 15 jam 

sebesar 69,02%. Tetapi masing-masing varietas akan meningkat kadar gula 

pereduksinya dengan semakin lamanya waktu fermentasi. Berbeda dengan sari 

buah, sirup penggunaannya tidak langsung diminum tetapi harus diencerkan 

terlebih dahulu. Pengenceran diperlukan karena kandungan gulanya yang tinggi, 

yakni sekitar 65%. Pada dasarnya sirup terbuat dari larutan gula yang kental. 

Untuk menambah rasa dan aroma sering disertai penambah rasa, asam sitrat, 

pewarna, dan asam laktat (Suryati dan Wuri, 2003). 

Meningkatnya konsentrasi sukrosa yang ditambahkan maka konsentrasi 

glukosa dan fruktosa yang terbentuk selama pemanasan juga semakin meningkat. 

Menurut Winarno (1997), proses ini disebut proses inversi sukrosa dan terjadi 

pada suasana asam, dimana semakin tinggi suhu pemanasan maka semakin 

banyak presentase gula invert yang terbentuk. Selain itu, kadar gula pereduksi 

sirup apel juga semakin meningkat dengan lamanya fermentasi karena selama 

fermentasi terjadi pemecahan gula oleh khamir untuk diubah menjadi alkohol, 

gula pereduksi dan asam-asam organik. 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 7, menunjukkan bahwa varietas apel dan 

lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap 

kadar gula pereduksi. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi tidak 

berpengaruh nyata terhadap kadar gula pereduksi sirup. Rerata kadar gula 

pereduksi sirup apel akibat varietas apel dapat dilihat pada Tabel 18. 
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Tabel 18. Rerata Gula Pereduksi (%) Sirup Apel Akibat Varietas Apel 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Gula Pereduksi BNT 0.05 
Anna 61,78 a 

0,76 Romebeauty 64,26 b 
Manalagi 67,42 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 18 menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh 

terhadap kadar gula pereduksi sirup. Kadar gula pereduksi tertinggi dihasilkan 

oleh varietas Manalagi sebesar 2,54%, sedangkan kadar gula pereduksi terendah 

dihasilkan oleh varietas Anna sebesar 61,78%. Dari kadar gula pereduksi bahan 

baku, varietas Anna memiliki gula pereduksi yang cukup tinggi sebesar 8,09%, 

Romebeauty 8,85% dan Manalagi 6,96%. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhardi 

dan Yuniarti (1996) bahwa setiap varietas apel baik Anna, Romebeauty atau 

Manalagi memiliki kadar gula yang berbeda. Kadar gula pereduksi yang tinggi ini 

berasal dari komposisi kimia pada apel, pemecahan gula selama fermentasi oleh 

khamir dan penambahan sukrosa sebesar 150% (b/v) pada proses pengolahan 

sirup. Sukrosa bersifat non pereduksi karena tidak mempunyai gugus OH bebas 

yang reaktif, tetapi selama pemanasan dan adanya asam, sukrosa terhidrolisis 

menjadi gula invert yaitu fruktosa dan glukosa yang merupakan gula pereduksi. 

Meningkatnya sukrosa yang ditambahkan maka glukosa dan fruktosa yang 

terbentuk selama fermentasi juga semakin meningkat. Menurut Winarno (1997), 

proses ini disebut proses inversi sukrosa yang terjadi pada suasana asam dimana 

semakin tinggi kadar asam buah maka semakin banyak presentase gula invertnya. 

Selain itu, penambahan sukrosa sebesar 150% (b/v) saat proses pemanasan dapat 

meningkatkan gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) yang terbentuk. Rerata kadar 

gula pereduksi sirup apel akibat lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 19. 
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Tabel 19. Rerata Gula Pereduksi (%) Sirup Apel Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Gula Pereduksi BNT 0.05 
9 63,06 a 

0,76 12 64,53 b 
15 65,86 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 19 menunjukkan akibat lama fermentasi terhadap kadar 

gula pereduksi sirup, dimana kadar gula pereduksi tertinggi dihasilkan pada lama 

fermentasi 15 jam sebesar 65,86%, sedangkan pada lama fermentasi 9 jam 

menghasilkan sirup dengan kadar gula pereduksi terendah sebesar 63,06%. Kadar 

gula pereduksi sirup apel yang dihasilkan cenderung meningkat dengan semakin 

lamanya waktu fermentasi apel. Dari bahan baku diperoleh kadar gula pereduksi 

sebesar 7,964% dan setelah dilakukan fermentasi 9 jam dan penambahan sukrosa 

sebesar 150% (b/v) maka kadar gula pereduksi naik menjadi 63,06%, setelah 

fermentasi 12 jam naik menjadi 64,53% dan setelah fermentasi 15 jam naik 

menjadi 65,86%. Menurut Alick and Bartholmew (1998), gula digunakan oleh S. 

cerevisiae untuk disimilasi, respirasi dan fermentasi. 

Varnam and Sutherland (1994) menambahkan kenaikan gula pereduksi 

terjadi karena penurunan total gula dimana selama fermentasi berlangsung terjadi 

aktivitas khamir yang memecah sukrosa menjadi gula invert (glukosa dan 

fruktosa) dan asam-asam organik. Selain itu, penambahan sukrosa sebesar 150% 

(b/v) pada proses pengolahan sirup dapat meningkatkan gula pereduksi yang 

terbentuk. Sukrosa bersifat non pereduksi karena tidak mempunyai gugus OH 

bebas yang reaktif, tetapi selama pemasakan dan dengan adanya asam, sukrosa 

dapat terhidrolisis menjadi gula invert yaitu fruktosa dan glukosa yang merupakan 

gula pereduksi. 
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Dengan semakin banyaknya asam yang terbentuk maka semakin banyak 

pula gula (sukrosa) yang terhidrolisis menjadi gula invert (glukosa dan fruktosa) 

sehingga kadar gula pereduksi meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Winarno (2002), bahwa pada pembuatan sirup, gula pasir (sukrosa) dilarutkan 

dalam air dan dipanaskan maka sebagian sukrosa akan terurai menjadi glukosa 

dan fruktosa yang disebut gula invert. Gula pasir mempunyai sifat sedikit 

higroskopis dan mudah larut dalam air dimana semakin tinggi suhu pemanasan 

maka kelarutan gula akan semakin besar (Kumalaningsih dkk, 2005). 

Semakin lamanya waktu fermentasi maka semakin banyak gula pereduksi 

(glukosa dan fruktosa) yang terbentuk, dimana gula pereduksi dapat diukur 

sebagai padatan terlarut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik hubungan antara 

gula pereduksi dengan total padatan terlarut pada Gambar 20. 

 
Gambar 20. Korelasi Antara Kadar Gula Pereduksi dan TPT Sirup Apel 

Akibat Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Terlihat pada Gambar 20, menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,950 dengan mengikuti persamaan linier y = 1,179x – 17,31. Hal ini 

menggambarkan bahwa antara kadar gula pereduksi dan TPT memiliki hubungan 
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yang sangat erat terhadap derajat padatan produk. Nilai slope yang dihasilkan 

bernilai positif, dimana semakin tinggi kadar gula pereduksi maka cenderung 

semakin meningkatkan TPT sirup apel. Menurut Winarno (1994), bahwa dengan 

pemanasan dan fermentasi yang lebih lama akan meningkatkan proses inversi 

sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa yang terbentuk sempurna. Selain itu, saat 

pemanasan dalam pembuatan sirup membuat sukrosa (gula pasir) akan menembus 

dinding sel dan akan menembus masuk ke rongga sel sehingga meningkatkan nilai 

padatan yang terlarut. 

 

4.2.5 Viskositas 

Viskositas adalah sifat ketahanan terhadap aliran suatu bahan yang 

berwujud cair, pasta atau dalam bentuk gel atau bubur. Pomeranz (1991) 

menyatakan bahwa konsistensi adalah sifat ketidakmauan suatu bahan untuk 

berubah bentuk karena adanya gaya yang diberikan atau ketidakmauan suatu 

bahan untuk menyatu. Berdasarkan gaya aliran suatu bahan, maka sifat bahan ada 

beberapa macam antara lain cairan ideal (Newton) dan cairan Non Newton 

(plastis, pseudoplastis, dilatan). Hasil analisa menunjukkan viskositas sirup apel 

berkisar antara 14 – 21,5 dPa-S. Rerata viskositas sirup apel akibat varietas apel 

dan lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Grafik Rerata Viskositas (dPa-S) Sirup Apel Akibat Varietas 

Apel dan Lama Fermentasi 
 

Berdasarkan Gambar 21, menunjukkan bahwa viskositas sirup cenderung 

meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi dan perbedaan varietas 

apel. Viskositas yang dihasilkan cukup tinggi karena adanya penambahan sukrosa 

sebesar 150% (b/v) saat proses pemanasan sehingga dapat mengikat air bebas dan 

menjadi larutan yang kental. Viskositas terendah diperoleh dari perlakuan varietas 

Romebeauty dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 15,00 dPa-S, sedangkan 

viskositas tertinggi diperoleh pada perlakuan varietas Manalagi dengan lama 

fermentasi 15 jam sebesar 20,83 dPa-S. Menurut Setiyowati (2004), komponen 

padatan terlarut yang semakin besar dalam suatu larutan akan meningkatkan 

viskositas. Komponen padatan terlarut yang dominan adalah sukrosa disamping 

pigmen, asam-asam organik, gula pereduksi dan protein. Menurut Nelson (2000), 

sukrosa mempunyai viskositas pada suhu 25oC sebesar 90 dPa-S. 

Komponen padatan yang terekstrak dan sukrosa yang ditambahkan 

menyebabkan terjadinya peningkatan kekentalan. Peningkatan total padatan yang 

terlarut akan menyebabkan peningkatan viskositas sirup apel. Hal ini sesuai 
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dengan Setiyowati (2004), bahwa komponen padatan terlarut yang semakin besar 

dalam suatu larutan akan meningkatkan viskositas bahan. Hasil analisa ragam 

pada Lampiran 8, menunjukkan bahwa varietas apel dan lama fermentasi 

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

Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi tidak berpengaruh nyata 

terhadap viskositas sirup. Rerata viskositas sirup apel akibat varietas apel dapat 

dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Rerata Viskositas (dPa-S) Sirup Apel Akibat Varietas Apel 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Viskositas BNT 0.05 
Anna 17,29 a 

0,57 Romebeauty 16,87 a 
Manalagi 18,61 b 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 20 menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh 

terhadap viskositas sirup. Viskositas tertinggi dihasilkan oleh varietas Manalagi 

sebesar 18,61 dPa-S, sedangkan viskositas terendah dihasilkan oleh varietas 

Romebeauty sebesar 16,87 dPa-S. Air yang sebelumnya berada diluar granula dan 

bebas bergerak, tidak dapat bergerak bebas lagi karena adanya padatan yang 

terlarut sehingga keadaan larutan menjadi lebih mantap dan terjadi peningkatan 

viskositas. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2002) yang menyatakan 

bahwa air yang ada dalam suatu larutan akan ditarik oleh adanya asam sitrat dan 

asam malat, dimana asam tersebut akan memerangkap atau mengikat molekul air 

sehingga air semula bergerak bebas menjadi sulit bergerak akibatnya viskositas 

larutan menjadi naik. Rerata viskositas sirup apel akibat lama fermentasi dapat 

dilihat pada Tabel 21. 
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Tabel 21. Rerata Viskositas (dPa-S) Sirup Apel Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Viskositas BNT 0.05 
9 15,94 a 

0,57 12 17,36 b 
15 19,47 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 21 menunjukkan akibat lama fermentasi terhadap 

viskositas sirup, dimana viskositas tertinggi dihasilkan pada lama fermentasi 9 

jam sebesar 15,94%, sedangkan pada lama fermentasi 15 jam menghasilkan sirup 

apel dengan viskositas tertinggi sebesar 19,47%. Viskositas sirup apel yang 

dihasilkan cenderung meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi apel. 

