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RINGKASAN 

Rujak manis adalah salah satu makanan tradisional khas Jawa Timur. Berupa 

campuran potongan buah-buahan seperti nanas, pepaya, kedondong, bengkuang, 

mangga mudah, jambu air, mentimun dan tahu goreng kemudian disiram dengan 

bumbu yang terbuat dari gula merah, kacang tanah sebagai bahan utama, 

disamping sejumlah bumbu-bumbu sampingan lain seperti terasi, garam, bawang 

putih dan asam jawa. Bumbu rujak manis yang ada dipasaran berbentuk cairan 

kental.  

Bumbu rujak manis cepat saji ini disajikan secara praktis, cepat dan rasa yang 

disukai banyak konsumen. Dalam pembuatan bumbu rujak mansi cepat saji 

diperlukan formulasi yang pas dari gula merah dan kacang tanah sebagai bahan 

baku utama. Penentuan proporsi gula merah dengan kacang tanah  dan 

penambahan  terasi yang sesuai, kemungkinan akan mempengaruhi sifat fisiko 

kimia dan organoleptik bumbu rujak manis cepat saji 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 

faktor, dimana faktor pertama (proporsi gula merah dengan kacang tanah) terdiri 

dari 3 level (2 : 1; 2,5 : 1 dan 3 : 1) dan faktor kedua (penambahan terasi) terdiri 

atas 3 level (1% ; 1,5% dan 2%) dengan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 27 

satuan percobaan. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa 

ragam Analysys of Variant (ANOVA) kemudian dilanjut dengan uji BNT dan DMRT 

taraf 5% serta uji organolpetik skala hedonik. 

 Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlakuan proporsi gula merah dengan 

kacang tanah memberikan pengaruh nyata pada kadar air, aw, kadar lemak, 

tekstur, warna, viskositas, waktu hancur. Interaksi proporsi gula merah dengan 

kacang tanah dan penambahan terasi berpengaruh nyata terhadap Organoleptik. 

Perlakuan terbaik didapat proposi gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 dan 

penambahan terasi 2% dengan kadar air 10,225 %, Aw 0,573, kadar lemak 9,19%, 

tekstur 20,77 N, waktu hancur 118,33 detik, viskositas 11610 cP, L= 36,67, a*= 

19,90, b*= 18,20, TPC 700 cfu/gram, peroksida 4,517 meq/kg, nilai warna 4,10, 

aroma 4,50, dan rasa 4,60 

 

Kata kunci : Bumbu rujak manis, gula merah, kacang tanah, proporsi, 

penambahan terasi 
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Mohamad Rizal Amaluddin. 105100401111001. The Effect of The Proportion 

of Palm Sugar : Peanuts And Shrimp Paste on Properties of Instant 

Seasoning of Rujak Manis. Skripsi. 

Lecture : Dr. Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App.Sc 

 

SUMMARY 

Rujak manis is traditional fruit salad like product. It contain of slice of pineapple, 

papaya, spondias, yam, mango, rose apple, cucumber, and fried tofu. Seasoning 

used in the product is made from palm sugar, peanut, shrimp paster, salt, garlick 

and tamarind. It takes time to prepare the seasoning. To solve the problem, instant 

seasoning may be proposed. Aim of the research is to find out effect of the 

proportion of palm sugar : peanut and shrimp paste on properties of instant 

seasoning of rujak manis. 

This experiment used factorial Randomized Block Design with two factor. The 

first factor was proportion of palm sugar : peanut with three level (2 : 1; 2,5 : 1 dan 

3 : 1). The second factor was addition shrimp paste with three level (1% ; 1,5% dan 

2%). Data were analyzed by Analysis of Variant followed by LSD or DMRT at the 

confident level of 95% 

 The result showed that proportion of palm sugar : peanut had  effect on water, 

water activity, fat, texture, colour, viscosity, mixing time. The interaction of palm 

sugar : peanut and shrimp paste happened on sensory parameters. The best 

treatment was obtained from proportion of palm sugar :  peanut 3 : 1 and addition 

shrimp paste of 2 %. The product was characterized by water 10,225 %, water 

activity 0,573, fat 9,19%, texture 20,77 N,  time 118,33 s, viscosity 11610 cP, L*= 

36,67, a*= 19,90, b*= 18,20, TPC 700 cfu/gram, peroxide 4,517 meq/kg. Score of 

sensory was colour 4,10, smell 4,50, and flavor 4,60. The product was like by 

consumers. 

 

Keywords: addition shrimp paste, Instant seasoning rujak manis , palm sugar, 

peanut, proportion,  
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I.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perubahan arus globalisasi yang terjadi didunia, menyebabkan hampir seluruh 

masyarakat membutuhkan produk makanan yang praktis dan serba instan, untuk 

mengimbangi aktivitas manusia yang serba cepat. Setiap tahun kebutuhan 

manusia terhadap makanan praktis dan instan cenderung mengalami kenaikan.  

Rujak manis adalah salah satu makanan tradisional khas Jawa Timur. Rujak 

manis terdiri dari campuran potongan buah-buahan seperti nanas, pepaya, 

kedondong, bengkoang, mangga mudah, jambu air, ketimun dan tahu goreng yang 

disiram dengan bumbu yang terbuat dari gula merah, kacang tanah sebagai bahan 

utama dan terasi, garam, bawang putih dan asam jawa merupakan bumbu 

pendamping. Bumbu rujak manis yang ada dipasaran rata-rata berbentuk cairan 

kental.  

Proses pembuatan bumbu rujak manis yang relatif lama, masa simpan bumbu 

yang singkat, kurang praktis membuat produk rujak manis memerlukan inovasi 

lebih baik agar makanan tradisional ini tetap bertahan diantara gempuran 

makanan instan dan cepat saji. Salah satu solusi yang mampu ditawarkan adalah 

membuat bumbu rujak manis cepat saji, dimana bumbu dibentuk seperti pasta 

dalam kemasan dengan membuat formulasi yang sesuai sehingga konsumen 

banyak yang menyukai. 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, menurut Muttaqien (2005) proporsi 

penambahan tepung kacang tanah pada produk wingko berpengaruh terhadap 

penurunan kadar air bahan, peningkatan kadar lemak dan protein bahan dan 

membentuk tekstur yang lebih kokoh. Menurut Judoamidjojo (1987) proporsi 

penambahan gula merah berpengaruh terhadap flavor dan karakteristik kecap 

manis. Penambahan gula merah juga dapat menurunkan Aw dimana Aw  yang 

rendah dapat berfungsi sebagai pengawet dengan menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pada kecap manis serta mempengaruhi warna dan flavor kecap 

melalui reaksi maillard dan karamelisasi. Dalam penelitian Rahman (1992) 

mengatakan penambahan terasi berpengaruh pada aroma sambal terasi. Aroma 

khas terasi terjadi karena terbentuknya senyawa peptida dan asam amino akibat 

dari adanya enzim proteolitik pada udang atau ikan yang berlanjut pada reaksi 
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sekunder dimana menghasilkan amonia, H2S, CO2, dan indol yang berbau tidak 

sedap. 

Dari permasalahan yang terjadi pada berbagai produk tersebut, dapat diketahui 

bahwa dalam bumbu rujak manis pun perlu dilakukan penelitian. Diduga proporsi 

gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi berpengaruh pada sifat 

fisiko kimia dan organoleptik bumbu rujak manis. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Apakah proporsi gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi 

mempengaruhi sifat fisiko kimia dan organoleptik bumbu rujak manis cepat saji ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :   

1. Mengetahui proporsi gula merah dengan kacang tanah dan penambahan 

terasi yang tepat pada bumbu rujak manis untuk mendapatkan cita rasa 

yang sesuai dengan selera masyarakat  

2. Mengetahui sifat fisiko kimia dan organoleptik yang terjadi pada bumbu 

rujak manis. 

3. Membuat produk bumbu rujak manis yang mudah disajikan dan praktis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi tentang proporsi gula merah dengan kacang tanah    

dan penambahan terasi yang sesuai  

2. Memberikan informasi pada masyarakat tentang sifat fisiko kimia dan 

organoleptik bumbu rujak manis 

3. Memberi kemudahan kepada masyrakat dalam membuat bumbu rujak 

manis dengan cepat dan praktis. 

 

1.5 Hipotesis 

Diduga ada pengaruh proporsi gula merah dengan kacang tanah dan 

penambahan terasi terhadap sifat fisiko kimia dan organoleptik bumbu rujak manis 

cepat saji. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rujak manis 

Rujak manis merupakan makanan yang sangat terkenal di Jawa Timur, 

khususnya daerah Surabaya. Rujak manis makanan kesukaan semua kalangan 

baik anak-anak maupun orang dewasa. Rujak manis merupakan campuran dari 

berbagai jenis buah-buahan seperti nanas, pepaya, kedondong, bengkoang, 

mangga mudah, jambu air, ketimun dan tahu goreng yang disiram dengan bumbu 

yang berbentuk cairan kental. Bumbu rujak manis ini berbahan baku utama gula 

merah dan kacang tanah, untuk bumbu pendampingnya ada bawang putih, terasi, 

asam jawa, dan garam. Bumbu rujak manis biasanya berwarna kuning hingga 

kecoklatan dan memiliki aroma yang khas (Winarno, dkk 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rujak Manis 

 

2.2 Tinjauan Bahan Bumbu Rujak Manis 

2.2.1 Gula merah 

Gula merah memiliki istilah umum yang sering diartikan sebagai karbohidrat 

yang digunakan sebagai pemanis. Gula merah dapat dihasilkan dari beberapa 

sumber antara lain nira aren, nira tebu dan nira kelapa. Dari warna yang baik 

didapat dari nira kelapa (Cocos nucifera) yang biasa disebut gula jawa. Nira yang 

baik dan masih segar mempunyai rasa manis, berbau harum (khas nira, jernih ber 

pH 6,7 dengan total asam 0,1 %. Nira mengandung zat gula seperti sakarosa, 

glukosa dan fruktosa. Gula kelapa diperoleh dengan penguapan nira kelapa pada 

suhu 100-1100C kemudian dilakukan pengadukan dan pendinginan sampai suhu 

600C dan terakhir dilakukan pencetakan sehingga menjadi padat. Gula kelapa 

memiliki rasa yang khas, tidak dicampur pemanis buatan sehingga banyak disukai 

konsumen (Thampan,1981). 



4 
 
 

Tabel 2.1 Hasil analisis proksimat gula merah 

Komposisi   Jumlah 

Air (g) 10 

Abu (g) 2.47 

Lemak (g) 1.43 

Karbohidrat (gula) (g) 91.53 

Bahan tidak larut air (g) 2.54 

Sumber :Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (1988) 

Gula merah mempunyai sifat-sifat yang spesifik sehingga peranannya tidak 

dapat digantikan gula jenis lainnya. Kualitas gula merah ditentukan oleh 

kandungan gula didalamnya, kenampakan seperti tekstur dan bentuknya. 

Berdasarkan penilaian dari warnanya, gula merah berwarna cerah mempunyai 

mutu yang lebih baik daripada berwarna gelap (Sagala dkk, 1978). 

Selain mengandung zat gula, nira mengandung pula bahan-bahan lain seperti 

protein, lemak dan abu (Dachlan, 1984), serta asam-asam organik (Itoh et al., 

1985). Adanya asam-asam organik ini menyebabkan gula merah mempunyai 

aroma khas, sedikit asam, dan berbau karamel. Rasa karamel pada gula merah 

diduga disebabkan adanya reaksi karamelisasi akibat pemanasan selama 

pemasakan. Karamelisasi juga menyebabkan timbulnya warna coklat pada gula 

merah (Nurlela, 2002). 

Gula merupakan suatu zat tambahan yang dapat menurunkan kadar air dalam 

bahan, karena dapat mengikat air serta bersifat higroskopis. Menurut Buckle, et al 

(1985), gula memiliki fungsi yaitu sebagai humektan yang membantu membentuk 

tekstur, memberi flavour melalui reaksi pencoklatan dan memberi rasa manis. 

Apabila gula ditambahkan dalam bahan makanan dalam konsentrasi tinggi 

minimal 40% padatan terlarut, sebagian air yang ada menjadi tidak tersedia untuk 

pertumbuhan mikroorganisme dan Aw dalam bahan pangan berkurang. 

Gula merah mempunyai rasa dan aroma yang khas, sehingga tidak dapat 

digantikan oleh gula pasir. Penggunaannya sangat luas diantaranya untuk 

pemanis minuman, penyedap makanan, bahan pembuat dodol, kue dan 

merupakan salah satu bahan baku dalam pembuat bumbu rujak manis. Syarat 

mutu gula merah palma berdasarkan Standar Industri Indonesia (SNI 01-3743-

1995) terdapat pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Syarat Mutu Gula Merah (SNI 01-3743-1995)  

No Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

Cetak Butiran/ Granula 

1. Keadaan    

 - Bentuk  Normal Normal 

 - Warna  Kuning 

kecoklatan 

sampai coklat 

Kuning 

kecoklatan 

sampai coklat 

 - Rasa    

2.  Bagian yang tidak 

larut air 

% b/b Maks. 1.0 Maks. 0.2 

3. Air % b/b Maks. 10.0 Maks. 3 

4. Abu % b/b Maks. 2.0 Maks. 2 

5. Gula Pereduksi % b/b Maks 10.0 Maks. 6.0 

6. Jumlah Gula sebagai 

sakarosa 

% b/b Min. 77.0 Min. 90.0 

7. Cemaran Logam    

 - Timbale mg/kg Maks. 2.0 Maks. 2.0 

 - Tembaga mg/kg Maks. 10.0 Maks. 10.0 

 - Seng mg/kg Maks. 40.0 Maks. 40.0 

 - Timah mg/kg Maks. 40.0 Maks. 40.0 

 - Raksa mg/kg Maks. 0,03 Maks. 0,03 

8. Arsen mg/kg Maks. 1.0 Maks. 1.0 

Sumber Standar Industri Indonesia (SNI 01-3743-1995) 

 

Pencoklatan pada gula kelapa dikarenakan adanya karamelisasi terjadi pada 

saat pemanasan nira. Reaksi karamelisasi merupakan reaksi pencoklatan non 

enzimatis dari gula-gula reduksi tanpa adanya asam amino dan nitrogen 

(Muchidin, 1994). Reaksi karamelisasi terjadi apabila sukrosa dipanaskan di atas 

titik lelehnya. Reaksi ini dibantu oleh sejumlah kecil asam-asam dan garam-garam 

tertentu seperti sitrat, malat,suksinat dan fumarat (Itoh et al., 1988 dalam 

Tjahjaningsih, 1996). 

