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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Pembuatan sirup glukosa ini menggunakan bahan baku berupa pati Jahe 

Emprit yang didapat dari hasil samping pengolahan pembuatan minuman jahe 

instan yang diperoleh dari UKM “R.Rovit” di daerah Batu Kab. Malang. Hasil 

samping yang diperoleh dari industri ini berupa endapan air jahe hasil dari proses 

pengepresan. Endapan sudah berbentuk pati dengan aroma khas jahe berwarna 

kecoklatan. Hasil samping selanjutnya dicuci dengan air dengan cara direndam 

selama 12 jam. Pencucian dilakukan sebanyak 0 kali, 6 kali dan 12 kali. 

Parameter yang dianalisa meliputi kadar pati (kadar amilosa dan kadar 

amilopektin) serta aktifitas antioksidan. Hasil analisa kadar pati dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Kadar Pati pada Bahan Baku Sirup Glukosa 

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa kadar pati cenderung meningkat 

seiring dengan banyaknya proses pencucian. Hasil tertinggi kadar pati yaitu 

sebesar 81,24% terdapat pada sampel dengan pencucian pati sebanyak 12 kali. 

Sedangkan nilai kadar pati yang terendah sebesar 74,62% terdapat pada sampel 

dengan pencucian 0 kali. Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa 

perlakuan banyaknya pencucian pati menunjukkan pengaruh nyata (α=0,05) 

pada nilai kadar pati Jahe Emprit, kemudian dilakukan uji lanjut menggunakan 

BNT yang ditunjukkan pada Tebel 4.1.  
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Tebel Rerata Kadar Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh Banyaknya Pencucian 
Pati 4.1  

Pencucian Pati  
(kali) 

Rerata Kadar pati 
(%) 

BNT (0,05) 

0  74,62 a 

0,46 6  78,42 b 

12  81,24 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa adanya beda nyata (α=0,05) 

antara banyaknya perlakuan pencucian terhadap kadar pati. Semakin banyak 

proses pencucian, maka kadar pati juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan 

proses pencucian pada pati dapat menghilangkan zat pengotor selain pati, 

seperti menurut Winarno (2008) pada saat proses pencucian zat-zat yang 

bersifat larut air ikut terbuang bersama air seperti protein, mineral, termasuk zak 

aktif komponen kimia yang terkandung dalam pati tersebut. 

Menurut Madeneni (2011) pati Jahe Emprit mengandung pati sebesar 

82%. Sedangkan menurut Prayestha (2012) yang menggunakan sumber pati 

yang sama dengan yang digunakan dalam penelitian ini, kadar patinya adalah 

79,84%. Hasil yang didapatkan dari penelitian lebih rendah daripada literatur, hal 

ini disebabkan karena adanya perbedaan sampel pati jahe yang digunakan  dan 

juga adanya perbedaan proses pencucian pada saat pembuatan pati jahe.  

Selain pengujian kadar pati, bahan baku utama juga dianalisis kadar 

amilosa, amilopektin dan juga kadar aktifitas antioksidan, hasil rerata nilai dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 

 

Tebel 4.2  Hasil analisa pati Jahe Emprit 

Parameter 
0 kali 

pencucian(%) 

6 kali 

pencucian(%) 

12 kali 

pencucian(%) 

Kadar amilosa 

Kadar amilopektin 

40,69 

59,31 

39,77 

60,23 

36,91 

 63,09. 

Aktifitas antioksidan 73,13 33.14 11.62 

 

Hasil pengujian kadar amilosa dan amilopektin dari pati tanpa pencucian 

diperoleh amilosa sebesar 40,69% dan amilopektin sebesar 59,13%. Hasil 

pengujian dari pati dengan 6 kali pencucian diperoleh amilosa 39,77% dan 
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amilopektin 60,23. Sedangkan hasil uji dari pati dengan pencucian 12 kali 

menghasilkan amilosa sebesar 36,91% dan amilopektin sebesar 63,09%. Hasil 

yang didapatkan tidak sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa pati 

jahe memiliki kandungan amilosa sebesar 28,3% dan amilopektin 71,7% 

(Rukmana, 2000). Sedangkan menurut Prayestha (2012) kadar amilosa pati Jahe 

Emprit 36,94% dan kadar amilopektin 63,06%.  