Semakin lama fermentasi dan semakin lama pemasakan mengakibatkan semakin 

banyaknya komponen padatan yang terlarut karena menyebabkan melunaknya 

jaringan dinding sel akibat penetrasi air ke dalam bahan sehingga semakin banyak 

molekul padatan yang terekstrak. Komponen padatan yang terekstrak ini 

menyebabkan terjadinya peningkatan kekentalan. Peningkatan total padatan 

terlarut akan menyebabkan peningkatan viskositas pada bahan (Winarno, 1997). 

Nilai viskositas ditentukan oleh banyak sedikitnya total padatan yang 

terlarut dalam sirup apel. Jika nilai total padatan terlarutnya tinggi, maka 

viskositasnya akan semakin tinggi pula. Hal tersebut berhubungan dengan 

penambahan asam sitrat dan gula pasir (sukrosa), karena gula pasir (sukrosa) 

mempunyai sifat yang larut dalam air sehingga semakin banyak sukrosa yang 

ditambahkan maka viskositasnya dapat meningkat. Menurut Potter (1986) bahwa 

asam sitrat bersifat larut dalam air dan mempunyai kemampuan untuk menahan 

air, oleh karena itu dapat meningkatkan nilai viskositas sebuah larutan. 
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Keberadaan sukrosa, serta komponen bahan  kimia (pektin, fenol dan 

karbohidrat) banyak menyediakan gugus karboksil dan hidroksil yang 

menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen intermolekuler sehingga berpengaruh 

terhadap kelarutan dan viskositas produk. Winarno (1997) mengatakan bahwa 

gugus hidroksi dapat berhubungan (interaksi) dengan molekul air sehingga 

membentuk ikatan hidrogen dan hal ini yang menyebabkan sifat kelarutan gula 

dan polimernya cukup tinggi di dalam air. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

grafik hubungan antara viskositas dan total padatan terlarut pada Gambar 22. 

 
Gambar 22. Korelasi Antara Viskositas dan Total Padatan Terlarut Sirup 

Apel Akibat Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Terlihat pada Gambar 22, menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,937 dengan mengikuti persamaan linier y = 0,512x – 12,73. Hal ini 

menunjukkan adanya korelasi positif antara viskositas dan TPT, sehingga semakin 

tinggi viskositas maka TPT juga semakin meningkat. Menurut Hulme (1971), apel 

memiliki kandungan pektin sekitar 1 – 2% dari berat kering. Dengan pH yang 

rendah (< 3) serta adanya penambahan sukrosa sebesar 150% (b/v) dan asam sitrat 

sebesar 1,25% (b/v) akan membentuk dehidrasi molekul pektin yang diikuti 

terbentuknya ikatan hidrogen intermolekuler sehingga viskositasnya meningkat. 
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4.2.6 Vitamin C 

Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki 

peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal 

dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askorbat. Beberapa 

karakteristiknya antara lain sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya dan 

logam (Winarno, 1997). Hasil analisa menunjukkan kadar vitamin C sirup apel 

berkisar antara 3,5 – 6,21 mg/100 ml. Rerata vitamin C sirup apel akibat varietas 

apel dan lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 23. 

 
Gambar 23. Grafik Rerata Vitamin C (mg/100 ml) Sirup Apel Akibat 

Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Berdasarkan Gambar 23, menunjukkan bahwa vitamin C cenderung 

menurun dengan semakin lamanya waktu fermentasi dan perbedaan varietas apel. 

Vitamin C terendah diperoleh dari perlakuan varietas Anna dengan lama 

fermentasi 15 jam sebesar 3,86 mg/100 ml, sedangkan vitamin C tertinggi 

diperoleh pada perlakuan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 

6,10 mg/100 ml. Selama proses pengolahan sirup dengan pemotongan, 

penghancuran, penyaringan, blanching dan pemanasan dapat menyebabkan 
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penurunan vitamin C pada buah apel. Winarno (2002) menyatakan bahwa vitamin 

C merupakan vitamin yang mudah rusak oleh panas, alkali dan enzim. Hasil 

analisa ragam pada Lampiran 9, menunjukkan bahwa varietas apel dan lama 

fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap vitamin 

C. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi tidak berpengaruh nyata 

terhadap vitamin C sirup. Rerata vitamin C sirup apel akibat varietas apel dapat 

dilihat pada Tabel 22. 

Tabel 22. Rerata Vitamin C (mg/100 ml) Sirup Apel Akibat Varietas Apel 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Vitamin C BNT 0.05 
Anna 4,61 a 

0,20 Romebeauty 4,91 b 
Manalagi 5,25 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 22 menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh 

terhadap vitamin C. Vitamin C tertinggi dihasilkan oleh varietas Manalagi sebesar 

5,25 mg/100 ml, sedangkan vitamin C terendah dihasilkan oleh varietas Anna 

sebesar 4,61 mg/100 ml. Dari vitamin C bahan baku, varietas Anna memiliki 

vitamin C sebesar 5,28 mg/100 ml, Romebeauty 7,04 mg/100 ml dan Manalagi 

6,6 mg/100 ml. Penurunan vitamin C ini disebabkan adanya proses pengolahan 

pada pembuatan sirup apel seperti pemotongan, penghancuran (juicer), blanching 

dan pemanasan. Winarno (2002) menyatakan bahwa vitamin C merupakan 

vitamin yang mudah rusak oleh panas, alkali dan enzim. 

Kecilnya kandungan vitamin C dalam sirup buah apel dipengaruhi oleh 

konsentrasi buah yang menjadi sumber vitamin C (asam askorbat) dan 

kemungkinan terjadinya degradasi vitamin C selama pengolahan. Selama proses 

pengolahan dengan panas dapat menyebabkan terjadinya degradasi vitamin C 
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pada sirup apel. Menurut Winarno (1997) vitamin C mudah teroksidasi dan proses 

tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator. Rerata vitamin C 

sirup apel akibat lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 23. 

Tabel 23. Rerata Vitamin C (mg/100ml) Sirup Apel Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Vitamin C BNT 0.05 
9 5,59 c 

0,20 12 5,00 b 
15 4,18 a 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 23 menunjukkan akibat lama fermentasi terhadap 

vitamin C sirup, dimana vitamin C tertinggi dihasilkan pada perlakuan lama 

fermentasi 9 jam sebesar 5,59 mg/100 ml, sedangkan lama fermentasi 15 jam 

menghasilkan sirup dengan vitamin C terendah sebesar 4,18 mg/100 ml. Kadar 

vitamin C sirup apel yang dihasilkan cenderung menurun dengan semakin 

lamanya waktu fermentasi apel dan proses pengolahan yang digunakan. Dari 

bahan baku diperoleh vitamin C sebesar 6,31 mg/100 ml dan setelah dilakukan 

fermentasi 9 jam dan mengalami proses pengolahan dengan pemotongan, 

penghancuran dan blanching maka vitamin C turun menjadi 5,59 mg/100 ml, 

setelah fermentasi 12 jam turun menjadi 5,00 mg/100 ml dan setelah fermentasi 

15 jam turun menjadi 4,18 mg/100 ml. 

Hal ini disebabkan oleh adanya penarikan partikel-partikel koloid yang lebih 

banyak pada sirup apel dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Dengan adanya 

penarikan partikel koloid yang lebih banyak, maka kemungkinan oksigen bebas 

yang akan menyebabkan reaksi oksidasi pada sirup lebih rendah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Winarno (2002) bahwa dari semua vitamin yang ada, vitamin C 

merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Disamping sangat larut dalam air, 
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vitamin C mudah teroksidasi dan proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar, 

alkali, enzim, oksidasi, serta katalis tembaga dan besi. 

 

4.2.7 Aktivitas Antioksidan 

Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran aktivitas antioksidan 

menggunakan reagen DPPH. Radikal 2,2 Difenil-1-pierilhidrazil (DPPH) adalah 

radikal bebas stabil yang menerima sebuah elektron atau hidrogen untuk diubah 

menjadi molekul diamagnetik. Menurut Prakash (2001), elektron yang tidak 

berpasangan pada DPPH memiliki kemampuan penyerapan yang kuat pada 

panjang gelombang 517 mm dengan warna ungu. Perubahan warna ungu menjadi 

kuning seiring dengan menurunnya absorptifitas molar dari radikal DPPH karena 

elektron yang tidak berpasangan menjadi berpasangan dengan adanya pemberian 

atom hidrogen dari antioksidan sehingga membentuk DPPH-H tereduksi. 

Hasil analisa menunjukkan aktivitas antioksidan sirup apel berkisar antara 

11,03 – 14,58%. Rerata aktivitas antioksidan sirup apel akibat varietas apel dan 

lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 24. 

 
Gambar 24. Grafik Rerata Aktivitas Antioksidan (%) Sirup Apel Akibat 

Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
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Berdasarkan Gambar 24, menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan sedikit 

meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi dan perbedaan varietas 

apel. Aktivitas antioksidan terendah diperoleh dari perlakuan varietas Anna 

dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 11,32%, sedangkan aktivitas antioksidan 

tertinggi diperoleh pada perlakuan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 15 

jam sebesar 14,26%. Sirup apel ini dapat bermanfaat untuk kesehatan karena apel 

adalah salah satu buah yang kaya akan serat, fitokimia dan flavonoid yang 

berfungsi sebagai antioksidan. Total aktivitas antioksidan 100 gram apel dan kulit 

setara dengan 1500 mg vitamin C (Boyer and Liu, 2004). Menurut Fennema 

(1996) tingkat efektifitas suatu antioksidan terkait dengan berbagai faktor 

termasuk energi aktifasi, konstanta laju reaksi, potensial reduksi-oksidasi, sifat-

sifat solubilitas, serta tingkat kemudahan kehilangan antioksidan (destruksi). 

Menurut Wildman (2001) bahwa kurang lebih 45% dari total senyawa fenol 

apel adalah fitokimia. Senyawa fitokimia merupakan antioksidan alami yang 

terdapat dalam buah apel. Oleh karena itu, dengan meningkatnya konsentrasi 

fenol maka kandungan fitokimia akan semakin tinggi sehingga aktivitas 

antioksidan juga semakin meningkat. Selain itu, di apel terdapat betakaroten yang 

merupakan bentuk provitamin A yang paling aktif dan stabil pada pH netral. 

Menurut Harris (1989), kadar betakaroten dalam buah apel akan mengalami 

kenaikan karena selama fermentasi akan terbentuk alkohol dan asam-asam 

organik yang dapat mengekstrak dan melarutkan betakaroten. Aktivitas 

antioksidan mengalami kenaikan karena betakaroten merupakan antioksidan 

sekunder dalam buah apel disamping asam-asam organik, vitamin C, fenol dan zat 

fitokimia lainnya. 
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Hasil analisa ragam pada Lampiran 10, menunjukkan bahwa varietas apel 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) 

terhadap aktivitas antioksidan. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi 

tidak berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan sirup. Rerata aktivitas 

antioksidan sirup apel akibat varietas apel dapat dilihat pada Tabel 24. 

Tabel 24. Rerata Aktivitas Antioksidan (%) Sirup Apel Akibat Varietas Apel 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Akt. Antioksidan BNT 0.05 
Anna 11,66 a 

0,31 Romebeauty 13,25 b 
Manalagi 13,83 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
 

Berdasarkan Tabel 24 menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh 

terhadap aktivitas antioksidan. Boyer and  Liu (2004) mengungkapkan bahwa 

buah apel kaya akan serat, fenol dan fitokimia. Fitokimia merupakan antioksidan 

alami dalam buah dan sayuran. Senyawa fitokimia merupakan antioksidan yang 

digunakan sebagai pencegah radikal bebas penyebab kerusakan sel-sel tubuh. 