 Pencoklatan juga terjadi karena reaksi maillard merupakan reaksi  kimia yang 

terjadi antara asam amino dan gula tereduksi akibat suhu tinggi saat pemasakan 
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nira kelapa. Dimana gugus karbonil dari glukosa bereaksi dengan gugus nukleofilik 

grup amino dari protein yang menghasilkan warna dan aroma yang khas, proses 

ini berlangsung dalam suasana basa. Mekanisme terjadinya reaksi ini sangat 

kompleks, gula amin akan mengalami denaturasi, siklisasi, fargmentasi, dan 

polimerisasi sehingga terbentuk kompleks pigmen yang disebut melanoidin. 

Glukosa dapat mengalami reaksi maillard, sedangkan sukrosa tidak dapat 

mengalami reaksi maillard. Menurut Winarno (1997), glukosa memiliki sifat 

pereduksi sedangkan sukrosa tidak memiliki sifat pereduksi. Komponen gula yang 

dapat melangsungkan reaksi maillard adalah gula yang memiliki sifat pereduksi, 

seperti glukosa. Secara umum molekul gula yang lebih kecil akan lebih cepat 

bereaksi dibandingkan dengan molekul gula yang lebih besar (Eriksson, 1981). 

Gula pereduksi merupakan golongan gula (karbohidrat) yang dapat mereduksi 

senyawa-senyawa penerima elektron, contohnya adalah glukosa dan fruktosa. 

Ujung dari suatu gula pereduksi adalah ujung yang mengandung gugus aldehida 

atau keto bebas. Semua monosakarida (glukosa, fruktosa, galaktosa) dan 

disakarida (laktosa, maltosa) kecuali  sukrosa dan pati (polisakarida), termasuk 

sebagai gula pereduksi. Umumnya gula pereduksi yang dihasilkan berhubungan 

erat dengan aktifitas enzim, dimana semakin tinggi aktifitas enzim maka semakin 

tinggi pula gula pereduksi yang dihasilkan. (Lehninger, 1997). 

 

2.2.2 Kacang Tanah (Arachis hypogea. L)  

Kacang tanah (Arachis hypogea. L) merupakan tanaman yang berasal dari 

Amerika selatan dan saat ini telah menyebar ke seluruh dunia yang beriklim tropis 

atau subtropics. Cina dan India merupakan penghasil kacang tanah terbesar 

didunia. Kacang tanah berarti tanaman polong-polongan yang membentuk buah 

didalam tanah. 

Cara pertumbuhan kacang tanah secara garis besarnya dapat dibedakan 

menjadi dua tipe yaitu tipe tegak (bunch type) dan tipe menjalar (runner type). 

Biasanya kacang tanah dengan pertumbuhan tipe tegak  dipanen  pada  umur 100  

– 130 hari setelah penanaman, sedangkan tipe menjala dipanen pada umur 130 – 

150 hari setelah penanaman (Cahyono, 2007). Polong kacang tanah berbentuk 

silinder nila sudah cukup matang dan mempunyai ukuran panjang 1,25-7,5 cm. 

setiap polong berisi 1-4 butir biji kacang tanah. Biji kacang tanah mempunyai 

variasi berat 0,2-5 gram, tersusun kira-kira 2% kulit luar, 37% keping biji, 4% kulit 

ari, dan 3% lembaga (Ketaren, 1986). 
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Selama periode pemasakan biji kacang tanah kandungan asam palmitat, 

linoleat, likosenoat, bahenoat dan asam lignosenoat menurun sedangkan 

kandungan asam oleat mengalami kenaikan. Kacang tanah kaya dengan lemak, 

mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B 

kompleks dan fosforus, vitamin A dan K, lesitin, kolin dan kalsium. Kandungan 

protein dalam kacang tanah adalah jauh lebih tinggi dari daging, telur dan kacang 

soya. Mengkonsumsi satu ons kacang tanah lima kali seminggu dilaporkan dapat 

mencegah penyakit jantung. Kacang tanah mengandung omega 3 yang 

merupakan lemak tak jenuh ganda dan omega 9 yang merupakan lemak tak jenuh 

tunggal. Dalam 1 ons kacang  tanah terdapat 18 gram omega 3 dan 17 gram 

omega 9 (Vyan, 2009). 

 

Tabel 2.3 Komposisi kimia kacang tanah (per 100 gram bahan kering) 

Komposisi  Jumlah 

Kadar air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Fosfor 

Kalori 

BDD 

(gram) 

(gram) 

(gram) 

(gram) 

(mg) 

(kal) 

(%) 

4,0 

25,3 

35-54,2 

21,1 

335,0 

425,0 

100,0 

Sumber : Departement Kesehatan RI, (1996). 

  

Umumnya kacang tanah mengandung 20,0 – 30,0% protein, kandungan lemak 

antara 35,0 – 54,2%. Kacang tanah juga merupakan sumber serat dan mineral 

yang baik. Kandungan mineral antara 2,0 – 5,0% bervariasi menurut tipe dan 

varietas kacang tanah. Kacang tanah juga kaya akan kalsium, besi dan vitamin 

larut air seperti thiamine, riboflavin dan asam nikotin (Salunkhe, et al., 1985). 

Kelarutan protein kacang tanah dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu 

albumin (22%), globulin (67%), glutein (12%) dan prolamin (8%). Banyaknya 

protein yang dapat larut akan terdispersi dalam substansi sering digunakan 

sebagai indikator daya guna dan potensi penggunaan produksi protein nabati. 

Sifat-sifat kelarutan merupakan faktor penting dalam pemilihan protein nabati. 

Sifat-sifat kelarutan protein dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sumber 

protein, suhu, proses, konsentrasi protein (Patte and Young, 1982). 
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Kandungan lemak kacang tanah berkisar antara 35-54,2%, kandungan lemak 

pada masing-masing bagian biji bervariasi. Keping biji kacang tanah kandungan 

lemak paling tinggi yaitu 35- 51,3%, kulit ari 2,9% dan kulit luar 0,9% (Coob and 

Jhonson, 1987). Menurut Noor (1987) minyak kacang tanah tersusun dari 

campuran gliserida dengan komposisi kira-kira 80% asam lemak tidak jenuh dan 

20% asam lemak jenuh, dengan penyusun utumanya palmitat, asam oleat dan 

asam linoleat. 

Biji yang belum rusak kandungan asam linoleatnya 43,9% dan menurun 

menjadi 38,2% setelah biji masak, sedangkan asam oleat mengalami kenaikan 

dari 45,6% menjadi 48,8%  dalam biji masak. Komposisi asam lemak ini bervariasi 

tergantung kepada varietas dan kondisi pertumbuhan (Coob and Jhonson, 1987). 

Tingginya asam lemak tidak jenuh dalam kacang tanah mudah mengalami 

oksdasi, baik autooksidasi maupun yang bersifat katalitik oleh enzim lipoksigenase 

(Adnan,1982). 

 

2.2.3 Terasi 

Terasi adalah bumbu masak yang dibuat dari hasil fermentasi udang maupun 

ikan, terasi dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan bahan bakunya, 

yaitu terasi udang dan terasi ikan. Terasi udang biasanya memiliki warna cokelat 

kemerahan, sedangkan terasi ikan berwarna kehitaman dan terasi udang 

umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan terasi ikan udang 

yang difermentasikan, berbentuk seperti pasta. Terasi memiliki bau yang tajam 

dan biasanya digunakan untuk membuat sambal terasi, tapi juga divariasikan 

dalam berbagai resep tradisonal Indonesia. Ciri khas terasi adalah aromanya  yang 

agak tajam dan rasanya gurih. Biasanya dijual dalam bentuk bulat atau segi empat 

panjang, dibungkus daun pisang, plastik atau kertas. Kadang, ada dau jenis terasi 

yang berbentuk butiran kasar dan dikemas dalam botol plastik. Ada pula jenis 

terasi matang yang sudah dipanggang dalam oven (Suwaryono, 1987) 

Pada terasi setiap 100 gramnya mengandung energi sebesar 155 kilokalori, 

protein 30 gram, karbohidrat 3,5 gram, lemak 3,5 gram, kalsium 100 miligram, 

fosfor 250 miligram, dan zat besi 3,1 miligram. Dalam Terasi juga terkandung 

vitamin B1 0,24 miligram. Udang rebon merupakan sumber protein hewani yang 

sangat baik, setiap 100 gram udang rebon segar mengandung protein sebesar 30 

gram. Kandungan ini hampir sama dengan kandungan protein pada udang segar. 

Karena itu, anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan disarankan banyak 
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mengkonsumsi udang, termasuk rebon. Udang juga mengandung vitamin D yang 

sangat baik untuk pertumbuhan tulang. proteinnya sangat berperan dalam 

perkembangan sel otak. Pada orang dewasa, bila terjadi luka, memar, dan 

sebagainya, protein dapat membangun kembali sel-sel yang rusak (Afrianto, 

1984). 

 

Tabel 2.4 Syarat mutu terasi SNI 01-2716-1992 

No Kriteria uji Persyaratan 

1 Keadaan (Warna, bau dan rasa Normal 

2 Kadar air Maksimum 40 % 

3 Kadar abu tanpa garam dihitung atas Maksimum 20% dasar bahan 
kering 

4 Kadar serat kasar dihitung dasar bahan kering Maksimum 8,5% 

5 Logam-logam berbahaya (Cu, Hg, Pb) dan As Tidak ternyata 

6 Zat warna tambahan Yang diizinkan Oleh Dep.Kes 

7 Bakteri Coliform Negatif 

8 Jamur Tidak ternyata 

9 Bahan asing Tidak ada 

Sumber : Standart Nasional Indonesia 1992 

Komponen  cita  rasa  yang  terdapat  pada terasi  dapat  dijabarkan  sebagai  

berikut. Asam lemak yang bersifat volatil menyebabkan bau keasaaman,  

sedangkan  amonia  dan  amin menyebabkan  bau  anyir  beramonia.  Senyawa 

belerang  sederhana  seperti  sulfida,  merkaptan dan  disulfida  menyebabkan  

bau  yangmerangsang   pada  terasi.  Senyawa-senyawa karbonil  besar  sekali  

kemungkinannya  dapat memberikan  bau  khusus  yang  terdapat  pada hasil-

hasil  perairan  yang  diawetkan  dengan cara  pengeringan,  penggaraman  atau  

dengan cara fermentasi (Rahayua,1992). 

Senyawa-senyawa  volatil  yang  terdapat dalam terasi berasal dari lemak 

melalui proses oksidasi  dan  karena  adanya  aktivitas  mikroba. Kandungan  

karbonil  volatil  merupakan kandungan  senyawa  volatil  yang  tersebar diantara  

komponen  volatil  lainnya.  Senyawa tersebut  merupakan  senyawa  yang  sangat 

menentukan cita rasa dari terasi. Cita rasa yang ditimbulkan  oleh  senyawa  

karbonil  selain  dari hasil  degradasi  lemak  juga  dapat  ditimbulkan dari  reaksi  

pencoklatan/browning  pada  produk perikanan (Rahayub, 1992). 
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Tabel 2.5 Unsur gizi terasi dalam 100 gr 

Komposisi  Jumlah 

Protein (g) 30,0 

Lemak (g) 3,5  

Karbohidrat (g) 3,5  

Mineral (g) 23,0  

Kalsium (mg) 100,0 

Fosfor (mg) 250,0 

Besi (mg) 3,1 

Air (g) 40 

Sumber :  (Suprapti, 2001)  

 

2.2.4 Bawang Putih (Allium sativum) 

Bawang  putih  (Allium  sativum)  termasuk  tanaman  rempah yang  bernilai  

ekonomi  tinggi  karena  memiliki  beragam  kegunaan, tidak hanya didapur bawang 

putih adalah sebagai bumbu penyedap masakan  yang  membuat  masakan  

menjadi  beraroma  dan mengundang selera (Wibowo, 1995). 

Bawang putih mengandung minyak atsiri yang sangat mudah menguap diudara 

bebas. Minyak atsiri dari bawang putih ini diduga mempunyai  kemampuan  

sebagai  antibakteri  dan  antiseptik. Sementara  zat  yang  berperan  memberi  

aroma  bawang  putih  yang khas adalah  alisin, karena alisin  mengandung sulfur 

dengan struktur tidak jenuh dan dalam beberapa detik saja terurai menjadi 

senyawa dialil-disulfida. Alisin dapat merusak protein kuman penyakit dalam tubuh 

sehingga kuman penyakit tersebut mati.  Alisin  merupakan  zat  aktif yang 

mempunyai daya antibiotik cukup ampuh. Bawang  putih  dikenal  sebagai  umbi  

seribu  khasiat,  berbagai manfaat  bawang  putih  adalah  berkat  kandungan  

allisin.  Selain  itu bawang  putih  juga  mengandung  berbagai  mineral  seperti  

kalsium, fosfor serta besi  dan mengandung vitamin seperti vitamin B1, vitamin B2, 

dan vitamin C. (Purwaningsih, 2007). 