Hasil pengujian pati Jahe Emprit dengan pencucian sebanyak 12 kali 

didapatkan hasil yang lebih dekat dengan hasil pengujian oleh Prayestha (2012), 

hal tersebut dapat disebabkan karena sampel pati yang digunakan berasal dari 

sumber yang sama, yaitu dari UKM sari jahe “R. Rovit” di Batu. Hasil pengujian 

dari pati Jahe Emprit dengan pencucian 0 kali maupun 6 kali memiliki hasil kadar 

amilosa dan amilopektin lebih rendah dibandingkan dengan literatur, hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan pada proses pencucian sehingga 

mempengaruhi tingkat kemurnian pati. Sedangkan dibandingkan dengan 

Rukmana (2000) hasil yang didapatkan berbeda dan lebih tinggi. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena sampel yang digunakan berasal dari sumber yang 

berbeda, sehingga kadar amilosa dan amilopektinnya berbeda. 

Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada pati dengan pencucian 0, 6 dan 

12 kali berturut-turut sebesar 73,13%, 33,14% dan 11,62%. Menurut Azizah 

(2011) aktivitas antioksidan yang terdapat pada ekstrak Jahe Emprit sebesar 

76,78%. Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada sampel dengan pencucian 0 

kali hampir mendekati hasil dari literatur karena pada pati Jahe Emprit masih 

terdapat komponen-komponen kimia yang memiliki efek antioksidan seperti 

gingerol, shogaol dan zingerone (Masuda, 2004). Sedangkan pada pati Jahe 

Emprit dengan pencucian 6 kali dan 12 kali total aktivitas antioksidan menurun 

dan lebih kecil hasilnya dibandingkan dengan literatur, hal ini menurut Winarno 

(2008) karena pada saat proses pencucian zat-zat yang bersifat larut air ikut 

terbuang bersama air seperti protein, mineral, termasuk zak aktif komponen 

kimia yang terkandung dalam pati tersebut. 

 

4.2 Karakteristik Sirup Glukosa 

4.2.1 Kadar Gula Reduksi 

Pengukuran kadar gula reduksi dilakukan untuk mengetahui seberapa 

banyak pati yang terhidrolisis menjadi molekul – molekul dengan rantai yang jauh 
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lebih pendek khususnya dalam bentuk gula sederhana. Gula reduksi merupakan 

molekul gula yang memiliki gugus pereduksi yang biasanya berupa gugus keton, 

sehingga memiliki kemampuan untuk mereduksi senyawa lain. Menurut Kearsley 

(1995) Glukoamilase menghidrolisis ikatan α-1,6 menjadi glukosa dengan 

memisahkan atau memecah subtrat pati dari ujung non-pereduksi. Maltotriosa 

dan khususnya maltosa adalah hasil hidrolisis pada tahapan yang lebih rendah 

dari sakarifikasi, pada sakarifikasi ikatan α-1,6 dipecah lebih cepat, sehingga 

proses konversi pati menjadi glukosa juga berlangsung lebih cepat. Rerata kadar 

gula reduksi yang didapat pada penelitian ini adalah 28,47% - 31,2%. Gambar 

4.2 menunjukkan nilai rerata kadar gula reduksi sirup glukosa dengan perlakuan 

banyaknya pencucian pati dan suhu inkubasi. 

 

Gambar 4.2 Grafik Kadar Gula Reduksi Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 
 
 

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa kadar gula reduksi cenderung 

meningkat seiring dengan tinggi suhu. Hasil tertinggi gula reduksi yaitu sebesar 

31,2% terdapat pada sampel dengan pencucian pati sebanyak 12 kali dan suhu 

inkubasi 70°C. Sedangkan nilai gula reduksi yang terendah sebesar 28,47% 

terdapat pada sampel dengan pencucian 0 kali dengan suhu 60°C. Hasil analisis 

ragam (ANOVA) (lampiran 2) menunjukkan bahwa perlakuan banyaknya 

pencucian pati dan suhu inkubasi menunjukkan pengaruh nyata (α=0,05) pada 

nilai gula reduksi produk sirup glukosa pati Jahe Emprit. Namun tidak terdapat 

interaksi antara kedua faktor tersebut, sehingga dilakukan uji lanjut 

menggunakan BNT yang ditunjukkan pada Tebel 4.2. 
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Tebel 4.3 Rerata Kadar Gula Reduksi Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat 
Pengaruh Banyaknya Pencucian Pati 