Aktivitas antioksidan tertinggi dihasilkan oleh varietas Manalagi sebesar 13,83%, 

sedangkan aktivitas antioksidan terendah dihasilkan oleh varietas Anna sebesar 

11,66%. Dari aktivitas antioksidan bahan baku, varietas Anna memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 5,50%, Romebeauty 10,19% dan Manalagi 6,53%. Menurut 

Gordon (1990) dalam Firmansyah dan Adawiyah (2003), senyawa fenol yang ada 

pada buah apel sebenarnya inaktif sebagai antioksidan namun bila terdapat atom-

atom hidrogen yang tersubtitusi pada grup alkilnya (posisi orto dan para) maka 

dapat aktif sebagai antioksidan. 

Apel terutama kulit apel mengandung aktivitas antioksidan yang dapat 

menghambat pertumbuhan sel kanker hati dan colon. Total aktivitas antioksidan 
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100 gram apel dengan kulit setara dengan 1500 mg vitamin C. Apel juga 

mengandung betakaroten, betakaroten memiliki aktivitas sebagai provitamin A 

dan juga antioksidan yang berguna untuk menangkal serangan radikal bebas 

penyebab berbagai penyakit degeneratif (Anonymous, 2010h). Rerata aktivitas 

antioksidan sirup apel akibat lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 25. 

Tabel 25. Rerata Aktv. Antioksidan (%) Sirup Apel Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Akt. Antioksidan BNT 0.05 
9 12,46 a 

0,31 12 12,74 a 
15 13,53 b 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
 

Berdasarkan Tabel 25 menunjukkan akibat lama fermentasi terhadap 

aktivitas antioksidan sirup, dimana aktivitas antioksidan tertinggi dihasilkan pada 

lama fermentasi 9 jam sebesar 12,46%, sedangkan pada lama fermentasi 15 jam 

menghasilkan sirup dengan aktivitas antioksidan tertinggi sebesar 13,53%. 

Aktivitas antioksidan sirup apel yang dihasilkan cenderung meningkat dengan 

semakin lamanya waktu fermentasi apel. Dari bahan baku diperoleh aktivitas 

antioksidan sebesar 7,40%, setelah dilakukan fermentasi 9 jam maka aktivitas 

antioksidan naik menjadi 12,46%, setelah fermentasi 12 jam naik menjadi 12,74% 

dan setelah fermentasi 15 jam naik menjadi 13,53%. Menurut Wildman (2001) 

bahwa kurang lebih 45% dari total senyawa fenol apel adalah fitokimia. Senyawa 

fitokimia merupakan antioksidan alami yang terdapat dalam buah apel. Menurut 

Gordon (1990) dalam Firmansyah dan Adawiyah (2003), senyawa fenol yang ada 

pada buah apel sebenarnya inaktif sebagai antioksidan namun bila terdapat atom-

atom hidrogen yang tersubtitusi pada grup alkilnya (posisi orto dan para) maka 

dapat aktif sebagai antioksidan. 
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Peningkatan senyawa antioksidan dipengaruhi oleh kandungan senyawa 

antioksidan. Menurut Anggraeni (2003), aktivitas antioksidan merupakan analisis 

yang berhubungan dengan kadar senyawa-senyawa antioksidan. Semakin tinggi 

kadar senyawa antioksidan maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya, 

karena setiap senyawa antioksidan memiliki aktivitas antioksidan yang akan 

berpengaruh terhadap total aktivitas antioksidan bahan. Pada bahan baku dan 

minuman fermentasi terjadi peningkatan aktivitas antioksidan meskipun produk 

telah mengalami suatu proses. Hal ini dikarenakan senyawa antioksidan pada 

produk tersebut stabil terhadap proses pengolahan, jadi meskipun produk tersebut 

sudah diproses dan difermentasi, tidak akan merusak senyawa antioksidannya. 

 

4.2.8 Warna 

Warna merupakan salah satu kriteria umum yang dapat menentukan 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk sehingga akan berpengaruh terhadap 

nilai jual produk tersebut. Warna bahan pangan dipengaruhi oleh kenampakan 

bahan pangan untuk memantulkan, menyerap, menyebarkan, dan meneruskan 

sinar tampak.  

4.2.8.1 Kecerahan (L*) 

Warna suatu bahan dipengaruhi oleh adanya cahaya yang diserap dan 

dipantulkan (Lawless, 1988). Nilai L* menyatakan tingkat gelap terang dengan 

kisaran 0 – 100 dimana nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam atau 

sangat gelap, sedangkan nilai 100 menyatakan kecenderungan warna putih atau 

terang (Yuwono dan Susanto, 1998). Hasil analisa menunjukkan nilai kecerahan 
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sirup apel berkisar antara 42,71 – 50,15. Rerata nilai kecerahan sirup apel akibat 

varietas apel dan lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 25. 

 
Gambar 25. Grafik Rerata Nilai Kecerahan (L*) Sirup Apel Akibat 

Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Berdasarkan Gambar 25, menunjukkan bahwa nilai kecerahan sirup 

cenderung meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi dan perbedaan 

varietas apel. Nilai kecerahan terendah diperoleh dari perlakuan varietas Anna 

dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 42,71, sedangkan nilai kecerahan tertinggi 

diperoleh pada perlakuan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 15 jam 

sebesar 50,15. 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 11, menunjukkan bahwa varietas apel 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) 

terhadap nilai kecerahan. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi juga 

berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai kecerahan sirup. Rerata nilai 

kecerahan sirup apel akibat varietas apel dan lama fermentasi dapat dilihat pada 

Tabel 26. 
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Tabel 26. Rerata Nilai Kecerahan Sirup Apel Akibat Varietas Apel dan 

Lama Fermentasi 

Varietas Apel 
Lama Fermentasi 

(jam) 
Total Kesukaan 

DMRT 
(α =0.05) 

Anna 
9 42,71 a 2,52 
12 45,26 b 2,81 
15 47,88 c 2,86 

Romebeauty 
9 43,00 a 2,65 
12 45,40 b 2,83 
15 46,30 c 2,85 

Manalagi 
9 43,24 a 2,71 
12 45,20 a 2,77 
15 50,15 d 2,88 

 

Berdasarkan Tabel 26 menunjukkan nilai kecerahan sirup apel, dimana nilai 

kecerahan tertinggi diperoleh dari perlakuan varietas Manalagi dengan lama 

fermentasi 15 jam sebesar 50,15. Sedangkan nilai kecerahan terendah diperoleh 

pada perlakuan varietas Anna dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 42,71. Data 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi maka sirup apel yang 

dihasilkan semakin berwarna cerah (terang). Reaksi pencoklatan non enzimatis 

(reaksi Maillard) melibatkan senyawa karbonil yang dapat berasal dari gula 

pereduksi atau hasil oksidasi asam askorbat, hidrolisis pati dan oksidasi lipid. 

Menurut Fachruddin (2002), perubahan warna pada produk pangan selama 

pengolahan dan penyimpanan dapat mempengaruhi penerimaan konsumen. 

Perubahan warna yang diinginkan konsumen yaitu kecerahan atau kemerahan 

pada produk tersebut. 

Selain itu, pada proses pengolahan ditambahkan asam sitrat. Asam sitrat 

tidak hanya menurunkan pH tetapi juga mengikat unsur logam (Cu) pada sistem 

enzim. Sedangkan menurut Winarno (2002), asam sitrat dapat digunakan sebagai 

penegas rasa, warna, atau dapat menyelubungi after taste yang tidak disukai. 
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4.2.8.2 Kemerahan (a*) 

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

kecerahan dan kejelasan warna (Lawless, 1988). Tingkat warna (a*) dinyatakan 

dengan nilai sekitar -100 sampai +100. Nilai (+) menunjukkan intensitas warna 

merah sedangkan (-) menunjukkan intensitas warna hijau. Hasil analisa 

menunjukkan nilai kemerahan sirup apel berkisar antara 10,57 – 18,43. Rerata 

nilai kemerahan sirup apel akibat varietas apel dan lama fermentasi dapat dilihat 

pada Gambar 26. 

 
Gambar 26. Grafik Rerata Nilai Kemerahan (a*) Sirup Apel Akibat 

Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Berdasarkan Gambar 26, menunjukkan bahwa nilai kemerahan sirup 

cenderung meningkat dengan semakin lamanya waktu fermentasi dan perbedaan 

varietas apel. Nilai kemerahan terendah diperoleh dari perlakuan varietas 

Manalagi dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 10,57, sedangkan nilai 

kemerahan tertinggi diperoleh pada perlakuan varietas Anna dengan lama 

fermentasi 15 jam sebesar 18,43. Seperti yang dijelaskan oleh Winarno (2002), 
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vitamin C (asam askorbat) merupakan suatu senyawa reduktor dan juga bertindak 

sebagai precursor untuk pembentukan warna coklat non enzimatik. Dengan 

adanya kondisi tersebut dan semakin lamanya waktu pemanasan maka dapat 

menyebabkan warna produk menjadi lebih kemerahan. 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 12, menunjukkan bahwa varietas apel 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) 

terhadap nilai kemerahan. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi tidak 

berpengaruh nyata terhadap nilai kemerahan sirup. Rerata nilai kemerahan sirup 

apel akibat varietas apel dapat dilihat pada Tabel 27. 

Tabel 27. Rerata Nilai Kemerahan Sirup Apel Akibat Varietas Apel 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Nilai a* (merah) BNT 0.05 
Anna 17,49 c 

0,77 Romebeauty 14,07 b 
Manalagi 11,72 a 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 27 menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh 

terhadap nilai kemerahan sirup. Nilai kemerahan tertinggi dihasilkan oleh varietas 

Anna sebesar 17,49, sedangkan nilai kemerahan terendah dihasilkan oleh varietas 

Manalagi sebesar 11,72. Selama penyimpanan sirup apel dapat mengalami 

peningkatan warna merah sehingga warnanya menjadi lebih gelap. Perubahan 

warna (tingkat kemerahan) sirup apel diakibatkan karena adanya perubahan 

sukrosa menjadi gula invert dimana dengan adanya perubahan tersebut warna 

produk menjadi lebih gelap. Menurut Fachruddin (2002) bahwa kerugian dari gula 

invert antara lain, mudah menyebabkan produk menjadi basah, afinitas dalam air 

tinggi, memberikan efek karamelisasi, menyebabkan warna menjadi kecoklatan. 

Rerata nilai kemerahan sirup akibat lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 28. 
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Tabel 28. Rerata Nilai Kemerahan Sirup Apel Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (jam) Rerata Nilai a* (merah) BNT 0.05 
9 13,00 a 

0,77 12 14,51 b 
15 15,78 c 

 

- Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 28 menunjukkan akibat lama fermentasi terhadap nilai 

kemerahan sirup, dimana nilai kemerahan tertinggi dihasilkan pada lama 

fermentasi 15 jam sebesar 15,78, sedangkan pada lama fermentasi 9 jam 

menghasilkan sirup dengan nilai kemerahan terendah sebesar 13,00. Hal ini 

dikarenakan penambahan asam sitrat dapat mengakibatkan pengikatan senyawa 

kotoran dan pengendapan koloid. Seperti yang dijelaskan oleh Winarno (2002), 

vitamin C (asam askorbat) merupakan suatu senyawa reduktor dan juga bertindak 

sebagai precursor untuk pembentukan warna coklat non enzimatik. Dengan 

adanya kondisi tersebut dan semakin lamanya waktu pemanasan maka warna 

produk menjadi lebih kemerahan. 

 

4.2.8.3 Kekuningan (b*) 

Nilai warna b* menunjukkan warna dari biru ke ke kuning. Tingkat warna 

b* berkisar antara -100 sampai 100. Nilai positif menunjukkan intensitas warna 

kuning dan nilai negatif menunjukkan intensitas warna biru (Lawless, 1988). 