 

 

Tabel 2.6 Kandungan Gizi Bawang Putih per 100 gram 

Komposisi  Jumlah 

Kalori  (kal) 120 
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Protein (g) 7 

Lemak (g) 0,3 

Kalsium (mg) 12 

Fosfor (mg) 109 

Besi (mg) 1,2 

Vitamin B1 (mg) 0,23 

Vitamin B2 (mg) 0,08 

Vitamin C  (mg) 7 

Air (g) 66,2-71 

Serat (g) 1,10 

Sumber : Rangana, (1979). 

 

2.2.5 Asam Jawa (Tamarindus Indica L) 

Asam jawa (Tamarindus Indica L). adalah sebuah tanaman daerah tropis dan 

termasuk tumbuhan berbuah polong. Batang pohon asam yang cukup keras dapat 

tumbuh menjadi besar dan daunnya rindang. Pohonasam bertangkai panjang, 

sekitar 17 cm dan bersirip genap, dan bunganya berwarna kuning kemerah-

merahan dan buah polongnya berwarna coklat dan tentu saja berasa khas asam. 

Biasanya didalam buah polong buah juga terdapat biji berkisar 2-5 yang berbentuk 

pipih dengan warna coklat agak kehitaman (Rukmana, 2005). 

Daging buah asam jawa mengandung 8-14% asam tartarat, 30-40% gula, serta 

sejumlah kecil asam sitrat dan kalium bitaetrat sehingga berasa sangatmasam. 

Warna asli daging asam adalah kuning kecoklat-coklatan. Akibat pengaruh 

pengolahan, warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman. Pulp buah asam yang 

masak mengandung air sekitar 63,3-68,6%,  bahan  padat  total 31,3-36,6%, 

protein 1,6-3,1%, lemak 0,27-0,69%, sukrosa 0,1-0,8%,  selulosa 2,0-3,4%, dan 

abu 1,2-1,6%. Abu dari tanaman asam tersusun atas kalium, silikon, natrium, 

fosfor, dan kalsium. Asam tartarat merupakan komponen asam yang paling utama 

dalam pulp. Kandungan asam dalam pulp asam berkisar antara 8-16%, sedangkan 

asam lainnya total hanya sekitar 3% dari berat pulp (Rukmanaa, 2005). 

Buah asam jawa yang masak di pohon diantaranya mengandung nilai kalori 

sebesar 239 kal/100 gram,  protein 2,8  gram/100 gram,  lemak 0,6 gram/100 gram, 

hidrat arang 62,5 gram/100 gram,  kalsium 74 miligram/100 gram, fosfor 113 

miligram/100 gram,  zat besi 0,6 miligram/100 gram, vitamin A 30 miligram/100  



12 
 
 

gram,  vitamin  B1 0,34 miligram/100 gram, vitamin C 2 miligram/100 gram 

(Rukmanab, 2005).  

 

Tabel 2.7 Komposisi Kimia Asam Jawa dalam 100 gram Bahan 

Komposisi  Jumlah 

Kalori  (Kal) 239 

Protein (g) 2,8 

Lemak (g) 0,60 

Kalsium (mg) 74,0 

Fosfor (mg) 113 

Karbohidrat (g) 62,5 

Vitamin A (SI) 30,0 

Vitamin B (mg) 0,34 

Vitamin C (mg) 2,00 

Air  (mg) 7 

Bagian dapat 

dimakan  

(%) 48,0 

Zat besi (g) 0,60 

Sumber : Departemen Kesehatan R.I 1996. 

 

2.2.6 Garam 

Garam berguna sebagai penambah rasa dan bahan pengawet. Bahan tersebut 

dapat menyebabkan cairan sel mikroba keluar menembus membran dan mengalir 

ke dalam larutan garam. Hal ini menyebabkan sel mikrobia mengalami plasmolisis 

yaitu terlepasnya membrane sitoplasma dari dinding sel akibat mengkerutnya 

sitoplasma, sehingga mikrobia akan mengalami hambatan dalam 

perkembangbiakannya (Winarno, dkk, 1980). Menurut Susanto (1993), garam 

(NaCl) memecah membran sel mikrobia karena NaCl mempunyai tekanan osmotik 

yang tinggi, disamping itu ion Cl yang terdisosiasi dari NaCl dapat meracuni 

mikroba. Sedangkan menurut Buckle, et al (1985), garam dapur bekerja 

mengendalikan mikroorganisme dengan mempengaruhi nilai aktivitas air (Aw). 

2.3 Pengaruh Bahan Pada Bumbu  

2.3.1 Gula Merah 
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Gula merah adalah gula berbentuk padat, berwarna coklat kemerahan sampai 

coklat tua. Gula merah sama seperti gula pada umumnya bersifat higroskopis dan 

dapat menurunkan kadar air dalam bahan. Menurut Amalia (2008) gula merah 

sangat mempengaruhi rasa dari prouduk kecap manis yang dihasilkan. Menurut 

Judoamidjojo (1987) proporsi penambahan gula merah berpengaruh terhadap 

flavor dan karakteristik kecap manis. Penambahan gula merah dengan 40-50% 

dari total bahan juga dapat menurunkan Aw dimana Aw yang rendah dapat 

berfungsi sebagai pengawet dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

pada kecap manis serta mempengaruhi warna dan flavor kecap melalui reaksi 

maillard dan karamelisasi.  

Reaksi maillard merupakan reaksi  kimia yang terjadi antara asam amino dan 

gula tereduksi akibat suhu tinggi saat pemasakan nira kelapa. Dimana gugus 

karbonil dari glukosa bereaksi dengan gugus nukleofilik grup amino dari protein 

yang menghasilkan warna dan aroma yang khas, proses ini berlangsung dalam 

suasana basa. Mekanisme terjadinya reaksi ini sangat kompleks, gula amin akan 

mengalami denaturasi, siklisasi, fargmentasi, dan polimerisasi sehingga terbentuk 

kompleks pigmen yang disebut melanoidin (Eriksson, 1981). Reaksi-reaksi 

pencoklatan non-oksidatif akanmenghasilkan flavouran-flavouranvolatile 

(Fennema, 1996). Aroma harumini juga disebabkan karena adanya reaksi maillard 

yang menghasilkan senyawaaldehid, keton dan komponen-komponenvolatil 

seperti pirazin, pirol dan tiazol.  

Karamelisasi akan mempengaruhi warna dan flavor gula merah. Reaksi 

pencoklatan non enzimatis dari gula-gula reduksi tanpa adanya asam amino dan 

nitrogen (Muchidin, 1994).  Timbulnya aroma khas pada gula merah karena 

terjadinya reaksi karamelisasi yang menghasilkan senyawa maltol dan isomaltol 

yang memiliki aroma caramel yang kuat dan rasa yang manis (Tjahjaningsih, 1997) 

 

2.3.2 Kacang Tanah 

Menurut  Muttaqien (2005) proporsi penambahan tepung kacang tanah 

pada produk wingko berpengaruh terhadap penurunan kadar air bahan, 

peningkatan kadar protein, kadar lemak bahan dan membentuk tekstur yang lebih 

kokoh. Semakin tinggi proporsi kacang tanah maka tekstur wingko yang dihasilkan 

semakin rendah (keras). Kacang tanah sangria memilki kadar air yang rendah 

kurang dari 5 %.  

2.3.3 Terasi 
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 Terasi merupakan bumbu masak yang memiliki ciri bau yang tajam dan 

rasa yang gurih. Menurut Rahman (1992) penambahan terasi berpengaruh pada 

aroma sambal terasi. Aroma khas terasi terjadi karena terbentuknya senyawa 

peptide dan asam amino akibat dari adanya proteolisis protein oleh enzim-enzim 

autolitik pada udang atau ikan yang berlanjut pada reaksi sekunder dimana 

menghasilkan amonia, H2S, CO2, dan indol yang berbau tidak sedap. 

 

2.4 Pembuatan Bumbu Rujak Manis 

 Bumbu rujak manis merupakan produk makanan yang berbentuk cair dan 

hanya bisa dikonsumsi dengan waktu singkat. Untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen akan tersedianya bumbu rujak manis yang praktis dan daya simpan 

yang lama, maka dibuat bumbu rujak manis yang berbentuk semi solid substansi 

yang memiliki atribut padat cair. Pembuatan bumbu rujak manis sangat sederhana 

meliputi sortasi, penyanggraian kacang tanah, penghancuran, pencampuran, dan 

pengemasan 

 

2.4.1 Sortasi 

Sortasi ini bertujuan untuk memilih bahan-bahan yang baik yang akan 

digunakan untuk  pembuatan bumbu rujak manis. Metode yang digunakan 

biasanya secara manual dengan tangan para pekerja untuk memilih bahan yang 

terbaik. 

 

2.4.2 Penyangraian  

 Kacang tanah disanggrai tanpa menggunakan minyak goreng karena kacang 

tanah telah mengandung minyak. Tujuan penyanggraian untuk meratakan 

pematangan pada kacang tanah, meningkatkan flavor kacang dan mengurangi 

alfatoksin yang ada di kacang tanah. Hal yang mungkin terjadi pada proses 

penyanggraian seperti reaksi pencoklatan, penurunan kadar air dan membentuk 

cita rasa kacang. Terasi disanggrai tanpa menggunakan minyak goreng. Tujuan 

penyanggraian terasi untuk meningkatkan flavor dan menurunkan kadar air pada 

terasi. 

 

2.4.3 Pengulitan  
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Setelah dilakukan penyangraian kacang tanah kemudian dilakukan pengulitan 

pada kacang sangria. Tujuan pengulitan untuk memisahkan biji kacang tanah 

dengan kulitnya, yang nantinya biji kacang tanpa kulit yang digunakan untuk 

bumbu rujak manis. 

 

2.4.4 Penghancuran 

Penghancuran kacang tanah dilakukan dua kali yang pertama menggunakan 

blender selama kurang lebih 2 menit untuk memperkecil ukuran kacang tanah. 

Penghancuran gula merah menjadi ukuran yang lebih kecil. Penghancuran kedua 

menggunakan lumpang yang dimana semua bahan baku di tumbuk menjadi satu 

hingga halus. 

 

2.4.5 Pencampuran 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bumbu rujak manis 

dicampurkan semua antara lain kacang tanah, gula merah, terasi, bawang putih 

goreng, garam dan asam jawa. Penghancuran bumbu-bumbu ini dilakukan dengan 

menggunakan alat tradisional yaitu lumpang kayu selama 10 menit. Pencampuran  

bahan ini bertujuan untuk meratakan bumbu-bumbu rujak manis hingga berbentuk 

produk makanan padat semisolid. 

  

2.4.6 Pengemasan  

Pengemasan membatasi bahan pangan dengan lingkungan sekitarnya, 

sehingga dapat mencegah atau menghambat kerusakan. Pemilihan bentuk dan 

jenis kemasan harus disesuaikan dengan produk yang akan dikemas, sehingga 

dapat memenuhi fungsi kemasan sebagai wadah produk, pelindung produk, alat 

komunikasi dan penambah daya tarik produk (Robertson, 1993). Pengemasan 

dapat memperlambat kerusakan produk, memperpanjang umur simpan, dan 

menjaga atau meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Pengemasan juga 

dapat melindungi produk dari tiga pengaruh luar, yaitu kimia, biologis, dan fisik. 

Perlindungan kimia mengurangi perubahan komposisi yang cepat oleh pengaruh 

lingkungan, seperti terpapar gas (oksigen), uap air dan cahaya (cahaya tampak, 

infra merah atau ultraviolet). Perlindungan biologis mempu menahan 

mikroorganisme (pathogen dan agen pembusuk), serangga, hewan pengerat dan 
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hewan lainnya. Perlindungan fisik menjaga produk dari bahaya mekanik dan 

menghindari goncangan dan getaran selama pendistribusian.  

Pengemas yang digunakan untuk mengemas bumbu rujak manis cepat saji 

adalah plastik PP. Plastik memiliki berbagai  macam keunggulan yakni fleksibel 

(dapat mengikuti bentuk produk), transparan (tembus pandang), tidak mudah 

pecah, bentuk laminasi (dapat dikombinasikan dengan bahan kemasan lain), tidak 

korosif dan harga relatif murah. Di samping memiliki beberapa kelebihan dari 

bahan kemasan lainnya, plastik juga memiliki kelemahan yakni, tidak tahan panas, 

dapat mencemari produk (migrasi komponen monomer), sehingga mengandung 

resiko keamanan dan kesehatan konsumen, dan plastik termasuk bahan yang 

tidak dapat dihancurkan dengan cepat dan alami (non-biodegradable). Menurut 

Robertson (1993) PP (polipropilene) memiliki sifat lebih kaku, kuat dan ringan 

daripada polietilen dengan daya tembus uap air yang rendah, ketahanan yang baik 

terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. Plastik tipis 

yang tidak mengkilap mempunyai daya tahan yang cukup rendah terhadap suhu 

tetapi bukan penahan gas yang baik. PP polipropilene termasuk jenis plastik olefin 

dan merupakan polimer dari propilen. Sifat-sifat utama dari polipropilen yaitu : 

a) Ringan (densitas 0,9 g/cm3), mudah dibentuk, tembus pandang dan jernih  

dalam bentuk film. 

b)  Mempunyai kekuatan tarik lebih besar dari PE. Pada suhu rendah akan 

rapuh dan tidak dapat digunakan untuk kemasan beku. 

c)  Lebih kaku dari PE dan tidak gampang sobek. 

d)  Permeabilitas uap air rendah, permeabilitas gas sedang. 

e)  Tahan terhadap suhu tinggi sampai dengan 1500C. 

f) Titik leburnya tinggi 

g) Tahan terhadap asam kuat, basa dan minyak. 

h)  Pada suhu tinggi PP akan bereaksi dengan benzen, siklen, toluen, 

terpentin dan asam nitrat kuat. 

 

2.5 Perubahan Bumbu Rujak Manis 

Semua bumbu-bumbu yang beredar dipasar tidak luput dari permasalahan 

yang utama yaitu daya simpan yang singkat. Tanda yang kerusakan yang mungkin 

timbul pada rujak manis adalah flavor tengik dan berjamur dipermukanaan bumbu. 

Proses kerusan bumbu rujak ini disebabkan karena perubahan fisik, kimia dan 
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mikrobiologi yang cukup komplek selama penyimpanan. Perubahan yang sering 

terjadi pada bumbu rujak manis diantaranya. 

 

2.5.1 Perubahan Fisik 

Bumbu rujak manis termasuk makanan semi basah yang memiliki kadar air 

15%-40% (Winarno, 1980). Selama penyimpanan terjadi kecenderungan turunnya 

kadar air selama bumbu disimpan, untuk mengimbangi kelembaban udara 

sekitarnya. 

Perubahan fisik bumbu rujak manis erat kaitannya dengan kelembaban relatif 

penyimpanan. Jika bahan makanan diletakkan dalam udara bebas kadar airnya 

akan mencapai keseimbangan dengan kelembaban udara disekitarnya. 

Mengerasnya terkstur bumbu selama penyimpanan dapat terjadi karena 

perubahan kelembaban relatif (RH) dan suhu ruang penyimpanan. 

 

2.5.2 Perubahan Mikrobiologi 

 Lemak tidak mudah digunakan langsung oleh mikroorganisme jika 

dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Walaupun demikian diantara jenis 

jamur, khamir dan bakteri mampu memperoleh kebutuhan akan karbon dan energi 

dari persenyawaan ini (Ketaren,1986). 

 Air dan beberapa senyawa dalam lemak merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme terutama jamur. Jamur tersebut mengeluarkan 

enzim lipase atau lipoksigenase yang dapat memecah minyak/lemak menjadi 

gliserol dan asam lemak bebas dan akan menyebabkan minyak/lemak berbau 

tengik terutama bau yang ditimbulkan asam-asam lemak rantai pendek seperti 

asam kaproat dan ester alifatis yaitu metil nonil keton (Ketaren,1986). 

 Menurut Winarno dkk, (1980) Pertumbuhan mikroba bahan pangan sangat erat 

kaitannya dengan jumlah kandungan air bebas. Menurut Winarno dkk, (1980) Aw 

minimum untuk pertumbuhan mikroba (kapang) adalah 0,80. Nilai Aw 

mengindikasikan kegiatan mikroba yang berkaitan dengan banyaknya air yang 

tersedia. Menurut Fennema (1996) Aw dipengaruhi oleh kadar air produk. Semakin 

tinggi kadar air produk maka Aw cenderung tinggi. Selama penyimpaan cenderung 

Aw menurun, jika kadar air produk menurun. Menurut Hui (1982), penurunan kadar 

air selalu diikuti penurunan Aw, meskipun kecepatan penurunan tersebut berbeda-

beda. Nilai Aw bumbu rujak manis memungkinkan timbulnya jamur/kapang. 

 



18 
 
 

2.5.3 Perubahan kimia 

 Timbulnya flavor tengik pada bumbu rujak manis karena terjadi perubahan 

kimia yang kompleks selama penyimpanan yaitu karena adanya perombakan 

senyawa lemak/minyak. Terjadi proses ketengikan dikarenakan proses oksidasi, 

proses hidrolisis dan proses enzimatis (Ketaren, 1986)..  

 Ketengikan karena oksidasi ini dikarenakan proses oksidasi oleh oksigen udara 

terhadap asam lemak tidak junuh dalam lemak. Proses oksidasi dapat terjadi pada 

suhu kamar, dan selama proses pengolahan menggunakan suhu tinggi. Hasil 

oksidasi lemak dalam bumbu rujak manis tidak hanya mengakibatkan rasa dan 

bau tidak enak, tetapi juga dapat menurunkan gizi karena kerusakan asam lemak 

esensial dalam lemak (Ketarena, 1986). 

 Ketengikan karena enzim ini dikarenakan bumbu rujak manis yang berlemak 

dengan kadar air dan kelembapan udara tertentu, merupakan medium yang baik 

bagi pertumbuhan jamur. Jamur terrsebut mengeluarkan enzim lipo elastic dapat 

menguraikan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Enzim peroksida 

dapat mengoksidasi asam lemak tidak jenuh sehingga membentuk peroksida. 

Disamping itu enzim peroksida dapat mengoksidasi asam lemak jenuh pada ikatan 

karbon atom β, sehingga membentuk asam keton (Ketarenb, 1986). 

 Ketengikan karena hidrolisa ini dikarenakan asam lemak jenuh berantai pendek 

yang mudah menguap dan berbau tidak enak misalnya asam butirat, asam valerat, 

asam kaproat dan ester alifatis yaitu metil nonil keton (Ketarenc, 1986). 
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III. METODOLOGI 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, 

Laboratorium Biokimia Pangan, Laboratorium Mikrobiologi Umum Teknologi Hasil 

Pertanian Universitas Brawijaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 

2013 sampai Februari 2014. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan yaitu pisau, plastik PP 0,8, lumpang, mixer, penggorengan, 

timbangan digital dan sendok. Sedangkan untuk analisa yaitu cawan petri, pipet, 

labu ukur, beaker glass, pipet volume, erlenmeyer, bola hisap, oven, desikator, aw 

meter, soxhlet, colour reader, tensile strength, homoginezer, spektrofotometer dan 

viscometer. 

 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan yaitu gula kelapa, kacang tanah, terasi udang, bawang 

putih, asam jawa dan garam yang diperoleh dari pasar Merjosari, Malang. Plastic 

polipropilen tebal 0,8 berukuran 18 x 20 cm diperoleh dari toko Eka Jaya Plastik, 

Malang. 

 Bahan untuk analisa antara lain aquadest, ammonium tiosianat, BaCl2, ferro 

sulfat, petroleum eter, benzena,methanol, Fe, agar PCA  yang diperoleh dari 

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini disusun secara faktorial yang dirancang dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan dua factor. Faktor 1 terdiri atas 3 level, faktor II terdiri 

atas 3 level sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan. 

Faktor I Proporsi Gula Merah dibanding Kacang Tanah (GM:KT) 

 K1 = 2   GM : 1 KT 

 K2 = 2,5 GM : 1 KT 

 K3 = 3    GM : 1 KT 
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Faktor II  Proporsi Terasi 

 T1 = 1 % 

 T2 = 1,5 % 

 T3 = 2 % 

 

 Kombinasi Perlakuan : 

K1T1 = 2   GM : 1 KT dan Terasi    1 %   

K1T2 = 2   GM : 1 KT dan Terasi  1,5 % 

K1T3 = 2   GM : 1 KT dan Terasi     2 % 

K2T1 = 2,5 GM : 1 KT dan Terasi    1 % 

K2T2 = 2,5 GM : 1 KT dan Terasi  1,5 % 

K2T3 = 2,5 GM : 1 KT dan Terasi     2 % 

K3T1 = 3    GM : 1 KT dan Terasi    1 % 

K3T2 = 3    GM : 1 KT dan Terasi  1,5 % 

K3T3 = 3    GM : 1 KT dan Terasi     2 % 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

I. Prosedur pelaksanaan  

1. Penyebaran kuisioner kepada 20 panelis untuk penilaian bumbu rujak manis. 

Hasil dari 20 panelis seluruhnya mengenal dan menyukai makanan rujak manis. 

Rasa gurih dari rujak manis menurut hasil dari panelis sebagian menyukai terasi 

sebagian gurih dari bawang putih. Rasa bumbu yang disukai oleh panelis adalah 

gula merah dan kacang tanah terasa, rasa gurih dan aroma juga terasa. Warna 

rujak manis yang paling disukai warna coklat gelap. Aroma bumbu rujak manis 

yang disukai konsumen sebagian dominan gula merah dan kacang, sebagaian 

dominan kacang dan terasi. Jika dibuat bumbu rujak manis dengan wujud lain, 

panelis lebih menyukai agak lembek dan sebagian keras. Tingkat kekentalan 

bumbu rujak manis yang disukai oleh konsumen lebih menyukai bumbu rujak 

manis dalam bentuk yang kental. 

 

2. Pembuatan bumbu rujak manis meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : 

 Sortasi bahan baku secara manual untuk memilih bahan baku yang terbaik. 
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 Menyangrai kacang tanah sampai matang (± 1500C selama 10 menit), 

kemudian dilakukan penghilangan kulit pada kacang tanah sehingga 

didapatkan kacang tanah yang bersih. 

 Menghancurkan kacang tanah yang sudah dihilangkan kulit arinya dengan 

blender selama ± 2 menit untuk memperkecil ukuran kacang dan 

mengeluarkan minyak kacang tanah sehingga diperoleh emulsi yang baik. 

 Menimbang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bumbu rujak 

o Gula merah    =  200 gram; 214,28 gram dan 225 gram 

o Kacang tanah  = 100 gram; 85,72 gram; dan 75 gram 

o Terasi   = 1 %; 1,5 % ; dan 2 % 

o Bawang putih   = 2 gram 

o Garam   = 1 gram 

o Asam jawa  = 1 gram 

 Mencampurkan semua bahan kacang tanah, gula merahnya, terasi dengan 

proporsi yang berbeda, garam, asam jawa dan bawang putih dan dihaluskan 

dengan cara menumbuk menggunakan lumpang hingga merata selama ± 10 

menit. 

 Kemudian bumbu rujak dikemas menggunakan PP 0,8 dengan berat 305-310 

gram dan dilakukan pengesealan manual 

 

3.5 Pengamatan dan Analisis 

Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan bahan baku secara visual 

yaitu kebersihan dan bagus tidaknya bahan. Adapun yang dianalisa yaitu kadar air 

(Sudarmadji dkk, 1997), kadar lemak (AOAC,1990), Aktivitas Air (Yuwono dan 

Susanto, 1998), kekerasan (tensile strength), pengukuran viskositas, waktu 

hancur, analisa peroksida (Sudarmadji, 1984), TPC (Total Plate Count) 

(Dewipadma, 1978), analisa total warna (Yuwono dan Susanto, 1998) dan Uji 

Organoleptik yang meliputi rasa, warna dan aroma dengan metode Hedonic 

Scoring (Rahayu, 2001). 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan analisa varians 

(ANOVA) dengan program EXCEL, sedangkan untuk uji beda digunakan uji beda 

DMRT dan BNT. Untuk organoleptik dianalisa dengan uji non parametrik dengan 

uji Friedman.  

Hasil pengamatan dianalisa dengan analisa keragaman (ANOVA). Apabila 

terdapat beda nyata pada interaksi kedua perlakuan dilakukan uji lanjut DMRT 
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(Ducan’s Multiple Range Test) dan bila tidak terdapat interaksi namun di salah satu 

perlakuan atau keduanya terdapat beda nyata, maka dilakukan uji beda BNT 

dengan taraf nyata 5% (Yitnosumarto, 1991). Sedangkan untuk pemilihan 

perlakuan terbaik dengan metode Zeleny (Zeleny, 1982). 
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3.6 Diagram Alir Penelitian  
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Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Bumbu Rujak Manis 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Bahan Baku 

 Analisis bahan baku bertujuan untuk mengetahui kondisi awal bahan baku 

yang akan digunakan untuk pembuatan bumbu rujak manis cepat saji. Bahan baku 

yang digunakan dalam pembuatan bumbu rujak manis adalah gula merah 

(kelapa), kacang tanah, terasi, bawang putih, asam jawa dan garam yang 

diperoleh dari pasar merjosari, Malang, Jawa timur. Dalam pembuatan bumbu 

rujak manis cepat saji kacang tanah terlebih dahulu dilakukan penyanggraian suhu 

150 ⁰C selama 10 menit dan dilakukan pemisahan kacang dengan kulitnya,  selain 

itu dilakukan penyanggraian terasi. Bahan baku bawang putih digoreng hingga 

warna kuning keemasan. 

 Setelah itu dilakukan analisis bahan baku awal yang meliputi kadar air, 

kadar lemak, warna. Data hasil analisis bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

Table 4.1 Data Hasil Analisa Bahan Baku dibandingkan dengan Pustaka 

aBadan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (1988) 

 

Berdasarkan data hasil analisis bahan baku awal pada Tabel 4.1 

menunjukan bahwa kadar air gula kelapa sebesar 11,6712 %, sedangkan menurut 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (1988) kadar air maksimal 

sebesar 10%. Kadar air gula kelapa yang digunakan untuk bumbu rujak manis 

Bahan 

Hasil analisa  Pustaka 

Kadar 

Air (%) 

Kadar 

Lemak (%) 

 

Warna 

Kadar 

Air  (%) 

Kadar 

Lemak (%) 

Gula kelapa 

 

 

11.6712 

 

 

1,304 

 

 

L=40,05 

a=16,0 

b=19,2 

10a 

 

 

1.43a 

 

 

Kacang 

tanah(sangrai) 

 

1.9839 

 

35,0759 

 

L=54,9 

a=13,5 

b=22,8 

- 

 

35-54.2 

 

Terasi 

(sangrai) 3.3578 2,752 

 

- 2.9 

Bawang putih 

(goreng) 2.1291 2,2 

 

- 0.2 
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lebih dari standart kadar air pada gula kelapa pada umumnya. Menurut Dachlan 

(1984) kualitas gula merah dapat diketahui dari bentuk cetakan yang dihasilkan. 

Jika gula merah sudah melunak kadar air gula akan lebih dari 15 %. Gula dari 

pengerajin hingga digudang penyimpanan terus mengalami peningkatan karena 

tumpukan gula merah dan suhu penyimpanan.  