Hasil analisa menunjukkan nilai kekuningan sirup apel berkisar antara 21,23 – 

31,07. Rerata nilai kekuningan sirup apel akibat varietas apel dan lama fermentasi 

dapat dilihat pada Gambar 27. 
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Gambar 27. Grafik Rerata Nilai Kekuningan (b*) Sirup Apel Akibat 

Varietas Apel dan Lama Fermentasi 
 

Berdasarkan Gambar 27, menunjukkan bahwa nilai kekuningan sirup 

cenderung menurun dengan semakin lamanya waktu fermentasi dan perbedaan 

varietas apel. Nilai kekuningan terendah diperoleh dari perlakuan varietas Anna 

dengan lama fermentasi 15 jam sebesar 21,23, sedangkan nilai kekuningan 

tertinggi diperoleh pada perlakuan varietas Romebeauty dengan lama fermentasi 9 

jam sebesar 31,07. Hal ini dikarenakan konsentrasi asam yang ada pada sirup 

apel, dimana semakin tinggi konsentrasi asamnya maka cenderung semakin 

berwarna kuning. Menurut teori warna, struktur tanin dengan ikatan rangkap dua 

yang terkonjugasi pada polifenol sebagai kromofor (pengemban warna) dan 

adanya gugus (OH) sebagai auksokrom (pengikat warna) dapat menyebabkan 

warna coklat (Anonymous, 2008c). 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 13, menunjukkan bahwa varietas apel 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) 

terhadap nilai kekuningan. Interaksi antara varietas apel dan lama fermentasi juga 
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berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai kekuningan sirup. Rerata nilai 

kekuningan sirup apel akibat varietas apel dan lama fermentasi dapat dilihat pada 

Tabel 29. 

Tabel 29. Rerata Nilai Kekuningan Sirup Apel Akibat Varietas Apel dan 

Lama Fermentasi 

Varietas Apel 
Lama Fermentasi 

(jam) 
Total Kesukaan 

DMRT 
(α =0.05) 

Anna 
9 21,23 a 6,29 
12 26,95 a 7,00 
15 29,22 b 7,15 

Romebeauty 
9 24,07 a 6,60 
12 27,15 a 7,07 
15 27,68 b 7,11 

Manalagi 
9 24,74 a 6,77 
12 26,36 a 6,92 
15 31,07 c 7,19 

 

Berdasarkan Tabel 29 menunjukkan nilai kekuningan sirup apel, dimana 

nilai kekuningan tertinggi diperoleh dari perlakuan varietas Manalagi dengan 

lama fermentasi 15 jam sebesar 31,07. Sedangkan nilai kekuningan terendah 

diperoleh pada perlakuan varietas Anna dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 

21,23. Nilai b* juga berhubungan dengan vitamin C karena vitamin C yang rusak 

akan menyebabkan browning (Winarno, 2002). Dimana semakin lama fermentasi 

dan semakin lama pemanasan maka vitamin C pada sari apel cenderung menurun 

sehingga akan menyebabkan warna menjadi kemerahan dan nilai b* turun. 

 

4.3 Penilaian Organoleptik Sirup Apel  

Pengujian organoleptik pada sirup dilakukan dengan menggunakan uji 

kesukaan (Hedonic Scale Scoring), yaitu salah satu uji penerimaan. Dalam uji ini 

panelis diminta untuk mengungkapkan tanggapannya terhadap suatu produk, 
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Berdasarkan Gambar 28, menunjukkan skor kesukaan panelis terhadap rasa 

sirup apel, dimana skor kesukaan panelis tertinggi diperoleh dari perlakuan 

varietas Anna dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 4,2 (agak menyukai). 

Sedangkan skor kesukaan panelis terendah diperoleh pada perlakuan varietas 

Romebeauty dengan lama fermentasi 12 jam sebesar 3,3 (netral). 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 14, menunjukkan bahwa interaksi antara 

varietas apel dan lama fermentasi tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap rasa sirup. Hal ini diduga karena varietas apel dan lama fermentasi tidak 

memberikan pengaruh terhadap rasa sirup yang dihasilkan. Sehingga setiap 

perlakuan yang dilakukan tidak memberikan perbedaan terhadap rasa sirup apel. 

Oleh karena itu, skor kesukaan terhadap rasa yang diberikan oleh panelis tidak 

berbeda terlalu jauh. 

Menurut Ikrawan (1996), rasa dari minuman kemasan sirup apel 

dipengaruhi komposisi penyusunnya seperti proporsi apel, essence, pemanis, 

pengawet dan konsentrasi asam penyusun rasa. Citarasa dari buah apel merupakan 

senyawa volatil dimana pada proses pengolahan sirup apel dengan perebusan 

dapat mengurangi rasa buah apel. Seperti yang dijelaskan Hui (1992), bahwa 

komponen flavor yang volatil dapat larut dalam air dan akan hilang selama proses 

perebusan atau pemanasan.  

 

4.3.2 Aroma 

Hasil analisa menunjukkan nilai kesukaan panelis terhadap aroma sirup apel 

berkisar antara 3,2 (netral) hingga 3,9 (agak menyukai). Rerata skor kesukaan 

panelis terhadap aroma sirup apel akibat varietas apel dan lama fermentasi dapat 

dilihat pada Gambar 29. 
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Berdasarkan Gambar 30, menunjukkan skor kesukaan panelis terhadap 

warna sirup apel, dimana skor kesukaan panelis tertinggi diperoleh dari perlakuan 

varietas Manalagi dengan lama fermentasi 9 jam sebesar 4,0 (menyukai). 

Sedangkan skor kesukaan panelis terendah diperoleh pada perlakuan varietas 

Romebeauty dengan lama fermentasi 15 jam sebesar 2,85 (tidak menyukai). 

Hasil analisa ragam Lampiran 16, menunjukkan bahwa interaksi antara 

varietas apel dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 

0,05) terhadap warna. Hal ini diduga karena adanya interaksi yang terjadi antara 

varietas apel dan lama fermentasi. Sehingga setiap perlakuan akan menghasilkan 

warna yang berbeda – beda dan itu akan memberikan pengaruh terhadap penilaian 

panelis. Hasil uji lanjut kesukaan panelis terhadap warna sirup apel akibat varietas 

apel dan lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 30. 

Tabel 30. Uji Lanjut Skor Kesukaan Panelis Terhadap Warna Sirup Apel 

Akibat Varietas Apel dan Lama Fermentasi 

Varietas Apel 
Lama Fermentasi 

(jam) 
Total Kesukaan 

DMRT 
(α =0.05) 

Anna 
9 3,45 b 0,49 
12 3,85 b 0,51 
15 3,45 b 0,53 

Romebeauty 
9 3,70 b 0,54 
12 3,45 b 0,56 
15 2,85 a 0,56 

Manalagi 
9 4,0   c 0,57 
12 3,40 b 0,57 
15 3,90 b 0,58 

 

Berdasarkan Tabel 30, nilai skor tertinggi kesukaan panelis terhadap warna 

sirup apel diperoleh dari perlakuan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 9 

jam sebesar 4,0 (agak menyukai). Sedangkan skor terendah kesukaan panelis 

terhadap warna sirup diperoleh pada perlakuan varietas Romebeauty dengan lama 
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fermentasi 15 jam sebesar 2,85 (netral). Pada proses pembuatan minuman 

kemasan sirup apel, penambahan asam sitrat umumnya dilakukan pada tahap 

pencampuran bahan. Hal ini dapat mencegah warna memudar serta memberikan 

efek penguatan terhadap stabilitas warna, dimana dalam proses pengolahan 

produk warna tidak mudah rusak oleh pemanasan (Gsianturi, 2003). Perbedaan 

nilai kesukaan warna disebabkan karena bervariasinya kesukaan panelis terhadap 

warna minuman sirup apel. Dalam hal ini warna cukup memberi rangsangan yang 

kuat terhadap konsumen untuk memilikinya. Semakin menarik warna suatu bahan 

pangan maka akan menambah minat konsumen untuk membeli produk tersebut.  

 

4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dengan membandingkan nilai produk setiap 

perlakuan menggunakan Indeks Efektifitas (de Garmo, 1984). Pemilihan 

perlakuan terbaik dilakukan dengan metode pembobotan tiap parameter yang 

ditentukan oleh panelis, menentukan nilai efektifitas (NE) dan nilai perlakuan 

(NP) lalu dijumlahkan untuk mendapatkan perlakuan terbaik. Penilaian meliputi 

parameter fisik, kimia dan organoleptik namun dalam penekanannya 

mengutamakan penilaian secara organoleptik. Hal ini dikarenakan parameter 

organoleptik yang paling menentukan terhadap tingkat penerimaan konsumen.  

Berdasarkan perhitungan dengan metode pembobotan dari penilaian tiap 

parameter, perlakuan terbaik untuk parameter fisik, kimia, dan organoleptik sirup 

apel dapat dilihat pada Tabel 31. 
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Tabel 31. Hasil Perhitungan Nilai Sirup Apel Pada Parameter Fisik, Kimia 

dan Organoleptik Untuk Perlakuan Terbaik 

Varietas Apel 
Lama Fermentasi 

(jam) 
Nilai Produk 

(Sifat Kimia, Fisik dan Organoleptik)

Anna 
9 0,5351 
12 0,5054 
15 0,4516 

Romebeauty 
9 0,4152 
12 0,4801 
15 0,3548 

Manalagi 
9      0,6642 (*) 
12 0,6030 
15 0,6038 

 

Keterangan = (*) perlakuan terbaik 
 
Tabel 31 menunjukkan bahwa perhitungan perlakuan terbaik dari parameter 

kimia, fisik dan organoleptik diperoleh pada perlakuan varietas apel Manalagi 

dengan lama fermentasi 9 jam (A3L1). Nilai terbaik dari masing-masing analisa 

untuk perlakuan A3L1 dapat dilihat pada Tabel 32. 

Tabel 32. Perbandingan Parameter Fisik, Kimia dan Organoleptik Sirup 

Apel Perlakuan Terbaik Dengan Bahan Baku dan Sirup SNI 

Parameter Analisa 
Perlakuan 
Terbaik 

Komposisi 
Bahan Baku 

Sirup 
SNI (*) 

Warna 3,4 - - 
Rasa 3,95 - - 
Aroma 3,65 - - 
pH 2,8 4,27 3 - 4 
Total Padatan terlarut (obrix) 54,8 17,1 - 
Vitamin C (mg/ 100 g) 6,1 6,6 - 
Gula Pereduksi (%) 65,66 6,9573 - 
Aktivitas Antioksidan (%) 13,49 6,527 - 
Total Asam (%) 2,36 0,52 - 
Viskositas (dPa-S) 16,93 -  

 

 Keterangan : (*) Sumber dari Standar Nasional Indonesia 01-0317-1995 (1995) 
 

Tabel 32 menunjukkan bahwa antara sirup apel perlakuan terbaik dengan 

komposisi bahan baku mengalami perbedaan. pH dari bahan baku menjadi turun 
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dan total asam menjadi naik apel setelah diproses menjadi sirup. Ini dikarenakan 

adanya proses fermentasi dan penambahan asam sitrat saat pengolahan sirup. Gula 

pereduksi, viskositas dan total padatan terlarut karena adanya penambahan 

sukrosa sebesar 150% (b/v) saat pengolahan sirup. Vitamin C dari bahan baku 

menjadi sirup akan turun karena adanya proses pengolahan dengan peomtongan, 

penghancuran, blanching dan pemanasan yang dapat menyebabkan degradasi 

vitamin C. Aktivitas antioksidan mengalami kenaikan karena selama fermentasi 

terbentuk etanol yang dapat mengekstrak betakaroten pada apel dan sifat 

antioksidan yang tetap stabil selama proses pengolahan. 

Tabel 33. Perbandingan Sirup Apel Perlakuan Terbaik Dengan Sirup 

  Komersial di Batu 

Parameter Analisa Perlakuan Terbaik Sirup Komersial 
Warna 3,4 3,05 
Rasa 3,95 3,0 
Aroma 3,65 3,2 
pH 2,8 5,04 
Total Padatan terlarut (obrix) 54,8 58,4 
Vitamin C (mg/ 100 g) 6,1 13,2 
Gula Pereduksi (%) 65,66 6,27 
Aktivitas Antioksidan (%) 13,49 5,76 
Total Asam (%) 2,36 4,54 
Viskositas (dPa-S) 16,93 6,21 

 

Berdasarkan Tabel 33, dapat diketahui bahwa sirup apel yang dihasilkan 

memiliki parameter mutu yang lebih baik dari sirup SNI dan sirup komersial. 