Tabel 4.1 menunjukkan hasil analisis kadar lemak gula kelapa sebesar 

1,304% lebih kecil dibandingkan dengan pustaka dikarenakan perbedaan jenis 

gula merah yang dianalisa oleh pustaka. Dari data hasil analisis menunjukkan 

kadar lemak kacang tanah sangrai yaitu sebesar 35,0759% sedangkan menurut 

pustaka kadar lemak kacang berkisaran  35-54,2 %. Perbedaan hasil kadar lemak 

kacang dikarenakan perbedaan jenis varietas kacang yang digunakan dalam 

analisa. Perbedaan kadar lemak bahan juga dikarenakan proses penyanggarain 

dari pustaka dan analisa berbeda, semakin lama penyanggarain cenderung kadar 

lemak kacang akan menurun. 

Dari Tabel 4.1 analisa awal terlihat kadar lemak terasi dan bawang sangat rendah 

kisaran 2,2 – 2,7 %. Kadar lemak bawang putih lebih tinggi analisa awal 

dibandingkan dengan pustaka. Sebaliknya kadar lemak terasi lebih rendah analisa 

awal dibandingkan dengan pustaka. 

 

4.2 Karakteristik Sifat Kimia Bumbu Rujak Manis 

4.2.1 Kadar Air 

 Prinsip pengukuran kadar air pada bumbu rujak manis yaitu menguapkan 

air yang terkandung pada produk bumbu rujak manis dengan menggunakan oven 

kering dengan suhu 100-105⁰C dan kehilangan berat bahan tersebut diukur 

sebagai kadar air. 

 Menurut Winarno (2004), air berfungsi sebagai bahan yang dapat 

mendispersikan senyawa yang ada dalam bahan makanan. Fungsi air untuk 

beberapa bahan yaitu sebagai pelarut. Air dapat melarutkan berbagai bahan 

seperti garam, vitamin yang larut air, dan mineral. Banyaknya kandungan air dalam 

bahan pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan dan 

aktivitas enzim, aktivitas mikroba dan aktivitas kimiawi, yaitu terjadi ketengikan, 

reaksi non enzimatis, sehingga menimbulkan sifat-sifat organoleptik seperti 

penampakan, tekstur, dan cita rasa serta nilai gizi yang berubah. 

  Data analisis menunujukan kadar air bumbu rujak manis berkisar 8,331 – 

10,384 % (Lampiran 4). Grafik rerata kadar air bumbu rujak manis cepat saji pada 
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berbagai kombinasi perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah dan 

penambahan terasi dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Grafik Rerata Kadar Air Bumbu Rujak Manis Cepat Saji Berbagai 

Kombinasi Perlakuan Proporsi Gula Merah dengan Kacang Tanah 

dan Penambahan Terasi 

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa rerata kadar air bumbu rujak 

manis mengalami peningkatan kadar air akibat perlakuan proporsi gula merah 

dengan kacang tanah  dan penambahan terasi. Perlakuan Gula merah dengan 

kacang tanah 2 : 1 dan penambahan terasi 2 % memberikan kadar air terendah 

yaitu sebesar 8,331%. Sedangkan perlakuan  gula merah dengan kacang tanah 3 

: 1 dan penambahan terasi 1 % memberikan rerata kadar air tertingi yaitu sebesar 

10,384 %.  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 4) menunjukan bahwa perlakuan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah berpengaruh sangat nyata (α= 0,05) 

terhadap kadar air bumbu rujak manis dan penambahan terasi tidak berpengaruh 

nyata sehingga tidak ada interaksi antara dua perlakuan. Hasil uji BNT 5 % dari 

rerata kadar air bumbu rujak manis pada perlakuan proporsi gula merah dengan 

kacang tanah yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Rerata Kadar Air Bumbu Rujak manis pada perlakuan Proporsi Gula 

merah dengan Kacang tanah yang berbeda. 

Gula merah : Kacang tanah Rerata Kadar Air (%) BNT 5% 

2  : 1 8,38 a  

0,18 2,5 : 1 9,33 b 

3  : 1 10,31 c 

Keterangan : rerata yang didampingi notasi huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

  

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa apabila penambahan gula merah 

lebih banyak dan kacang lebih sedikit akan meningkatkan kadar air bumbu rujak 

manis cepat saji. Pada bumbu rujak manis 3 : 1 diperoleh rerata kadar air lebih 

tinggi yaitu sebesar 10,31 % dan berbeda sangat nyata (α=0,05) dengan kadar air 

bumbu rujak manis proporsi 2 : 1 dan 2,5 : 1. Tingginya rerata kadar air pada 

proporsi 3 : 1 dikarenakan proporsi gula merah yang lebih banayk dibandingkan 

dengan kacang tanah. Jika di tinjau dari analisa bahan baku awal Tabel 4.1 kadar 

air  gula merah sebesar 11,67 % dan kadar air kacang tanah sebesar 1,98 

penambahan gula yang lebih banyak akan meningkatkan kadar air pula.  

Menurut Sudarmadji dkk (1997) peningkatan kadar air juga dipengaruhi 

oleh gula pereduksi, terutama fruktosa, maka kadar air bumbu semakin tinggi. 

Fruktosa bersifat higroskopis sehingga dapat dengan mudah menyerap air selema 

penyimpanan dan menyerap padatan kacang tanah. Semakin tinggi kelembaban 

lingkungan disekitar gula merah maka akan semakin tinggi jumlah air yang diserap 

sehingga gula merah menjadi lunak. Air yang terukur dalam analisa kadar air 

adalah air dalam bentuk bebas dan air yang terikat lemah.  

Menurut Mustika (2006) diketahui bahwa peningkatan kadar air disebabkan 

oleh penurunan kadar protein pada bumbu rujak manis. Komponen protein 

memiliki kemampuan untuk menyerap air. Daya serap air pada komponen protein 

berkaitan dengan kemampuan gugus polar seperti amina dan karboksil dalam 

berinteraksi atau mengikat molekul air terutama pada bagian polar asam amino. 

Tabel 4.3 Rerata Kadar Air Bumbu Rujak manis pada perlakuan penambahan 

terasi. 
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Penambahan Terasi Rerata Kadar Air (%) 

1 % 9,40 

1,5 % 9,34 

2 % 9,27 

Keterangan : rerata yang penambahan terasi tidak berpengaruh nyata 

Berdasarkan analisa sidik ragam menunjukkan tidak adanya pengaruh 

yang berbeda nyata dari perlakuan penambahan terasi pada kadar air. Hal ini 

dikarenakan penambahan terasi dan  kadar air terasi yang cukup rendah sekitar 

3,35 %. Kadar air terasi yang rendah itu tidak mempengaruhi hasil kadar air dari 

bumbu rujak manis. 

 

4.2.2 Aktivitas Air 

Prinsip pengukuran aktivitas air pada bumbu rujak manis adalah 

mengetahui jumlah air bebas yang tersedia dalam bahan untuk pertumbuhan 

mikroba serta dapat dijadikan sebagai media reaksi-reaksi kimia. Pengukuran 

aktivitas air menggunakan alat aw meter dan dicatat hasilnya.  

 Data analisis menunjukan Aktivitas air bumbu rujak manis berkisar 0,573 – 

0,610  (Lampiran 5). Grafik rerata aktivitas air bumbu rujak manis cepat saji pada 

berbagai kombinasi perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah dan 

penambahan terasi dapat dilihat pada Gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Rerata Aktivitas Air Bumbu Rujak Manis Cepat Saji Berbagai 

Kombinasi Perlakuan Proporsi Gula Merah dengan Kacang Tanah dan 

Penambahan Terasi. 
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Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa rerata aktivitas air bumbu 

rujak manis mengalami penurunan aktivitas air akibat perlakuan proporsi gula 

merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi. Perlakuan Gula merah 

dengan kacang tanah 2 : 1 dan penambahan terasi 1 % menunjukan hasil rerata 

aktivitas air tertinggi yaitu sebesar 0,610. Sedangkan perlakuan  gula merah 

dengan kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 2% memberikan rerata  

terendah yaitu sebesar 0,573. 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 5) menunjukan bahwa perlakuan proporsi 

gula merah dengan kacang tanah berpengaruh sangat nyata (α= 0,05) terhadap 

aktivitas air bumbu rujak manis penambahan terasi tidak berpengaruh nyata 

sehingga tidak ada interaksi antara dua perlakuan. Hasil uji BNT 5 % dari rerata 

aktivitas air bumbu rujak manis pada perlakuan proporsi gula merah dengan 

kacang tanah yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 
Tabel 4.4 Rerata Aktivtas Air Bumbu Rujak manis pada perlakuan Proporsi Gula 

merah dengan Kacang tanah yang berbeda. 

Gula merah : Kacang tanah Rerata Aktivitas Air (%) BNT 5% 

2  : 1 0,603 c  

0,010 2,5 : 1 0,591 b 

3  : 1 0,578 a 

Keterangan : rerata yang didampingi notasi huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa penurunan aktivitas air 

seiring dengan proporsi gula merah dengan kacang tanah, apabila penambahan 

gula merah lebih banyak dan kacang lebih sedikit akan menurunkan aktivias air 

bumbu rujak manis cepat saji. Pada bumbu rujak manis 3 : 1 diperoleh rerata 

aktivitas air lebih rendah yaitu sebesar 0,578 dan berbeda sangat nyata (α=0,05) 

dengan aktivitas air bumbu rujak manis proporsi 2 : 1 dan 2,5 : 1.  

Penurunan aktivitas air dikarenakan banyaknya  penambahan gula 

sehingga gula merangkap air bebas bahan sehingga aktivitas air menurun. Hal ini 

sesuai dengan Purnomo (1995) mengatakan bahwa penambahan gula akan 

menurunkan aktivitas air dalam bumbu rujak manis. Penambahan gula yang 

semakin banyak akan mengikat air, sehingga aktivitas air bumbu rujak manis 

menjadi berkurang. Sukrosa sebagai komponen utama gula mempunyai kontribusi 
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dalam menurunkan Aw. Menurut Winarno, dkk (2004) batas maksimum aktivitas 

air pada bahan yang sesuai agar tidak dapat ditumbuhi mikroba (jamur) yaitu 0,8, 

karena pada Aw  tersebut dapat menghambat produksi toksin dari mikroba 

pathogen. Batas aw minimum untuk multiplikasi sebagian besar bakteri adalah 

0,90. Escherichia coli membutuhkan aw minimum sebesar 0,96, sedangkan 

Penicillium 0,81. Meskipun demikian aw minimum untuk Staphylococcus aureus 

adalah 0,85. 

 

Tabel 4.5 Rerata Aktivitas Air Bumbu Rujak manis pada perlakuan penambahan 

terasi. 

Penambahan Terasi Rerata Aktivitas Air (%) 

1 % 0,586 

1,5 % 0,590 

2 % 0,597 

Keterangan : rerata yang penambahan terasi tidak berpengaruh nyata 

  

Berdasarkan analisa sidik ragam menunjukkan tidak adanya pengaruh 

yang berbeda nyata dari perlakuan penambahan terasi pada aktivitas air bumbu 

rujak manis cepat saji. Hal ini dikarenakan kadar air terasi dari hasil analisa bahan 

baku awal sebesar 3,35 % sehingga terasi tidak mempunyai peranan besar 

terhadap aktivitas air bumbu rujak manis. 

 

4.2.3 Kadar Lemak 

 Prinsip pengukuran kadar lemak yaitu memisahkan lemak dengan 

pelarutnya berupa petroleum eter dengan cara di ekstraksi menggunakan soxhlet  

dan berat labu lemak akhir ditimbang dinyatakan sebagai berat lemak. 

 Berdasarkan hasil analisa kadar lemak bumbu rujak manis akibat proporsi 

gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi berkisar antara 9,01 – 

12,29 % (Lampiran 6). Pengaruh proporsi gula merah dengan kacang tanah dan 

penambahan terasi terhadap kadar lemak dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

 

 

 

 



31 
 
 

 

Gambar 4.5 Grafik Rerata Kadar Lemak Bumbu Rujak Manis Cepat Saji Berbagai 

Kombinasi Perlakuan Proporsi Gula Merah dengan Kacang Tanah 

dan Penambahan Terasi 

 
Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa rerata kadar lemak bumbu 

rujak manis mengalami penurunan kadar lemak akibat perlakuan proporsi gula 

merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi. Perlakuan gula merah 

dengan kacang tanah 2 : 1 dan penambahan terasi 2% menunjukkan hasil rerata 

kadar lemak tertinggi yaitu sebesar 12,29%. Sedangkan perlakuan gula merah 

dengan kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 1% memberikan rerata 

terendah yaitu sebesar 9,02% 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 6) menunjukan bahwa perlakuan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah berpengaruh sangat nyata (α= 0,05) 

terhadap kadar lemak bumbu rujak manis dan penambahan terasi tidak 

berpengaruh nyata sehingga tidak ada interaksi antara dua perlakuan. Hasil uji 

BNT 5 % dari rerata kadar lemak bumbu rujak manis pada perlakuan proporsi gula 

merah dengan kacang tanah yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Rerata Kadar Lemak Bumbu Rujak manis pada perlakuan Proporsi Gula 

merah dengan Kacang tanah yang berbeda. 

Gula merah : Kacang tanah Rerata Kadar Lemak (%) BNT 5% 

2  : 1 12,08 c  

0,91 2,5 : 1 10,35 b 

3  : 1 9,10 a 

Keterangan : rerata yang didampingi notasi huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 
Berdasarkan rerata kadar lemak bumbu rujak manis yang paling tinggi 

terdapat pada proporsi gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 sebesar 12,08 % 

dan berbeda sangat nyata (α=0,05) pada 2,5 : 1 dan 3 : 1. Rerata kadar lemak 

paling rendah terdapat pada proporsi gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 

sebesar 9,10%.  

Semakin tingginya kadar lemak disetiap perlakuan dikarenakan perbedaan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah. Dari analisa bahan baku awal pada 

Tabel 4.1 kadar lemak gula merah sebesar 1,403 % dan kacang tanah sebesar 

35,07 %. Proporsi gula merah yang lebih banyak dibanding kacang tanah akan 

menghasilkan kadar lemak yang rendah dikarenakan kadar lemak gula merah 

sangat rendah berkisar 1,403% sehingga tidak mengalami penigkatan kadar lemak 

bumbu rujak manis. Namun pada proporsi gula merah yang lebih sedikit 

disbanding kacang tanah akan menghasilkan kadar lemak yang tinggi karena 

peranan kacang tanah memberi pengaruh kadar lemak yang besar kadar lemak 

kacang tanah sebesar 35,07%. 

 
Tabel 4.7 Rerata Kadar Lemak Bumbu Rujak manis pada perlakuan penambahan 

terasi. 

Penambahan Terasi Rerata Kadar Lemak (%) 

1 % 10,40 

1,5 % 10,50 

2 % 10,64 

Keterangan : rerata yang penambahan terasi tidak berpengaruh nyata 

 
Berdasarkan analisa sidik ragam menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

berbeda nyata dari perlakuan penambahan terasi pada kadar lemak bumbu rujak 

manis cepat saji. Hal ini dikarenakan penambahan terasi yang sedikit sehingga 
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tidak memiliki pengaruh yang signifikan kadar lemak terasi hanya kecil sekitar 2,75 

%. 

 

4.3 Karakteristik Sifat Fisik Bumbu Rujak Manis 

4.3.1 Tekstur 
  

Tekstur merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas produk, 

dan tekstur makanan dapat dirasakan melalui jari, lidah, mulut, maupun oleh gigi 

menurut Hotckiss et al., 1995. Analisa tekstur pada penelitian ini menggunakan 

Tensile Strength. Prinsip dasar Tensile Strength adalah menentukan tingkat 

kekerasan bahan dengan memberikan beban pada bahan melalui pisau penumpu. 

Hasil analisa diolah menggunakan software dan akan menghasilkan satuan N 

(Newton).  

Rerata nilai tensile strength yang dihasilkan berkisar antara 20,23 N -25,00 

N. Rerata nilai tensile strength akibat proporsi Gula merah dengan kacang tanah 

dan penambahan terasi dapat dilihat pada (Lampiran 7). Grafik rerata nilai tensile 

strength akibat proporsi gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Rerata nilai tensile strength Bumbu Rujak Manis Cepat Saji 

Berbagai Kombinasi Perlakuan Proporsi Gula Merah dengan Kacang 

Tanah dan Penambahan Terasi 
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proporsi gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi. Perlakuan 

gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 dan penambahan terasi 2% menunjukkan 

hasil rerata nilai tensile strength tertinggi yaitu sebesar 25 N . Sedangkan 

perlakuan gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 1% 

memberikan rerata terendah yaitu sebesar 20,23 N. 

Hasil analisis sidik ragam Lampiran 7 menunjukan bahwa perlakuan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah berpengaruh sangat nyata (α= 0,05) 

terhadap nilai tensile strength bumbu rujak manis dan penambahan terasi tidak 

berpengaruh nyata sehingga tidak ada interaksi antara dua perlakuan terhadap 

nilai tensile strength bumbu rujak manis. Hasil uji BNT 5 % dari rerata nilai tensile 

strength bumbu rujak manis pada perlakuan proporsi gula merah dengan kacang 

tanah yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.8 

 
Tabel 4.8 Rerata Nilai Tensile Strength Bumbu Rujak manis pada perlakuan 

Proporsi Gula merah dengan Kacang tanah yang berbeda. 

Gula merah : Kacang tanah Rerata 

Tensile Strength (N) 

BNT 5% 

2  : 1 24,71 c  

0,56 2,5 : 1 22,56 b 

3  : 1 20,52 a 

Keterangan : rerata yang didampingi notasi huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 
Rerata nilai tensile strength bumbu rujak manis yang paling tinggi terdapat 

pada proporsi gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 sebesar 24,71 N dan berbeda 

sangat nyata (α=0,05) dengan proporsi 3 : 1 dan 2,5 : 1. Rerata nilai tensile 

strength paling rendah terdapat pada proporsi gula merah dengan kacang tanah 3 

: 1 sebesar 20,52 N.  

Dari Tabel 4.1 rerata kadar air gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 

sebesar 10,31 %, memiliki tekstur dan struktur yang lebih kompak, serta memliki 

tingkat kekerasan yang rendah. Sedangkan gula merah dengan kacang tanah 2 : 

1 memiliki kadar air sekitar 8.38 % dan tekstur yang dimilikinya keras sebesar 

24,71 N. 

Tingginya nilai tensile strength dikarenakan banyak penambahan kacang 

tanah pada bumbu rujak manis, penamabahan kacang tanah banyak pada 

proporsi 2 :1. Tingginya nilai tensile strength dikarenakan rendahnya kadar air 
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pada bumbu rujak manis. Menurut Santoso (1988) yang mempengaruhi kekerasan 

adalah kadar air pada bahan. Semakin tinggi kadar air maka kekerasan semakin 

rendah, sebaliknya jika kadar air rendah kekerasan akan semakin meningkat. 

Menurut Nengah (1990) tekstur bahan pangan sangat ditentukan oleh kadar air, 

kandungan lemak dan jumlah air serta jenis karbohidrat dan protein penyusunnya.  

 
Tabel 4.9 Rerata Tensile Strength Bumbu Rujak manis pada perlakuan 

penambahan terasi. 

Penambahan Terasi Rerata Tensile Strength (N) 

1 % 22,34 

1,5 % 22,63 

2 % 22,92 

Keterangan : rerata yang penambahan terasi tidak berpengaruh nyata 

 

Berdasarkan analisa sidik ragam menunjukkan tidak adanya pengaruh 

yang berbeda nyata dari perlakuan penambahan terasi pada nilai tensile strength 

bumbu rujak manis cepat saji. Hal ini dikarenakan kadar air terasi sangat rendah 

pada Tabel 4.1 sebesar 3,3578 % sehingga tidak mempengaruhi nilai tensile 

strength bumbu rujak manis. 

 

 

 

Gambar 4.7 Korelasi Pengaruh Kadar Air terhadap Nilai Tensile Strength 

 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa pengaruh kadar air terhadap nilai tensile 

strength bumbu rujak manis sebesar 99,4 % (R2= 0,9941). Hal ini dapat diartikan 

bahwa kadar air berpengaruh besar terhadap nilai tensile strength. Hasil kadar air 
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akan berbanding lurus dengan nilai tensile strength. Semakin tinggi kadar air maka 

menghasilkan tekstur yang rendah dan sebaliknya. 

 

4.3.2 Waktu Hancur 

Waktu hancur merupakan merupakan suatu analisa yang digunakan untuk 

mengetahui kecepatan hancurnya bumbu rujak manis ini dalam dalam 

penambahan air. Analisa waktu hancur ini menggunakan homogenizer  dengan 

kecepatan 60 rpm dan dihitung waktunya menggunakan stopwatch. Prinsip waktu 

hancur ini adalah mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan 

bumbu rujak didalam air dan dicatat waktu dalam detik. 

Rerata waktu hancur yang dihasilkan berkisar antara 102,33 detik – 118,33 

detik. Rerata waktu hancur akibat proporsi Gula merah dengan kacang tanah dan 

penambahan terasi dapat dilihat pada (Lampiran 8). Grafik rerata waktu hancur 

akibat proporsi gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.8.  

 

 

Gambar 4.8 Grafik Rerata waktu hancur Bumbu Rujak Manis Cepat Saji Berbagai 

Kombinasi Perlakuan Proporsi Gula Merah dengan Kacang Tanah 

Penambahan Terasi 
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Berdasarkan Gambar 4.8 dapat diketahui bahwa rerata waktu hancur 

bumbu rujak manis mengalami penurunan tekstur akibat perlakuan proporsi gula 

merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi. Perlakuan gula merah 

dengan kacang tanah 2 : 1 dan penambahan terasi 1% menunjukkan hasil rerata 

waktu hancur tercepat yaitu sebesar 102,33 detik . Sedangkan perlakuan gula 

merah dengan kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 2% memberikan rerata 

waktu hancur terlama yaitu sebesar 118,33 detik. 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 8) menunjukan bahwa perlakuan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah berpengaruh sangat nyata (α= 0,05) 

terhadap waktu hancur bumbu rujak manis dan penambahan terasi tidak 

berpengaruh nyata sehingga tidak ada interaksi antara dua perlakuan terhadap 

waktu hancur bumbu rujak manis. Hasil uji BNT 5 % dari waktu hancur bumbu 

rujak manis pada perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.5 

 

Tabel 4.10 Rerata Waktu Hancur Bumbu Rujak manis pada perlakuan Proporsi 

Gula merah dengan Kacang tanah yang berbeda. 

 

Gula merah : Kacang tanah Rerata Waktu Hancur 

(detik) 

BNT 5% 

2  : 1 103,56 a  

2,86 2,5 : 1 109,67 b 

3  : 1 116,44 c 

Keterangan : rerata yang didampingi notasi huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui apabila proporsi gula merah 

dengan kacang tanah 3 : 1 semakin besar maka waktu hancur akan semakin lama. 

Pada proporsi 2 : 1 diperoleh waktu hancur yaitu 103,56 detik dan berbeda sangat 

nyata (α=0,05) dengan proporsi gula merah dengan kacang tanah 2,5 : 1 dan 3 : 

1. Waktu hancur bumbu rujak manis sangat dipengaruhi oleh proporsi gula merah 

dengan kacang tanah. Sifat gula merah yang mudah larut dalam air ini yang 

membuat waktu hancur bervariasi karena adanya proporsi yang berbeda.  

 



38 
 
 

Total padatan terlarut gula pada proporsi 3 : 1 lebih banyak dan total 

padatan lainya dalam jumlah sedikit. dibandingkan proporsi 2 : 1 dan 2,5 : 1. 

Sehingga proporsi gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 membutuhkan waktu 

hancur yang lebih lama. Hal ini yang menyebabkan waktu hancur proporsi 3 : 1 

lebih lama. Menurut Firmansyah (1992) pada gula kelapa terdapat jenis gula 

seperti fruktosa, sukrosa, glukosa dan maltosa yang sangat mudah larut dalam air. 

Total padatan terlarut dalam gula kelapa hampir semuanya terdiri dari gula, 

sedangkan padatan lainya dalam jumlah  kecil.  

 
Tabel 4.11 Rerata Waktu Hancur Bumbu Rujak manis pada perlakuan 
penambahan terasi. 
 

Penambahan Terasi Rerata Waktu Hancur (s) 

1 % 108.33 

1,5 % 109.78 

2 % 111.56 

Keterangan : rerata yang penambahan terasi tidak berpengaruh nyata 

 

Berdasarkan analisa sidik ragam menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

berbeda nyata dari perlakuan penambahan terasi pada waktu hancur bumbu rujak 

manis cepat saji. Hal ini dikarenakan terasi merupakan padatan yang tidak terlarut 

dan penambahan yang terasi yang relative sedikit pada bumbu rujak manis. 

 

4.3.3 Viskosistas 

Prinsip pengukuran viskositas pada bumbu rujak manis yaitu dengan mengukur 

kekentalan suatu larutan dengan menggunakan viskometer. Nilai dari viscometer 

dicatat hasinya satuan cP menggunakan spindle L4. 

 Data analisis menunujukan viskositas bumbu rujak manis berkisar 9420 cP 

– 11610 cP (lampiran 9). Grafik rerata viskositas bumbu rujak manis cepat saji 

pada berbagai kombinasi perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah 

dan penambahan terasi dapat dilihat pada Gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Grafik Rerata Viskositas Bumbu Rujak Manis Cepat Saji Berbagai 

Kombinasi Perlakuan Proporsi Gula Merah dengan Penambahan Terasi 

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa rerata viskositas bumbu 

rujak manis mengalami peningkatan viskositas akibat perlakuan proporsi gula 

merah dengan kacang tanah  dan penambahan terasi. Perlakuan Gula merah 

dengan kacang tanah 2 : 1 dan penambahan terasi 1 % memberikan viskositas 

terendah yaitu sebesar 9420 cP. Sedangkan perlakuan  gula merah dengan 

kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 2 % memberikan rerata viskositas  

tertingi yaitu sebesar 11610 cP. 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 9) menunjukan bahwa perlakuan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah berpengaruh sangat nyata (α= 0,05) 

terhadap viskositas bumbu rujak manis dan penambahan terasi tidak berpengaruh 

nyata sehingga tidak ada interaksi antara dua perlakuan terhadap viskositas 

bumbu rujak manis Hasil uji BNT 5 % dari rerata viskositas bumbu rujak manis 

pada perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah yang berbeda dapat 

dilihat pada Tabel 4.12 

 

Tabel 4.12 Rerata Viskositas Bumbu Rujak manis pada perlakuan Proporsi Gula 

merah dengan Kacang tanah yang berbeda. 

Gula merah : Kacang tanah Rerata Viskositas (cP) BNT 5% 

2  : 1 9.450      a  

217,28 2,5 : 1 10.521,11 b 

3  : 1 11.543,33 c 

Keterangan : rerata yang didampingi notasi huruf yang berbeda menyatakan 

              berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

9000.00

9500.00

10000.00

10500.00

11000.00

11500.00

12000.00

2 ; 1 2.5 ; 1 3 ; 1

V
is

ko
si

ta
s

Gula merah : Kacang tanah

terasi 1 %

terasi 1.5 %

terasi 2 %



40 
 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa apabila penambahan gula 

merah lebih banyak dan kacang lebih sedikit akan meningkatkan viskositas bumbu 

rujak manis cepat saji. Pada bumbu rujak manis 3 : 1 diperoleh rerata viskositas 

lebih tinggi yaitu sebesar 11.543,33 cP dan berbeda sangat nyata (α=0,05) dengan 

kadar air bumbu rujak manis proporsi 2 : 1 dan 2,5 : 1.  