Meskipun kadar vitamin C dari bahan baku menjadi sirup menurun tetapi sirup 

apel ini unggul karena memiliki aktivitas antioksidan yang cukup tinggi, pH 

rendah dan gula pereduksi yang tinggi. Adanya perubahan komposisi yang lebih 

baik dari bahan baku menjadi sirup apel ini dikarenakan sirup apel telah dilakukan 

fermentasi pada proses pengolahannya. 
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Dari analisa organoleptik (rasa, warna dan aroma), sirup perlakuan terbaik 

lebih disukai konsumen daripada sirup komersial. Selain itu, viskositasnya yang 

lebih pekat juga lebih baik daripada sirup komersial. Dengan pH yang rendah dan 

gula pereduksi yang tinggi, sirup apel ini dapat awet dalam penyimpanannya 

sehingga saat disimpan pada suhu dingin (-4 – 0 oC) dapat tahan selama 6 bulan. 

Sirup apel dengan varietas Manalagi dengan lama fermentasi 9 jam yang 

memiliki parameter fisik-kimia sebagai berikut : total padatan terlarut 54,8 obrix; 

vitamin C 6,1 mg/100 ml; pH 2,8; gula pereduksi 65,66%; viskositas 16,93 dPa-S; 

total asam 2,36% dan warna (L = 43,24, a+ =10,57, b+ = 29,22). Sedangkan 

parameter organoleptik memiliki kesukaan terhadap warna 3,4 (menyukai); rasa 

3,95 (menyukai); dan aroma 3,65 (menyukai). 

Penilaian perlakuan terbaik didasarkan pada parameter organoleptik, karena 

organoleptik lebih menentukan seberapa besar produk dapat disukai dan diterima 

konsumen. Didukung oleh Bennion (1980) yang menyatakan bahwa parameter 

pertama yang dilihat dari suatu produk adalah parameter organoleptik sebelum 

parameter fisik, kimia.   
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V.  PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Apel dapat diaplikasikan ke dalam produk pangan dalam bentuk sirup. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa varietas apel berpengaruh nyata terhadap total 

asam, pH, total padatan terlarut, kadar gula reduksi, viskositas, vitamin C, 

aktivitas antioksidan dan kemerahan (a*) pada sirup apel. Sedangkan lama 

fermentasi berpengaruh nyata terhadap total asam, pH, total padatan terlarut, 

kadar gula pereduksi, viskositas, vitamin C, aktivitas antioksidan dan kemerahan 

(a*). Interaksi antara kedua perlakuan berpengaruh nyata terhadap nilai kecerahan 

(L*), kekuningan (b*) dan organoleptik (rasa, aroma dan warna). 

Perlakuan terbaik sirup apel diperoleh pada varietas Manalagi dengan 

lama fermentasi 9 jam yang memiliki parameter fisik-kimia sebagai berikut : total 

padatan terlarut 54,8 obrix; vitamin C 6,1 mg/100 ml; pH 2,8; gula pereduksi 

65,66%; viskositas 16,93 dPa-S; total asam 2,36% dan warna (L = 43,24, a+ 

=10,57, b+ = 29,22). Sedangkan parameter organoleptik memiliki kesukaan 

terhadap warna 3,4 (netral); rasa 3,95 (agak menyukai); dan aroma 3,65 (agak 

menyukai). 

 

5.2 Saran 

1. Sirup apel yang dihasilkan belum diketahui lama waktu simpannya. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai umur simpan 

sirup apel. 
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2. Pembuatan sirup apel merupakan salah satu pengembangan produk sirup 

sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pembuatan sirup dengan 

komoditas hasil pertanian lainnya. 

3. Perlu dilakukan analisa terhadap parameter yang diamati setelah perlakuan 

dengan fermentasi supaya data yang dihasilkan lebih baik dan akurat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Prosedur Analisa 

1. Analisa Vitamin C  Metode Titrasi Yodium (Sudarmadji dkk, 1997) 

1. Timbang 200 – 300 g bahan dalam Waring blender sampai diperoleh 

slurry. Timbang 10 – 30 g slurry masukkan ke dalam labu takar 100 ml 

dan tambahkan aquades sampai tanda. Saring dengan krus Gooch atau 

dengan sentrifug untuk memisahkan filtratnya 

2. Ambil 5 – 25 ml filtrat dengan pipet dan masukkan ke dalam erlenmeyer 

125 ml. Tambah 2 ml larutan amilum 1% (solublu starch) dan tambahkan 

20 ml aquades 

3. Kemudian titrasilah dengan 0,01 N strandar yodium 

4. Perhitungan : 

1 ml 0,01 N Yodium =  0,88 mg asam askorbat 

 

2. Analisa pH (Yuwono dan Susanto, 1998) 

1. 30 ml sampel dimasukkan dalam beaker glass ukuran 50 ml 

2. Elektroda pH meter dikalibrasi kedalam larutan buffer pH 4, kemudian 

ke dalam larutan buffer pH 7, lalu dibilas dengan aquades 

3. Elektroda pH meter dicelupkan ke dalam sampel, kemudian ditunggu 

sampai menunjukkan angka konstan dan pH sampel dapat dibaca. 

 

3. Analisa Total Padatan Terlarut (Apriantoro dkk, 1997) 

1. Sampel dihancurkan hingga diperoleh cairan 
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2. Cairan tersebut diambil dengan pipet tetes, diteteskan pada prisma 

refraktometer 

3. Nilainya langsung dapat diketahui pada slula yang terkena pada 

refraktometer 

 

4. Analisa Viskositas (AOAC di dalam Sudarmadji dkk, 1997) 

1. Pilih spindel yang sesuai dengan keadaan sampel 

2. Atur waktu yang diperlukan sesuai dengan tingkat kekentalan sampel yang 

akan diukur 

3. Spindel dipasang pada alat dan alat tersebut dihubungkan dengan dengan 

aliran listrik 

4. Tombol ditekan dan biarkan spindel berputar sampai jarum menunjukkan 

angka konstan 

 

5. Analisa Gula Pereduksi Metode Nelson Somogy (Sudarmadji dkk, 1997) 

a. Penyiapan kurva standar 

1.  Buat larutan glukosa standar (10 mg glukose anhidrat/100 ml) 

2. Dari larutan glukosa standar tersebut dilakukan 6 pengenceran sehingga 

diperoleh larutan glukosa dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8 dan 10 mg/100 ml 

3. Siapkan 7 tabung reaksi yang bersih, masing-masing diisi dengan 1 ml 

larutan glukosa standar tersebut diatas, satu tabung diisi 1 ml air suling 

sebagai blanko 

4. Tambahkan ke dalam masing-masing tabung di atas 1 ml reagen Nelson 

dan panaskan semua tabung pada penangas air mendidih selama 20 menit 
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5. Ambil semua tabung dan segera dinginkan bersama-sama dalam gelas 

piala yang berisi air dingin sehingga suhu tabung mencapai 250C 

6. Setelah dingin tambahkan 1 ml reagen Arsenomolybdat, gojog sampai 

semua endapan Cu2O yang ada larut kembali  

7. Setelah semua endapan Cu2O larut sempurna, tambahkan 7 ml air suling, 

gojoglah sampai homogen 

8. Teralah optimal density (OD) masing-masing larutan tersebut pada 

panjang gelombang 540 nm 

9. Buatlah kurva standar yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi 

glukosa dan OD 

b. Penentuan gula reduksi pada contoh 

1.  Siapkan larutan contoh yang mempunyai kadar gula reduksi sekitar 2 – 8 

mg/100 ml 

2. Pipet 1 ml larutan contoh yang jernih tersebut ke dalam tabung reaksi 

yang bersih 

3. Tambahkan 1 ml reagen Nelson, dan selanjutnya diperlakukan seperti 

pada penyiapan kurva standar di atas 

4. Jumlah gula reduksi dapat ditentukan berdasarkan OD larutan contoh dan 

kurva standar larutan glukosa. 

Gula Reduksi (%)  =   
(mg) sampelBerat 

100%n x pengencera x X
 

 

6. Analisa Total Asam (Ranggana, 1997) 

1. 10 g sampel dimasukkan  ke dalam labu takar 100 ml, ditambahkan 

aquades sampai tanda batas lalu dihomogenkan dan disaring 
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2. Filtrat diambil 10 ml dan dimasukkan dalam Erlenmeyer 

3. Ditambahkan indikator pp 1% sebanyak 2-3 tetes 

4. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah 

muda 

5. Perhitungan: 

Total asam (%) =  
W

100% x *Asam BM x fp x NaOH N x NaOH V
 

Keterangan:  

*BM asam asetat = 60, BM asam sitrat = 192 

Fp  = faktor pengenceran 

V  = Volume NaOH (ml) 

N  = Normalitas NaOH  

W  = Berat Sampel (mg) 

Standarisasi larutan NaOH 0,1 N : 

• Ditimbang 0,1 gram asam oksalat (C2H2O4.2H2O) 

• Dimasukkan ke dalam erlenmeyer kemudian ditambahkan 25 ml 

aquades, dilarutkan 

• Ditambahkan indikator phenoltalen 1% sebanyak 2-3 tetes 

• Dititrasi dengan larutan NaOH sampai terbentuk warna merah jambu 

Perhitungan: 

N NaOH =     
(ml) NaOH  x volume0,126

2 x (gram)oksalat  asamberat 
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7. Analisa Aktivitas Antioksidan (Tange et al., 2002) dalam Suryanto (2005) 

Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan menurut Tang (2005), 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Sebanyak 5 gram sampel ditimbang 

2. Sampel ditambah etanol 95% sebanyak 25 ml, kemudian divortex untuk 

melarutkan sampel 

3. Selanjutnya sampel disentrifug selama 20 menit dengan kecepatan 4000 

rpm untuk memisahkan ekstrak, diendapkan 

4. Sebanyak 4 ml supernatan diambil dan kemudian ditambahkan dengan 1 

ml larutan 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH) 0,2 mM 

5. Didiamkan selama 10 menit, lalu dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm 

6. Kontrol dilakukan seperti prosedur di atas dengan menggunakan bahan 

larutan DPPH 0,2 mM. Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung 

sebagai presentase berkurangnya warna DPPH dengan perhitungan : 

% Aktivitas Antioksidan =  100 -             Abs sampel 
                                                                      Abs blanko 

 

8. Analisa Warna Metode L*a*b* Hunter (Yuwono dan Susanto, 1998) 

Pengujian ini dengan menggunakan color reader, yaitu menyiapkan 

sampel yang akan dianalisa. Selanjutnya color reader dihidupkan dan target 

pembacaannya ditentukan, yaitu pembacaan L* a* b* color space atau L* c* 

h*. Kemudian mengukur warna sampel yang sudah disiapkan, yaitu dengan 

menempelkan lensanya pada sampel. L = untuk parameter kekeruhan 

(Lightness), a dan b = koordinat kromatis, c = kroma, h = sudut hue (warna). 
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9. Uji Organoleptik (Watt, et al., 1989) 

Pengujian tingkat konsumen pada produk dilakukan dengan cara 

menguji tingkat kesukaan yang menggunakan metode ”Hedonic Scale 

Scoring” (Skor Skala Hedonik) untuk membandingkan tingkat kesukaan 

terhadap rasa, aroma, dan warna dari sampel. Setiap panelis diminta untuk 

menuliskan seberapa jauh tingkat kesukaan dengan memberi kode (skor) pada 

pertanyaan yang dianggap paling sesuai dengan skala numerik yang telah 

ditentukan. Jumlah panelis yang menguji 20 orang dan setiap panelis menguji 

9 sampel yang berbeda sesuai dengan perlakuan yang telah diberi kode. 