Tingginya viskositas dikarenakan total padatan terlarut pada proporsi gula 

merah dengan kacang tanah 3 : 1 lebih banyak sehingga menghasilkan viskositas 

yang tinggi, viskositas yang tinggi memiliki konsentrasi yang tinggi pula. Sesuai 

dengan Atkins (2006) yang menyatakan bahwa viskositas berbanding lurus 

dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki 

viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya 

partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel yang 

terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi 

pula. 

 

4.3.4 Warna 

Warna merupakan salah satu komponen terpenting bagi suatu produk 

pangan. Warna juga sering diasosiasikan sebagai faktor yang menggambarkan 

tingkat kesegaran, kematangan, daya beli dan keamanan dari suatu produk 

(Hatcher et al., 2000). Analisa warna yang dilakukan menggunakan color reader. 

Color reader  merupakan alat yang digunakan untuk pengukuran warna 

secara obyektif. Prinsip kerja dari color reader adalah pengukuran dilakukan 

dengan cara meletakkan lampu pemeriksa pada bidang datar permukaan sampel 

yang mempunyai luas sekitar 3cm2. Sinar lampu tidak boleh keluar dari permukaan 

bahan. Pengukuran dilakukan duplo dan persentase sinar yang terbaca pada alat 

yaitu nilai L, a* dan b*, dengan L  adalah persentase kecerahan, a*  adalah 

persentase kemerahan dan b*  adalah persentase kekuningan (Cahyawati 2011). 

Tingkat kecerahan warna (L) menunjukkan tingkat warna gelap terang 

dengan kisaran 0-100, nilai 0 menunjukkan tingkat warna yang hitam atau gelap, 

sedangkan nilai 100 menyatakan tingkat warna yang putih atau terang. Semakin 

besar nilai menunjukkan semakin cerahnya suatu produk Yuwono dan Susanto 

(1998). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kecerahan bumbu rujak manis 

berkisar antara 34,57 - 38,63 (Lampiran 10).  
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Rerata nilai warna merah (a*) bumbu rujak manis berdasarkan hasil 

pengamatan  berkisar antara 19,26 – 22,83 (Lampiran 11). Intensitas warna merah 

(a*) bumbu rujak manis cenderung meningkat dengan makin besarnya proporsi 

gula merah dengan kacang tanah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai 

kemerahan cenderung tinggi pada bumbu rujak manis dengan perlakuan proporsi 

gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 sebesar 22,93 (Lampiran x). Sedangkan 

rerata nilai kemerahan bumbu rujak manis cenderung rendah pada perlakuan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 sebesar 20,22.  

Rerata nilai warna kekuningan (b*) bumbu rujak manis berdasarkan hasil 

pengamatan berkisar antara 17,50 – 21,46 (Lampiran12). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 

mempunyai nilai warna kuning (b*) cenderung rendah yaitu sebesar 18,57. Nilai 

warna kuning yang cenderung tinggi yaitu pada perlakuan proporsi gula merah 

dengan kacang tanah 3 : 1 yaitu sebesar 21,06 

Hasil anallisa ragam (Lampiran 10, 11 dan 12) menunjukkan bahwa 

interaksi antar perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah berpengaruh 

nyata pada kecerahan, kemerahan dan kekuningan bumbu rujak manis. Pada 

perlakuan penambahan terasi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai 

kecerahan, kemerahan dan kekuningan bumbu rujak manis. Pengaruh beda nyata 

dari perlakuan yang diberikan, ditentukan dengan selang kepercayaan 5% (α = 

0,05). Rerata nilai kecerahan (L), warna merah (a*) dan warna kuning (b*) pada 

bumbu rujak manis perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah dapat 

dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Rerata Warna (L) (a) (b) Bumbu Rujak Manis Pada Perlakuan Proporsi  

Gula Merah dengan Kacang Tanah  

Gula merah ; Kacang 
Tanah 

Kecerahan (L) Kemerehan (a*) Kekuningan (b*) 

2   : 1 38,52 c 22,75 c 
20,37 b 
19,33 a 

21,40 c 

2,5 : 1 36,54 b 19,43 b 

3   : 1 34,66 a 17,65 a 

BNT 5% 0,58 0,75 0,71 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   
berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 
  

Tabel 4.13 menunjukkan rerata nilai kecerahan (L) tertinggi terdapat pada 

proporsi gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 sebesar 38,52. Rerata nilai tingkat 

kemerahan terendah bumbu rujak manis proporsi gula merah dengan kacang 
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tanah 3 : 1 sebesar 34,66. Dari analisa bahan baku awal Tabel 4.1 warna gula 

merah L= 40,5 a=16 b = 19,2, jadi semakin tinggi porporsi gula mereh dengan 

kacang tanah maka akan menurunkan nilai total warna akan menjadi lebih gelap 

pada bumbu. Menurut Balai Besar Industri Hasil Pertanian (1983) warna gelap 

pada gula merah dikarenakan reaksi pencoklatan non enzimatis yaitu karamelisasi 

dan mailard saat proses pemasakan gula merah. 

 

4.4 Sifat Organoleptik Bumbu Rujak Manis 

 Penilaian organoleptik bumbu rujak manis dilakukan dengan menggunakan 

metode uji kesukaan (Hedonic Scale Scoring), yaitu salah satu uji penerimaan. 

Pada uji ini, 20 panelis tidak terlatih diminta untuk mengungkapkan tanggapannya 

terhadap produk, yaitu bumbu rujak manis. Tingkat kesukaan ini disebut skala 

hedonik yang dalam pengujiannya menggunakan skala (1-5) dari sangat tidak 

menyukai sampai dengan menyukai. 

 Skala hedonik yang digunakan dtransformasikan menjadi skala numerik 

dengan angka mulai dari angka terendah hingga angka tertinggi, sangat tidak 

menyukai sampai menyukai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya 

perbedaan tingkat kesukaan antar perlakuan yang ada. Hasil pengamatan tersebut 

meliputi warna, aroma, dan rasa. 

 

4.4.1 Warna  

 Menurut Yuwono dan Susanto (1998), kesukaan konsumen terhadap produk 

pangan ditentukan oleh warna. Konsumen tekah mempunyai gambaran tertentu 

tentang produk dari warnanya. Rerata kesukaan panelis terhadap warna bumbu 

rujak manis berdasarkan perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah dan 

penambahan terasi antara 3,30 – 4,10 (Lampiran 13), yang berarti bahwa tingkat 

kesukaan penelis berkisar dari agak suk hingga suka terhadap warna produk 

bumbu rujak manis. Gambar 4.10 menunjukkan hubungan antara perlakuan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi terhadap 

tingkat kesukaan panelis pada parameter warna. 
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Gambar 4.10 Pengaruh Pelakuan Proporsi Gula merah dengan Kacang Tanah 

dan Penambahan Terasi terhadap Tingkat Kesukaan Panelis Parameter Warna.  

 

 Gambar 4.10 menunjukkan bahwa skor kesukaan panelis terhadap warna 

bumbu rujak manis, dimana skor yang kesukaan panelis tertinggi diperoleh 

perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 

2 % yaitu sebesar 4,10 (suka). Sedangkan skor kesukaan panelis terendah 

diperoleh pada perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 dan 

penambahan terasi 1 % yaitu sebesar 3,30 (agak suka). 

 Hasil analisis ragam (lampiran 13) menunjukkan bahwa perlakuan proporsi 

gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi berpengaruh sangat 

nyata (α=0,05) pada tingkat kesukaan panelis parameter aroma bumbu rujak 

manis. Hasil uji DMRT 5 % dari rerata parameter warna bumbu rujak manis dari 

panelis proporsi gula merah dengan kacang tanah yang bebeda dapat dilihat pada 

Tabel 4.14 
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Tabel 4.14  Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Parameter Warna Akibat Proporsi 

Gula Merah dengan Kacang Tanah dan Penambahan Terasi 

Penambahan 
Terasi (%) 

 

Gula Merah  

:  

Kacang Tanah 

Parameter Warna 
DMRT  

5% 

 
1 % 

 

2    : 1 3,300  a 0,478 
0,503 
0,550 

           2,5 : 1 3,400  ab 

 3   : 1 3,850  bcd 

 
1,5 % 

 

2    : 1 3,450  abc 0,520 
0,532 
0,561 

           2,5 : 1 3,600  abcd 

 3   : 1 3,950  cd 

 
2 % 

 

2    : 1 3,600  abcd 0,532 
0,556 
0,000 

           2,5 : 1 3,950  cd 

 3   : 1 4,100  d 

Keterangan:  rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 
berbeda sangat nyata pada uji lanjut DMRT (α=0,05) 
 

 Tabel 4.14 menunjukkan penilaian panelis terhadap parameter warna 

bumbu rujak manis semakin meningkat seiring peningkatan proporsi gula merah 

dengan kacang tanah pada keseluruhan penambahan terasi . Interaksi antara 

penambahan terasi dan proporsi gula merah dengan kacang tanah menyebabkan 

warna cenderung lebih gelap. Proporsi gula merah dengan kacang tanah pada 

penambahan terasi 1 % memilki peranan lebih besar pada warna dari pada 

penambahan terasi 1,5 % dan 2 %. Hal ini diduga panelis dapat membedakan 

warna bumbu rujak manis pada tingkat penambahan terasi 1% dan proporsi gula 

merah dengan kacang tanah. Adanya variasi tingkat kesukaan panelis terhadap 

warna bumbu rujak manis menyebabkan perbedaan nilai yang dihasilkan. 

 Penambahan gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi 

dapat mempengaruhi warna bumbu rujak manis. Semakin banyak gula yang 

ditambahkan akan membentuk warna yang lebih pekat dari bumbu rujak manis hal 

ini sesuai dengan Eskin (1971) menyatakan bahwa warna gula merah kuning 

kecoklatan, dikarenakan pada proses pembuatan gula merah terjadi reaksi 

pencoklatan enzimatis dan non enzimatis. Selain itu, penambahan kacang tanah 

juga berpengaruh pada warna. Pengaruh yang diberikan kacang tanah yaitu warna 

gelap disebabkan oleh proses penyanggraian. 
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4.4.2 Aroma  

 Aroma makanan atau minuman adalah turunan dari sebagian komponen 

pangan terdeteksi oleh indra penciuman manusia. Rerata kesukaan panelis 

terhadap aroma bumbu rujak manis berdasarkan perlakuan proporsi gula merah 

dengan kacang tanah dan penambahan terasi antara 3,50 – 4,45 (Lampiran 14), 

yang berarti bahwa tingkat kesukaan panelis berkisar dari agak suka hingga suka 

terhadap aroma produk bumbu rujak manis. Gambar 4.11 menunjukkan hubungan 

antara perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah dan penambahan 

terasi terhadap tingkat kesukaan panelis pada parameter aroma. 

Gambar 4.11 Pengaruh Pelakuan Proporsi Gula merah dengan Kacang Tanah  

   dan Penambahan Terasi terhadap Tingkat Kesukaan Panelis  

   Parameter Aroma.  

 

 Gambar 4.11 menunjukkan bahwa skor kesukaan panelis terhadap aroma 

bumbu rujak manis, dimana skor yang kesukaan panelis tertinggi diperoleh 

perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 

2 % yaitu sebesar 4,45 (suka). Sedangkan skor kesukaan panelis terendah 

diperoleh pada perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 dan 

penambahan terasi 1 % yaitu sebesar 3,50 (agak suka). 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 14) menunjukkan bahwa perlakuan proporsi 

gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi berpengaruh sangat 

nyata (α=0,05) pada tingkat kesukaan panelis parameter aroma bumbu rujak 

manis. Hasil uji DMRT 5 % dari rerata parameter warna bumbu rujak manis dari 

panelis proporsi gula merah dengan kacang tanah yang bebeda dapat dilihat pada 

Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15  Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Parameter Aroma Akibat Proporsi 

Gula Merah dengan Kacang Tanah dan Penambahan Terasi 

Penambahan 
Terasi (%) 

Gula Merah  

:  

Kacang Tanah  

Parameter Aroma 
DMRT 

5% 

 
1 % 

 

2    : 1 3,500 a 0,533 
0,580 
0,613 

           2,5 : 1 3,750 ab 

 3   : 1 3,950 abc 

 
1,5 % 

 

2    : 1 3,700 ab 0,561 
0,594 
0,626 

           2,5 : 1 3,850 ab  

 3   : 1 4,200 bc  

 
2 % 

 

2    : 1 3,950 abc 0,604 
0,620 
0,000 

           2,5 : 1 4,150 bc 

 3   : 1 4,450 c 

Keterangan:  rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 
berbeda sangat nyata pada uji lanjut DMRT (α=0,05) 
 

 Tabel 4.15 menunjukkan penilaian panelis terhadap parameter aroma 

bumbu rujak manis semakin meningkat seiring peningkatan proporsi gula merah 

dengan kacang tanah pada keseluruhan penambahan terasi . Interaksi antara 

penambahan terasi dan proporsi gula merah dengan kacang tanah menyebabkan 

aroma yang gurih dan asam. Proporsi gula merah dengan kacang tanah pada 

penambahan terasi 1,5 % memilki peranan lebih besar pada aroma sehingga 

panelis memilki presepsi aroma yang pas dari pada penambahan terasi 1 % dan 

2 %. Hal ini diduga panelis dapat membedakan aroma bumbu rujak manis pada 

tingkat penambahan terasi 1,5% dan proporsi gula merah dengan kacang tanah. 