Tahapannya sebagai berikut : 

1. Jumlah panelis yang dibutuhkan sebanyak 20 orang 

2. Jumlah sampel yang disajikan pada masing-masing panelis sebanyak 9 

buah 

3. Cara penyajian : sampel disajikan dalam gelas plastik yang telah diberi 

kode secara acak, kemudian sampel yang disajikan diencerkan dengan air 

dengan perbandingan 1 : 4 (sirup : air). Panelis diminta untuk menilai 

rasa, warna, dan aroma sesuai tingkat kesukaan yang telah ditentukan 

oleh penyaji. 

 

10. Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984) 

 Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode 

indeks efektifitas dengan prosedur percobaan sebagai berikut : 

1. Mengelompokkan parameter, parameter-parameter fisik dan kimia 

dikelompokkan terpisah dengan parameter organoleptik 
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2. Memberikan bobot 0 – 1 pada setiap parameter pada masing-masing 

kelompok. Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat tiap parameter 

dalam mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen yang diwakili oleh 

panelis 

Pembobotan =  
parameter  totalNilai

parameter setiap  totalNilai  

3. Menghitung Nilai Efektifitas dengan rumus: 

NE =  
Ntj-Ntb
Ntj-Np  

Keterangan  : NE = Nilai efektifitas  Ntj = Nilai terjelek 

   NP = Nilai perlakuan  Ntb = Nilai terbaik 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin naik, maka nilai 

terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan rerata nilai semakin kecil semakin 

baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah 

sebagai nilai terbaik 

4. Menghitung Nilai Produk (NP) 

      Nilai produk diperoleh dari perkalian NE dengan bobot nilai 

5. Menjumlahkan nilai produk dari semua parameter pada masing-masing 

kelompok. Perlakuan yang memiliki nilai produk tertinggi adalah 

perlakuan terbaik pada kelompok parameter 

6. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai produk 

yang tertinggi untuk parameter organoleptik. 
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Lampiran 2.  Formulir Isian Untuk Uji Hedonik 

 Lembar Uji Organoleptik 
Nama Panelis  : 

Tanggal pengujian : 

Jenis Produk  :  

Instruksi  : 

 Di hadapan saudara disajikan sejumlah produk berupa sirup apel. Saudara 

diminta untuk memberikan penilaian terhadap mutu sirup apel yang meliputi 

warna, aroma, rasa dan penampakan yang menggunakan kriteria penilaian sebagai 

berikut. Atas kesediaan saudara, saya sampaikan terima kasih. 

1. Sangat tidak suka   4.  Agak suka 

2. Tidak suka    5.  Suka 

3. Netral 

No. Kode Sampel Warna Aroma Rasa 
1. 561    
2. 423    
3. 382    
4. 526    
5. 514    
6. 461    
7. 621    
8. 580    
9. 396    
 kontrol    

 

Keterangan: 

1. Warna : gelap, terang 

2. Aroma : apel 

3. Rasa : manis, asam 

 

Saran & kritik : 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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Lampiran 3.  Lembar Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Lembar Penilaian Perlakuan Terbaik 
 

Nama Panelis  :  

Tanggal pengujian : 

 

 Di hadapan saudara telah tersedia sampel sirup apel. Saudara diminta 

untuk memberikan penilaian menurut tingkat kepentingannya dengan nilai yaitu 

antara 1 – 10 (kurang penting – penting). Atas kesediaan saudara, saya sampaikan 

terima kasih. 

 

1. Parameter Fisik, Kimia dan Organoleptik 

No. Parameter Nilai 

1. pH  

2. Vitamin C  

3. Total Padatan Terlarut  

4. Viskositas  

5. Gula Reduksi  

6. Total Asam  

7. Antioksidan  

8. Warna  

9. Rasa  

10. Aroma  
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Lampiran 4.  Data Analisa Total Asam (%) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 2,96 2,81 2,61 8,38 2,79 
A1L2 3,07 2,96 2,86 8,89 2,96 
A1L3 3,1 3,1 3,23 9,43 3,14 
A2L1 2,61 2,66 2,46 7,73 2,58 
A2L2 2,76 2,66 2,66 8,08 2,69 
A2L3 2,92 2,81 2,76 8,49 2,83 
A3L1 2,41 2,37 2,3 7,08 2,36 
A3L2 2,54 2,46 2,57 7,57 2,52 
A3L3 2,76 2,66 2,76 8,18 2,73 
Total 25,13 24,49 24,21 73,83 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 8,38 8,89 9,43 26,7 2,97 
A2 7,73 8,08 8,49 24,3 2,70 
A3 7,08 7,57 8,18 22,83 2,54 

Total 23,19 24,54 26,1 73,83 
Rerata 2,58 2,73 2,90 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 0,05 0,02 3,71 3,63 * 
Kombinasi Perlakuan 8,00 1,33 0,17 24,96 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 0,47 0,24 35,35 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 0,85 0,42 63,62 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 0,01 0,00 0,43 3,01 tn 
Galat 16,00 0,11 0,01 
Total 26,00 1,49 
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d. Uji Lanjut 

Uji BNT faktor A 

Rerata 2,54 2,70 2,97 KTG 
BNT 
0.05 

2,54 * * 
0,01 0,08 2,70 * 

2,97 
notasi a b c 

perlakuan A3 A2 A1 
 

Uji BNT faktor L 

 Rerata 2,58 2,73 2,90 KTG 
BNT 
0.05 

2,58   * * 
0,01 0,08 2,73     * 

2,90       
notasi a b c 

perlakuan L1 L2 L3 
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Lampiran 5.  Data Analisa pH 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 2,78 2,76 2,8 8,34 2,78 
A1L2 2,75 2,74 2,76 8,25 2,75 
A1L3 2,74 2,73 2,72 8,19 2,73 
A2L1 2,75 2,76 2,75 8,26 2,75 
A2L2 2,74 2,73 2,72 8,19 2,73 
A2L3 2,7 2,71 2,71 8,12 2,71 
A3L1 2,78 2,8 2,82 8,4 2,80 
A3L2 2,77 2,77 2,78 8,32 2,77 
A3L3 2,75 2,74 2,76 8,25 2,75 
Total 24,76 24,74 24,82 74,32 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 8,34 8,25 8,19 24,78 2,75 
A2 8,26 8,19 8,12 24,57 2,73 
A3 8,4 8,32 8,25 24,97 2,77 

Total 25 24,76 24,56 74,32 
Rerata 2,78 2,75 2,73 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 0,0004 0,0002 1,3913 3,63 tn 
Kombinasi Perlakuan 8,00 0,0197 0,0025 17,8060 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 0,0108 0,0054 38,9565 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 0,0089 0,0044 32,1338 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 0,0000 0,0000 0,0669 3,01 tn 
Galat 16,00 0,0022 0,0001 
Total 26,00 0,0223 
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d. Uji Lanjut 

Uji BNT faktor A 

Rerata 2,73 2,75 2,77 KTG 
BNT 
0.05 

2,75 tn tn 
0,0001 0,0118 2,73 * 

2,77 
notasi a a b 

perlakuan A2 A1 A3 
 

Uji BNT faktor L 

Rerata 2,73 2,75 2,78 KTG 
BNT 
0.05 

2,73   * * 
0,0001 0,0118 2,75     * 

2,78       
notasi a b c 

perlakuan L3 L2 L1 
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Lampiran 6.  Data Analisa Total Padatan Terlarut (o brix) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 58,2 60 57 175,2 58,40 
A1L2 60 61,2 61,2 182,4 60,80 
A1L3 62,4 66,6 63 192 64,00 
A2L1 55,2 55,8 54 165 55,00 
A2L2 57 58,8 58,8 174,6 58,20 
A2L3 63 62,4 64,2 189,6 63,20 
A3L1 54 55,2 55,2 164,4 54,80 
A3L2 57,6 57 56,4 171 57,00 
A3L3 61,6 60 61,2 182,8 60,93 
Total 529 537 531 1597 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 175,2 182,4 192 549,6 61,07 
A2 165 174,6 189,6 529,2 58,80 
A3 164,4 171 182,8 518,2 57,58 

Total 504,6 528 564,4 1597 
Rerata 56,07 58,67 62,71 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 3,85 1,93 1,50 3,63 tn 
Kombinasi Perlakuan 8,00 264,18 33,02 25,68 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 201,80 100,90 78,46 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 56,41 28,21 21,93 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 5,97 1,49 1,16 3,01 tn 
Galat 16,00 20,57 1,29 
Total 26,00 288,61 
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d. Uji Lanjut 

Uji BNT faktor A 

Rerata 57,58 58,80 61,07 KTG 
BNT 
0.05 

57,58 * * 
1,29 1,13 58,80 * 

61,07 
notasi a b c 

perlakuan A3 A2 A1 
 

Uji BNT faktor L 

Rerata 56,07 58,67 62,71 KTG 
BNT 
0.05 

56,07   * * 
1,29 1,13 58,67     * 

62,71       
notasi a b c 

perlakuan L1 L2 L3 
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Lampiran 7.  Data Analisa Kadar Gula Pereduksi (%) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 61,27 60,76 59,76 181,79 60,60 
A1L2 62,35 61,22 61,52 185,09 61,70 
A1L3 63,41 62,67 63,05 189,13 63,04 
A2L1 63,34 63,25 62,15 188,74 62,91 
A2L2 64,48 64,68 63,85 193,01 64,34 
A2L3 65,22 65,18 66,18 196,58 65,53 
A3L1 65,11 66,62 65,26 196,99 65,66 
A3L2 66,61 68,97 67,12 202,7 67,57 
A3L3 67,83 70,01 69,21 207,05 69,02 
Total 579,62 583,36 578,1 1741,08 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 181,79 185,09 189,13 556,01 61,78 
A2 188,74 193,01 196,58 578,33 64,26 
A3 196,99 202,7 207,05 606,74 67,42 

Total 567,52 580,8 592,76 1741,08 
Rerata 63,06 64,53 65,86 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 1,63 0,81 1,40 3,63 tn 
Kombinasi Perlakuan 8,00 179,91 22,49 38,67 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 35,42 17,71 30,45 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 143,66 71,83 123,50 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 0,83 0,21 0,36 3,01 tn 
Galat 16,00 9,31 0,58 
Total 26,00 190,85 
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d. Uji Lanjut 

Uji BNT faktor A 
Rerata 61,78 64,26 67,42 KTG BNT 0.05 
61,78   * * 

0,58 0,76 64,26     * 
67,42       
notasi a b c 

perlakuan A1 A2 A3 
 

Uji BNT faktor L 
Rerata 63,06 64,53 65,86 KTG BNT 0.05 
63,06   * * 

0,58 0,76 64,53     * 
65,86       
notasi a b c 

perlakuan L1 L2 L3 
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Lampiran 8.  Data Analisa Viskositas (dPa-S) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 15,6 16,6 15,5 47,7 15,90 
A1L2 16,6 18 17,6 52,2 17,40 
A1L3 18 19,2 18,5 55,7 18,57 
A2L1 14 15,5 15,5 45 15,00 
A2L2 15,6 16,6 17,6 49,8 16,60 
A2L3 18 18,5 20,5 57 19,00 
A3L1 16,6 16,6 17,6 50,8 16,93 
A3L2 17,2 18,5 18,5 54,2 18,07 
A3L3 20,5 20,5 21,5 62,5 20,83 
Total 152,1 160 162,8 474,9 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 47,7 52,2 55,7 155,6 17,29 
A2 45 49,8 57 151,8 16,87 
A3 50,8 54,2 62,5 167,5 18,61 

Total 143,5 156,2 175,2 474,9 
Rerata 15,94 17,36 19,47 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 6,84 3,42 10,68 3,63 * 
Kombinasi Perlakuan 8,00 74,10 9,26 28,92 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 56,56 28,28 88,30 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 14,91 7,45 23,27 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 2,63 0,66 2,05 3,01 tn 
Galat 16,00 5,12 0,32 
Total 26,00 86,07 
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d. Uji Lanjut 

Uji BNT faktor A 

Rerata 16,87 17,29 18,61 KTG 
BNT 
0.05 

16,87   tn * 
0,32 0,57 17,29     * 

18,61       
notasi a a b 

perlakuan A2 A1 A3 
 

Uji BNT faktor L 

Rerata 15,94 17,36 19,47 KTG 
BNT 
0.05 

15,94   * * 
0,32 0,57 17,36     * 

19,47       
notasi a b c 

perlakuan L1 L2 L3 
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Lampiran 9.  Data Analisa Vitamin C (mg/100 ml) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 5,61 5,44 5,26 16,31 5,44 
A1L2 4,23 4,61 4,8 13,64 4,55 
A1L3 3,82 3,52 4,23 11,57 3,86 
A2L1 5,26 5,14 5,26 15,66 5,22 
A2L2 5,14 4,8 4,96 14,9 4,97 
A3L3 4,61 4,4 4,61 13,62 4,54 
A3L1 6,21 6,05 6,05 18,31 6,10 
A3L2 5,8 5,26 5,44 16,5 5,50 
A3L3 3,96 4,23 4,23 12,42 4,14 
Total 44,64 43,45 44,84 132,93 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 16,31 13,64 11,57 41,52 4,61 
A2 15,66 14,9 13,62 44,18 4,91 
A3 18,31 16,5 12,42 47,23 5,25 

Total 50,28 45,04 37,61 132,93 
Rerata 5,59 5,00 4,18 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 0,13 0,06 1,49 3,63 tn 
Kombinasi Perlakuan 8,00 12,36 1,54 36,77 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 9,01 4,50 107,22 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 1,81 0,91 21,60 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 1,53 0,38 9,13 3,01 * 
Galat 16,00 0,67 0,04 
Total 26,00 13,15 
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d. Uji Lanjut 

Uji BNT faktor A 

Rerata 4,61 4,91 5,25 KTG 
BNT 
0.05 

4,61   * * 
0,04 0,20 4,91     * 

5,25       
notasi a b c 

perlakuan A1 A2 A3 
 

Uji BNT faktor L 

Rerata 4,18 5,00 5,59 KTG 
BNT 
0.05 

4,18   * * 
0,04 0,20 5,00     * 

5,59       
notasi a b c 

perlakuan L3 L2 L1 
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Lampiran 10.  Data Analisa Aktivitas Antioksidan (%) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 11,025 11,374 11,56 33,959 11,32 
A1L2 11,125 11,35 11,734 34,209 11,40 
A1L3 12,48 12,019 12,237 36,736 12,25 
A2L1 12,375 12,56 12,79 37,725 12,58 
A2L2 12,839 13,033 13,402 39,274 13,09 
A2L3 13,185 13,904 15,166 42,255 14,09 
A3L1 13,35 13,625 13,502 40,477 13,49 
A3L2 13,421 13,785 14,01 41,216 13,74 
A3L3 14,01 14,185 14,58 42,775 14,26 
Total 113,81 115,835 118,981 348,626 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 33,959 34,209 36,736 104,904 11,66 
A2 37,725 39,274 42,255 119,254 13,25 
A3 40,477 41,216 42,775 124,468 13,83 

Total 112,161 114,699 121,766 348,626 
Rerata 12,46 12,74 13,53 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 1,51 0,75 7,63 3,63 * 
Kombinasi Perlakuan 8,00 28,83 3,60 36,47 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 5,51 2,75 27,85 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 22,81 11,40 115,40 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 0,52 0,13 1,31 3,01 tn 
Galat 16,00 1,58 0,10 
Total 26,00 31,92 
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d. Uji Lanjut 

Uji BNT faktor A 

Rerata 11,66 13,25 13,83 KTG 
BNT 
0.05 

11,66   * * 
0,10 0,31 13,25     * 

13,83       
notasi a b c 

perlakuan A1 A2 A3 
 

Uji BNT faktor L 

Rerata 12,46 12,74 13,53 KTG 
BNT 
0.05 

12,46   tn * 
0,10 0,31 12,74     * 

13,53       
notasi a a b 

perlakuan L1 L2 L3 
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Lampiran 11.  Data Analisa Kecerahan (L*) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 44,37 42,67 41,09 128,13 42,71 
A1L2 46,03 44,21 45,53 135,77 45,26 
A1L3 46,87 47,83 48,95 143,65 47,88 
A2L1 44,27 41,86 42,87 129 43,00 
A2L2 46,73 44,87 44,59 136,19 45,40 
A2L3 47,18 46,31 45,4 138,89 46,30 
A3L1 42,63 44,05 43,03 129,71 43,24 
A3L2 44,63 46,1 44,87 135,6 45,20 
A3L3 49,83 50,5 50,12 150,45 50,15 
Total 412,54 408,4 406,45 1227,39 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 128,13 135,77 143,65 407,55 45,28 
A2 129 136,19 138,89 404,08 44,90 
A3 129,71 135,6 150,45 415,76 46,20 

Total 386,84 407,56 432,99 1227,39 
Rerata 42,98 45,28 48,11 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 2,15 1,07 1,02 3,63 tn 
Kombinasi Perlakuan 8,00 141,72 17,71 16,74 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 118,73 59,37 56,11 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 8,00 4,00 3,78 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 14,99 3,75 3,54 3,01 * 
Galat 16,00 16,93 1,06 
Total 26,00 160,80 
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d. Uji Lanjut 

Uji DMRT faktor A dan L 

Rerata 42,71 43,00 43,24 45,20 45,26 45,40 46,30 47,88 50,15 LSR 
42,71 0 tn tn tn * * * * * 3 2,5196478 
43,00 0 tn tn tn tn * * * 3,15 2,6456302 
43,24 0 tn tn tn * * * 3,23 2,7128208 
45,20 0 tn tn tn tn * 3,3 2,7716126 
45,26 0 tn tn tn * 3,34 2,8052079 
45,40 0 tn tn * 3,37 2,8304044 
46,30 0 tn * 3,39 2,847202 
47,88 0 tn 3,41 2,8639997 
50,15 0 3,43 2,8807973 
Notasi a a a a b b c c d 

Perlakuan A1L1 A2L1 A3L1 A3L2 A1L2 A2L2 A2L3 A1L3 A3L3 
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Lampiran 12.  Data Analisa Kemerahan (a*) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 16,15 17,57 15,61 49,33 16,44 
A1L2 17,15 18,56 17,11 52,82 17,61 
A1L3 18,31 19,1 17,89 55,3 18,43 
A2L1 12,47 11,67 11,83 35,97 11,99 
A2L2 14,9 14,8 13 42,7 14,23 
A2L3 15,9 15,77 16,27 47,94 15,98 
A3L1 10,6 9,37 11,73 31,7 10,57 
A3L2 11,73 11,47 11,83 35,03 11,68 
A3L3 12,57 13,5 12,67 38,74 12,91 
Total 129,78 131,81 127,94 389,53 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 49,33 52,82 55,3 157,45 17,49 
A2 35,97 42,7 47,94 126,61 14,07 
A3 31,7 35,03 38,74 105,47 11,72 

Total 117 130,55 141,98 389,53 
Rerata 13,00 14,51 15,78 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 0,83 0,42 0,70 3,63 tn 
Kombinasi Perlakuan 8,00 190,12 23,76 40,06 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 34,75 17,37 29,29 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 151,85 75,92 127,97 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 3,52 0,88 1,48 3,01 tn 
Galat 16,00 9,49 0,59 
Total 26,00 200,44 
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d. Uji Lanjut 

Uji BNT faktor A 

Rerata 11,72 14,07 17,49 KTG 
BNT 
0.05 

11,72   * * 
0,59 0.77 14,07     * 

17,49       
notasi a b c 

perlakuan A3 A2 A1 
 

Uji BNT faktor L 

Rerata 13,00 14,51 15,78 KTG 
BNT 
0.05 

13,00   * * 
0,59 0,77 14,51     * 

15,78       
notasi a b c 

perlakuan L1 L2 L3 
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Lampiran 13.  Data Analisa Kekuningan (b*) 

a. Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
1 2 3 

A1L1 27,7 28,43 26,91 83,04 27,68 
A1L2 26,83 27,37 26,65 80,85 26,95 
A1L3 20,37 21,19 22,14 63,7 21,23 
A2L1 31,8 31,03 30,37 93,2 31,07 
A2L2 25,87 27 28,57 81,44 27,15 
A2L3 25,73 26,11 27,23 79,07 26,36 
A3L1 27,71 29,77 30,17 87,65 29,22 
A3L2 25,3 24,85 24,07 74,22 24,74 
A3L3 24,8 22,67 24,73 72,2 24,07 
Total 236,11 238,42 240,84 715,37 

 

b. Tabel Dua Arah 

Perlakuan L1 L2 L3 Total Rerata 
A1 83,04 80,85 63,7 227,59 25,29 
A2 93,2 81,44 79,07 253,71 28,19 
A3 87,65 74,22 72,2 234,07 26,01 

Total 263,89 236,51 214,97 715,37 
Rerata 29,32 26,28 23,89 

 

c. Analisa Ragam 

Sumber Keragaman dB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 

Kelompok 2,00 1,24 0,62 0,67 3,63 tn 
Kombinasi Perlakuan 8,00 201,07 25,13 27,05 2,59 * 
Jenis  Buah Apel (A) 2,00 133,59 66,79 71,87 3,63 * 
Lama Fermentasi(L ) 2,00 41,11 20,56 22,12 3,63 * 

Interaksi (AL) 4,00 26,38 6,59 7,10 3,01 * 
Galat 16,00 14,87 0,93 
Total 26,00 217,19 
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d. Uji Lanjut 

Uji DMRT faktor A dan L 

Rerata 21,23 24,07 24,74 26,36 26,95 27,15 27,68 29,22 31,07 LSR 
21,23 0 tn tn tn tn tn * * * 3 6,290283 
24,07 0 tn tn tn tn tn tn * 3,15 6,604797 
24,74 0 tn tn tn tn tn tn 3,23 6,772538 
26,36 0 tn tn tn tn tn 3,3 6,919311 
26,95 0 tn tn tn tn 3,34 7,003181 
27,15 0 tn tn tn 3,37 7,066084 
27,68 0 tn tn 3,39 7,108019 
29,22 0 tn 3,41 7,149955 
31,07 0 3,43 7,19189 
Notasi a a a a a a b b c 

Perlakuan A1L1 A2L1 A3L1 A3L2 A1L2 A2L2 A2L3 A1L3 A3L3 
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Lampiran 14.  Data Analisa Organoleptik Kesukaan Rasa 

a. Data Tabel 

Panelis 
Perlakuan 

A1L1 A1L2 A1L3 A2L1 A2L2 A2L3 A3L1 A3L2 A3L3 
1 4 2 5 4 2 3 2 5 2 
2 4 5 3 3 5 4 4 4 4 
3 5 5 4 5 3 3 4 3 1 
4 3 3 5 3 3 4 2 4 2 
5 4 4 4 2 2 2 4 3 4 
6 2 4 4 5 2 4 2 5 5 
7 4 4 2 3 3 1 2 3 4 
8 5 5 3 3 4 5 5 3 3 
9 5 4 4 5 5 4 5 4 4 
10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
11 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
12 5 5 4 5 5 3 5 4 5 
13 5 3 4 3 5 3 4 5 4 
14 3 3 5 2 4 3 4 5 3 
15 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
16 5 3 2 4 3 3 2 2 2 
17 4 5 4 4 5 2 5 4 5 
18 5 3 3 4 3 3 5 4 3 
19 4 2 2 2 5 2 2 4 5 
20 4 5 3 5 5 4 5 4 5 
Yj 84 79 74 75 78 66 76 79 75 

Rata-rata 4,2 3,95 3,7 3,75 3,9 3,3 3,8 3,95 3,75 
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b. Analisa Ragam 