Pada penambahan terasi 2 % aroma sudah kuat sehinga pada variasi proporsi 

gula merah dengan kacang tanah tidak merubah presepsi aroma pada bumbu 

rujak manis. Pada penambahan terasi 1 % yang sedikit tidak menimbulkan aroma 

yang pas ketika ada variasi proporsi gula merah dengan kacang tanah sehingga 

tidak merubah presepsi aroma yang dihasilkan 

 Penambahan gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi 

dapat mempengaruhi warna bumbu rujak manis. Menurut Santoso (1993) reaksi 

karamelisasi pada gula merah akan menghasilkan aroma yang khas pada gula 

merah. Aroma pada gula pada gula merah sangat khas yaitu aroma manis dan 

sedikit asam Nurlela (2002). Pada kacang tanah sangat tinggi kadar lemaknya 

yang dapat memberi aroma gurih, hal ini sesuai dengan Sudarmaji (1996) lemak 

dapat memberikan aroma gurih pada bahan. Sedangkan menurut Rahayu (1992) 
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senyawa yang menimbulkan aroma terasi karena senyawa karbonil volatile yang 

tersebar diantara komponen volatil lainnya pada terasi, sehingga aroma terasi 

semakin kuat.  

 

4.2.8.3 Rasa  

 Menurut Fennema (1996), rasa merupakan hal penting untuk penerimaan 

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

harga dan keamanannya tetapi cita rasanya tidak disenangi maka produk tersebut 

ditolak. Suatu senyawa dikenal rasanya, senyawa tersebut harus dapat larut dalam 

air liur sehingga dapat mengadakan hubungan dengan microvillus dan impuls 

(stimulus) yang terbentuk dikirim melalui syaraf ke pusat susunan syaraf dan 

timbul kesan rasa Winarno (1992). Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari 

bahan pangan itu sendiri dan apabila telah mendapatkan perlakuan dan 

pengolahan, maka rasanya dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama 

pembuatan.  

 Rerata kesukaan panelis terhadap rasa bumbu rujak manis berdasarkan 

perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi 

antara 3,45 – 4,60 (Lampiran 15), yang berarti bahwa tingkat kesukaan panelis 

berkisar dari agak suka hingga suka terhadap rasa produk bumbu rujak manis. 

Gambar 4.12 menunjukkan hubungan antara perlakuan proporsi gula merah 

dengan kacang tanah dan penambahan terasi terhadap tingkat kesukaan panelis 

pada parameter rasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Pengaruh Pelakuan Proporsi Gula merah dengan Kacang Tanah 

dan Penambahan Terasi terhadap Tingkat Kesukaan Panelis Parameter Rasa.  
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 Gambar 4.12 menunjukkan bahwa skor kesukaan panelis terhadap rasa 

bumbu rujak manis, dimana skor yang kesukaan panelis tertinggi diperoleh 

perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 

2 % yaitu sebesar 4,60 (suka). Sedangkan skor kesukaan panelis terendah 

diperoleh pada perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah 2 : 1 dan 

penambahan terasi 1 % yaitu sebesar 3,45 (agak suka). 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 15) menunjukkan bahwa perlakuan proporsi 

gula merah dengan kacang tanah dan penambahan terasi berpengaruh sangat 

nyata (α=0,05) pada tingkat kesukaan panelis parameter rasa bumbu rujak manis. 

Hasil uji DMRT 5 % dari rerata parameter rasa bumbu rujak manis dari panelis 

proporsi gula merah dengan kacang tanah yang bebeda dapat dilihat pada Tabel 

4.16. 

 

Tabel 4.16  Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Parameter Rasa Akibat Proporsi 

Gula Merah dengan Kacang Tanah dan Penambahan Terasi 

Penambahan 
Terasi (%) 

 

Gula Merah  

:  

Kacang Tanah 

Parameter Rasa 
DMRT 

5% 

1 % 
1 % 
1 % 

2    : 1 3,450 a 0,518 
0,546 
0,564 

           2,5 : 1 3,750 a 

 3   : 1 3,950 ab 

1,5 % 
1,5 % 
1,5 %  

2    : 1 3,550 ab 0,577 
0,596 
0,602 

           2,5 : 1 3,950 ab  

 3   : 1 4,200 bc  

2 % 
2 % 
2 %  

2    : 1 3,700 ab 0,587 
0,608 
0,000 

           2,5 : 1 4,200 bc 

 3   : 1 4,600 c 

Keterangan:  rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 
berbeda sangat nyata pada uji lanjut DMRT (α=0,05) 
 

 Tabel 4.16 menunjukkan penilaian panelis terhadap parameter rasa bumbu 

rujak manis semakin meningkat seiring peningkatan proporsi gula merah dengan 

kacang tanah pada keseluruhan penambahan terasi . Interaksi antara 

penambahan terasi dan proporsi gula merah dengan kacang tanah menyebabkan 

rasa yang manis, asam dan gurih. Proporsi gula merah dengan kacang tanah pada 

penambahan terasi 2 % memilki peranan sehingga dapat meningkatkan tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa hal ini dikarenakan rasa manis dan gurih lebih 

terasa pada proporsi tersebut. Rasa gurih akibat adanya kombinasi gurih kacang 
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tanah dan terasi. Adanya variasi tingkat kesukaan panelis terhadap warna bumbu 

rujak manis menyebabkan perbedaan nilai yang dihasilkan. 

 Adanya rasa manis dan sedikit asam karena proporsi gula merah sedangkan 

rasa gurih karena kacang tanah dan penambahan terasi. Proporsi sangat 

mempengaruhi rasa gurih karena kacang memiliki kadar lemak yang tinggi dari 

Tabel 4.1 sebesar 35,07 %.Diduga terasi juga memberi peranan  terhadap rasa 

yang dihasilkan pada tiap proporsi. Menurut Sudarmadji (2003) lemak akan 

memberikan rasa gurih pada produk.  

 Gula merah terdiri dari beberapa jenis gula seperti sukrosa, fruktosa, glukosa 

dan maltosa. Pada bahan baku gula merah ini mempunyai nilai kemanisan 10 % 

lebih manis dari pada gula pasir. Nilai kemanisan terutama disebabkan oleh 

adanya fruktosa dalam gula merah yang memiliki nilai kemanisan lebih tinggi 

daripada sukrosa Santoso (1993). Gula merah juga memiliki rasa sedikit masam. 

Hal ini disebabkan adanya kandungan asam-asam organik di dalamnya. Asam-

asam organik menyebabkan gula merah memiliki aroma yang khas, sedikit asam 

dan berbau karamel (Nurlela, 2002). Didalam terasi terdapat senyawa glutamat 

yang mampu bekerja memberikan rasa enak dan gurih. Glutamat meningkat pesat 

seiring dengan banyak terasi yang digunakan dalam masakan, dimulai dari bahan 

alami yang memang terasi sudah mengandung glutamat (Suwaryono, 1987)  

 

4.5 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik diperoleh dengan menggunakan metode Multiple 

Attribute (Zeleny, 1982). Berdasarkan hasil pengujian perlakuan terbaik terhadap 

parameter organoleptik antara lain rasa, aroma dan warna diperoleh perlakuan 

terbaik proporsi gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 dan terasi 2 % (Lampiran 

18). Hasil analisa perlakuan terbaik bumbu rujak manis dapat dilihat pada Tabel 

4.17. Hasil parameter nilai perlakuan terbaik bumbu rujak manis cepat saji 

berdasarkan organoleptik dibandingkan dengan kontrol dan Uji T (Lampiran 19) 

terhadap organoleptik dapat dilihat dilihat pada Tabel 4.18 

 

 

 

 

 

 



50 
 
 

Tabel 4.17 Nilai Perlakuan Fisik, Kimia dan Organoleptik Bumbu Rujak Manis  

     Perlakuan Terbaik  

Parameter Perlakuan Terbaik 

Warna 4,10 

Aroma 4,45 

Rasa 4,60* 

Kadar Air (%) 10,225 

Aw 0,573 

Kadar Lemak (%) 9,19 

Nilai Tensile Strength (N) 20,77 

Waktu Hancur (detik) 118,33 

Viskositas (cP) 11610 

Kecerahan (L) 36,67 

Kemerahan (a) 19,90 

Kekuningan (b) 18,20 

TPC (cfu/gram) 700 

Peroksida meq/kg 4,517 

 

Berdasarkan hasil perlakuan terbaik penggunaan proporsi gula merah dengan 

kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 2 % memberikan sifat fisik, kimia dan 

organoleptik yang cenderung lebih baik dari perlakuan lainnya. Tabel 4.17 bumbu 

rujak manis perlakuan terbaik tersebut dilakukan analisa peroksida dan total 

mikroba. Dari analisa peroksida bumbu rujak manis perlakuan terbaik didapatkan 

angka peroksida 4,51 meq/kg, sehingga bumbu rujak manis ini masih layak 

dikonsumsi. Menurut Raharjo (2006) batas maksimum angka peroksida pada 

produk pangan yang layak dikonsumsi tidak lebih dari 10 meq/kg. Analisa total 

mikroba bumbu rujak manis perlakuan terbaik menghasilkan 700 cfu/gram, 

sehingga bumbu rujak manis ini masih layak untuk dikonsumsi. Menurut BPOM 

(2008) batas maksimum total mikroba pada bumbu sebesar 2000 cfu/gram, 

sedangkan total mikroba bumbu rujak manis perlakuan terbaik sangat jauh dengan 

batas aman konsumsi pangan sehingga masih sangat layak untuk dikonsumsi.  
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Tabel 4.18 Perbandingan Perlakuan Terbaik Bumbu Rujak Manis dengan Kontrol 

Parameter Bumbu Rujak manis Kontrol  Rujak Manis “Semeru” 

Rasa 4,60* 4,50 

Aroma 4,45 4,25 

Warna 4,10 3,85 

Dari tabel 4.18 skor dari tiga parameter organoleptik bumbu rujak manis lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontrol rujak “Semeru” 

Tabel 4.18 hasil perbandingan perlakuan terbaik bumbu rujak manis proporsi gula 

merah dengan kacang tanah 3 : 1 dan penambahan terasi 2 % memiliki skor lebih 

tinggi dibandingkan dengan kontrol. Berdasarkan uji t tabel (lampiran 19) pada 

kesukaan rasa, aroma dan warna menunjukan hasil yang nyata hanya pada 

parameter rasa. Meskipun nilai perlakuan terbaik bumbu rujak manis dari tiga 

parameter lebih tinggi dari pada kontrol. Berdasarkan Tabel 4.18 nilai rasa 

perlakuan terbaik sebesar 4,60 sedangkan kontrol 4,50 berdasarkan uji T 

menunjukan hasil yang nyata hal ini menunjukkan rasa perlakuan terbaik lebih 

enak disbanding dengan kontrol. Untuk parameter aroma perlakuan terbaik 

sebesar 4,45 sedangkan kontrol 4,25. Pada parameter warna perlakuan terbaik 

sebesar 4,10 sedangkan kontrol 3,85. Hal ini menunjukkan perlakuan terbaik 

memilki aroma dan warna yang sama dengan kontrol. 

 Parameter organoleptik meliputi warna, aroma dan rasa, bumbu rujak manis  

perlakuan terbaik lebih tinggi dengan kontrol. Nilai kesukaan panelis terhadap 

parameter warna perlakuan terbaik  lebih tinggi dibandingkan dengan bumbu rujak 

manis kontrol. Hal ini diduga karena warna bumbu rujak manis perlakuan terbaik 

berbeda dengan kontrol, bumbu rujak manis perlakuan terbaik berwarna lebih 

gelap coklat keemasan sedangkan kontrol warna lebih coklat keemasan cerah. 

Warna gelap coklat keemasan yang disukai oleh para panelis. Aroma pada bumbu 

rujak manis kontrol lebih tidak disukai dari pada bumbu rujak manis perlakuan 

terbaik dikarenakan tidak ada aroma gurihnya dan asam dari gula kelapa, kacang 

tanah dan terasi. Rasa bumbu rujak manis perlakuan terbaik lebih baik 

dibandingkan dengan kontrol. Hal ini disebabkan karena pada bumbu rujak manis 

perlakuan terbaik lebih manis dan rasa asamnya lebih kerasa dibandingkan 

dengan kontrol. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Faktor perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah memberikan 

pengaruh nyata (α=0,05) terhadap parameter fisik bumbu rujak manis cepat 

saji seperti tekstur, viskositas, waktu hancur, warna (L, a, b), parameter 

kimia seperti kadar air, nilai Aw, kadar lemak, pada bumbu rujak manis 

cepat saji. 

2. Tidak ada interaksi antara faktor proporsi gula merah dengan kacang tanah 

dan penambahan terasi terhadap sifat fisik, kimia, seperti tekstur, viskositas, 

waktu hancur, warna (L, a, b), kadar air, Aw, kadar lemak,  

3. Faktor perlakuan proporsi gula merah dengan kacang tanah dan 

penambahan terasi menunjukkan interaksi pada organoleptik terhadap 

warna, aroma dan rasa bumbu rujak manis cepat saji. 

4. Perlakuan terbaik diperoleh pada bumbu rujak manis cepat saji perlakuan 

proporsi gula merah dengan kacang tanah 3 : 1 pada penambahan terasi 

2 %. Karakteristik perlakuan terbaik bumbu rujak manis cepat saji dengan 

kadar air sebesar 10,33%, Aw 0,573, kadar lemak sebesar 9,19%, angka 

kekerasan 20,77 N, waktu hancur 118,33 detik, viskositas 11610 cP, 

kecerahan (L) 36,67, kemerahan (a) 19,90, kekuningan (18,20) dan Total 

Plate Count 700 cfu/gram, peroksida 4,517 meq/kg, nilai kesukaan rasa 

4,60, aroma 4,45, dan warna 4,10  

5. Perbandingan antara perlakuan terbaik bumbu rujak manis cepat saji 

dengan kontrol berdasarkan sifat organoleptik, menunjukkan bahwa bumbu 

rujak manis cepat saji dari segi rasa lebih disukai panelis. 

 

5.2 Saran 

 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut teknik pengemasan yang lebih tepat 

agar produk tetap dalam kondisi stabil. 

2. Perlu dilakukan penelitian umur simpan bumbu rujak manis cepat saji. 
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