 
Skala Kesukaan   X A1L1 A1L2 A1L3 A2L1 A2L2 A2L3 A3L1 A3L2 A3L3 ∑ƒ ∑ƒx ∑ƒx² 

5 = Suka   2 8 8 4 6 9 3 8 6 7 59 118 236 

4 = Agak suka   1 9 5 9 6 3 5 6 8 6 57 57 57 

3 = Netral   0 2 5 4 5 5 8 0 5 3 37 0 0 
2 = Agak tidak 
suka   

-1 1 2 3 3 3 3 6 1 3 25 -25 25 

1 = Tidak suka   -2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -4 8 

Total ∑ƒ   20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 

∑ƒx   24 19 14 15 18 6 16 19 15 146 

∑ƒx² 326 

Rerata Σfx/Σf 1,2 0,95 0,7 0,75 0,9 0,3 0,8 0,95 0,75 
 

 

Sumber 
Keragaman 

dB JK KT F hitung 
F tabel 

0.05 
Notasi 

Total 179 207,58 1,16 

1,03 1,99 tn Perlakuan 8 9,58 1,29 

Galat 171 198,00 1,16 
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Lampiran 15.  Data Analisa Organoleptik Kesukaan Aroma 

a. Data Tabel 

Panelis 
Perlakuan 

A1L1 A1L2 A1L3 A2L1 A2L2 A2L3 A3L1 A3L2 A3L3 
1 3 4 3 5 3 4 3 3 3 
2 5 5 3 2 3 3 4 4 3 
3 5 5 3 5 3 3 4 4 3 
4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 
5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
6 5 5 5 3 5 3 4 3 2 
7 5 4 4 3 4 3 5 4 2 
8 5 3 3 4 4 5 4 5 4 
9 4 4 3 4 5 4 4 3 4 

10 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 2 4 3 4 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 2 5 3 4 3 5 4 2 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 3 3 4 3 3 5 3 2 
17 4 4 3 3 3 2 4 4 3 
18 4 5 3 5 3 3 4 4 5 
19 3 2 4 4 5 2 5 5 5 
20 2 2 3 4 5 3 3 4 3 
Yj 76 72 70 71 73 64 78 73 65 

Rata-rata 3,8 3,6 3,5 3,55 3,65 3,2 3,9 3,65 3,25 
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b. Analisa Ragam 

Skala Kesukaan   X A1L1 A1L2 A1L3 A2L1 A2L2 A2L3 A3L1 A3L2 A3L3 ∑ƒ ∑ƒx ∑ƒx² 

5 = Suka   2 6 5 3 3 4 1 5 3 3 33 66 132 
4 = Agak suka   1 5 5 4 6 5 5 8 7 3 48 48 48 
3 = Netral   0 8 7 13 10 11 11 7 10 10 87 0 0 
2 = Agak tidak 
suka 

  -1 1 3 0 1 0 3 0 0 4 12 -12 12 

1 = Tidak suka   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total ∑ƒ   20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 

∑ƒx   16 12 10 11 13 4 18 13 5 102 
∑ƒx² 192 
Rerata Σfx/Σf 0,8 0,6 0,5 0,55 0,65 0,2 0,9 0,65 0,25 

 

 

Sumber 
Keragaman 

dB JK KT F hitung 
F tabel 

0.05 
Notasi 

Total 179 134,20 0,75 

1,43 1,99 tn Perlakuan 8 8,40 1,05 

Galat 171 125,80 0,74 
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Lampiran 16.  Data Analisa Organoleptik Kesukaan Warna 

a. Data Tabel 

Panelis 
Perlakuan 

A1L1 A1L2 A1L3 A2L1 A2L2 A2L3 A3L1 A3L2 A3L3 
1 3 4 4 5 2 3 4 2 4 
2 5 5 4 5 4 4 5 4 5 
3 5 5 4 5 4 3 4 3 5 
4 2 2 5 2 5 4 4 5 4 
5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
6 3 5 4 4 3 3 4 4 4 
7 4 5 4 3 2 2 3 3 2 
8 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 5 5 4 5 4 4 5 4 5 
11 3 4 2 3 3 2 4 3 2 
12 3 5 3 3 3 2 5 3 5 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 5 2 4 3 4 
17 3 3 3 3 5 2 5 4 5 
18 5 3 4 5 3 3 4 3 5 
19 2 4 4 4 4 2 4 5 5 
20 2 3 2 4 3 2 4 2 4 
Yj 69 77 69 74 69 57 80 68 78 

Rata-rata 3,45 3,85 3,45 3,7 3,45 2,85 4 3,4 3,9 
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b. Analisa Ragam 

Skala Kesukaan   X A1L1 A1L2 A1L3 A2L1 A2L2 A2L3 A3L1 A3L2 A3L3 ∑ƒ ∑ƒx ∑ƒx² 
5 = Suka   2 5 7 1 6 3 0 4 2 7 35 70 140 
4 = Agak suka   1 2 4 9 3 5 4 12 6 6 51 51 51 
3 = Netral   0 10 8 8 10 10 9 4 10 5 74 0 0 
2 = Agak tidak 
suka   

-1 3 1 2 1 2 7 0 2 2 20 -20 20 

1 = Tidak suka   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total ∑ƒ     20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 
∑ƒx     9 17 9 14 9 -3 20 8 18 101 
∑ƒx²   211 
Rerata Σfx/Σf   0,45 0,85 0,45 0,7 0,45 -0,15 1 0,4 0,9       

 

Sumber 
Keragaman 

dB JK KT F hitung F tabel 0.05 Notasi 

Total 179 154,33 0,86 

3,11 1,99 * Perlakuan 8 19,58 2,45 

Galat 171 134,75 0,79 
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c. Uji Lanjut 

Rerata 2,85 3,40 3,45 3,45 3,45 3,70 3,80 3,90 4,00 JND S JNT 
2,85 0 * * * * * * * * 2,77 

0,18 

0,49 
3,40 0 tn tn tn tn tn tn * 2,92 0,51 
3,45 0 tn tn tn tn tn * 3,02 0,53 
3,45 0 tn tn tn tn * 3,09 0,54 
3,45 0 tn tn tn tn 3,15 0,56 
3,70 0 tn tn tn 3,19 0,56 
3,80 0 tn tn 3,23 0,57 
3,90 0 tn 3,26 0,57 
4,00 0 3,29 0,58 

Notasi a b b b b b b b c 
Perlakuan A2L3 A3L2 A1L1 A1L3 A2L2 A2L1 A1L2 A3L3 A3L1 
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Lampiran 17. Data Penilaian Panelis Untuk Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 
Data Penilaian Panelis terhadap Parameter Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik (Nilai 1 – 10 dari kurang penting – sangat penting) 

Parameter 
Panelis     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total bobot 

ph 5 9 2 8 1 10 8 8 4 6 8 6 8 2 3 4 7 5 4 1 109 0,099091 

vitamin C 6 10 3 7 7 8 10 9 5 8 10 8 9 6 2 7 8 10 5 2 140 0,127273 
total 
padatan 
terlarut 

3 2 7 4 3 6 9 7 3 1 1 7 5 4 6 2 2 7 3 6 88 0,08 

viskositas 2 1 10 1 5 5 5 6 1 7 2 2 7 3 8 3 6 8 7 3 92 0,083636 
gula 
pereduksi 

1 3 6 3 4 9 7 5 8 9 7 3 1 5 4 1 3 6 2 5 92 0,083636 

total asam 4 8 4 6 2 7 6 4 6 3 6 5 2 1 5 5 4 4 1 4 87 0,079091 
aktv. 
antioksidan 

7 4 5 5 6 4 4 10 2 2 9 9 4 7 1 6 5 1 6 7 104 0,094545 

warna 10 5 8 10 10 1 2 2 9 5 4 10 6 10 9 9 9 2 8 9 138 0,125455 

rasa 9 7 9 9 8 3 1 3 10 10 5 4 10 9 10 10 10 9 9 10 155 0,140909 

aroma 8 6 1 2 9 2 3 1 7 4 3 1 3 8 7 8 1 3 10 8 95 0,086364 

total 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1100 1 
 

 



148 

 

 

 

 

Parameter 
Nilai Kombinasi Perlakuan Nilai Nilai 

Selisih 
A1L1 A1L2 A1L3 A2L1 A2L2 A2L3 A3L1 A3L2 A3L3 Terbaik Terjelek 

ph 2,78 2,75 2,73 2,75 2,73 2,71 2,8 2,77 2,75 2,8 2,71 0,09 
vitamin C 5,44 4,55 3,86 5,22 4,97 4,54 6,1 5,5 4,14 6,1 3,86 2,24 

total padatan terlarut 58,4 60,8 64 55 58,2 63,2 54,8 57 60,93 64 54,8 9,2 
viskositas 15,9 17,47 18,57 15 16,6 19 16,93 18,07 20,83 20,83 15 5,83 

gula pereduksi 60,6 61,7 63,04 62,91 64,34 65,53 65,66 67,57 69,02 69,02 60,6 8,42 
total asam 2,79 2,96 3,14 2,58 2,69 2,83 2,36 2,52 2,73 3,14 2,36 0,78 

aktv. antioksidan 11,32 11,4 12,25 12,58 13,09 14,09 13,49 13,74 14,26 14,26 11,32 2,94 
warna 3,45 3,85 3,45 3,7 3,45 2,85 4 3,4 3,9 4 2,85 1,15 
rasa 4,2 3,95 3,7 3,75 3,9 3,3 3,8 3,95 3,75 4,2 3,3 0,9 

aroma 3,8 3,6 3,5 3,55 3,65 3,2 3,9 3,65 3,25 3,9 3,2 0,7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 

 

 

 

Lampiran  18. Tabel NP dan NE Parameter Fisik, Kimia dan Organoleptik 
 

Parameter Bobot 
A1L1 A1L2 A1L3 A2L1 A2L2 A2L3 A3L1 A3L2 A3L3 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

ph 0,10 0,78 0,08 0,44 0,04 0,22 0,02 0,44 0,04 0,22 0,02 0,00 0,00 1,00 0,10 0,67 0,07 0,44 0,04 

vitamin C 0,13 0,71 0,09 0,31 0,04 0,00 0,00 0,61 0,08 0,50 0,06 0,30 0,04 1,00 0,13 0,73 0,09 0,13 0,02 

total padatan terlarut 0,08 0,39 0,03 0,65 0,05 1,00 0,08 0,02 0,00 0,37 0,03 0,91 0,07 0,00 0,00 0,24 0,02 0,67 0,05 

viskositas 0,08 0,15 0,01 0,42 0,04 0,61 0,05 0,00 0,00 0,27 0,02 0,69 0,06 0,33 0,03 0,53 0,04 1,00 0,08 

gula pereduksi 0,08 0,00 0,00 0,13 0,01 0,29 0,02 0,27 0,02 0,44 0,04 0,59 0,05 0,60 0,05 0,83 0,07 1,00 0,08 

total asam 0,08 0,55 0,04 0,77 0,06 1,00 0,08 0,28 0,02 0,42 0,03 0,60 0,05 0,00 0,00 0,21 0,02 0,47 0,04 

aktv. antioksidan 0,09 0,00 0,00 0,03 0,00 0,32 0,03 0,43 0,04 0,60 0,06 0,94 0,09 0,74 0,07 0,82 0,08 1,00 0,09 

warna 0,13 0,52 0,07 0,87 0,11 0,52 0,07 0,74 0,09 0,52 0,07 0,00 0,00 1,00 0,13 0,48 0,06 0,91 0,11 

rasa 0,14 1,00 0,14 0,72 0,10 0,44 0,06 0,50 0,07 0,67 0,09 0,00 0,00 0,56 0,08 0,72 0,10 0,50 0,07 

aroma 0,09 0,86 0,07 0,57 0,05 0,43 0,04 0,50 0,04 0,64 0,06 0,00 0,00 1,00 0,09 0,64 0,06 0,07 0,01 

total 1,00 0,54 0,51 0,45 0,42 0,48 0,35 0,66 0,60 0,60 
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Lampiran  19. Foto Dokumentasi 
 

    

  

Gambar 31. Sirup Apel dengan 9 Perlakuan 

 

 

Gambar 32. Sirup Apel Perlakuan Terbaik 

 

 