Pencucian Pati  
(kali) 

Rerata Kadar 
Gula Reduksi (%) 

BNT (0,05) 

0  28.96 a 

0.35 6  29.99 b 

12  30.39 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

Nilai rerata kadar gula reduksi akibat pengaruh suhu inkubasi dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tebel 4.4 Rerata Kadar Gula Reduksi Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat 
Pengaruh Suhu Inkubasi 

Suhu Inkubasi (°C)  Rerata Kadar 
Gula Reduksi (%) 

BNT (0,05) 

60 28.97 a 

0.35 65 29.96 b 

70 30.40 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa adanya beda nyata (α=0,05) 

antara banyaknya perlakuan pencucian pada pati terhadap kadar gula reduksi. 

Semakin banyak proses pencucian pati, maka kadar gula reduksi juga semakin 

tinggi. Proses pencucian yang berulang-ulang saat pembuatan pati menjadikan 

pati semakin bersih dari zat non pati, sehingga tingkat kemurnian pati juga 

semakin tinggi. Hal ini menurut Winarno (2008) karena pada saat proses 

pencucian zat-zat yang bersifat larut air ikut terbuang bersama air seperti protein, 

mineral, termasuk zat aktif komponen kimia yang terkandung dalam pati tersebut. 

Proses pencucian juga menyebabkan pati mengalami fermentasi, hal ini 

disebabkan karena waktu perendaman yang cukup lama. Fermentasi pada pati 

juga mempengaruhi karakteristik akhir dari pati, salah satunya yakni kadar gula 

reduksi dalam pati. Selama fermentasi terdapat aktivitas mikroba yang 

menyebabkan terjadinya degradasi pati disertai dengan pembentukan gula-gula 

sederhana yang digunakan untuk energi dan pertumbuhan dan aktivitasnya 

(Oktavian, 2010). 
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa adanya beda nyata antar 

perlakuan suhu inkubasi yaitu 60°C, 65°C, 70°C. Gula reduksi cenderung 

meningkat dengan semakin tinggi suhu. Hidrolisis pati secara enzimatis 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah suhu. Suhu yang tepat, 

akan mempercepat proses hidrolisis pati menjadi glukosa. Peningkatan kadar 

gula reduksi pada suhu 65°C dan 70°C hampir bisa dilihat bahwa kenaikan ynag 

terjadi sangat kecil, karena pada suhu tersebut merupakan suhu optimal dari 

enzim glukoamilase sehingga kadar gula reduksi yang dihasilkan pada proses 

sakarifikasi tidak berbeda jauh. Menurut penelitian Muhyidin (2013) terkait 

optimasi dan stabilitas pH dan temperatur glukoamilase  bahwa suhu optimasi 

glukoamilase adalah 65°C. 

 

4.2.2 Nilai Dextrose Equivalent (DE) 

Nilai DE menunjukkan banyaknya polimer pati yang terpotong menjadi 

molekul-molekul glukosa yang lebih sederhana yaitu glukosa, maltosa dan 

dekstrin. Nilai DE juga menunjukkan derajat kemanisan relatif dari sirup glukosa 

dibandingkan tingkat kemanisan pada gula sukrosa. Nilai DE menjadi parameter 

penting yang menunjukkan seberapa banyak pati yang terkonversi menjadi gula 

– gula sederhana akibat dari hidrolisis enzim. Nilai DE yang diperoleh dari sirup 

glukosa pati Jahe Emprit dengan perlakuan banyaknya pencucian pati dan suhu 

inkubasi berkisar antara 80,655% - 90,34%. Grafik pengaruh pencucian pati dan 

suhu inkubasi ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Grafik Dextrose Equivalent Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 
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Gambar 4.3 menunjukkan nilai DE dari sirup glukosa pati Jahe Emprit 

mengalami kenaikan dengan adanya perlakuan pencucian pati dan juga 

penambahan suhu. Nilai DE tertinggi terdapat pada sampel dengan perlakuan 

pencucian pati sebanyak 12 kali dan suhu 70°C. Hasil analisis ragam (ANOVA) 

(lampiran 3) menunjukkan bahwa perlakuan banyaknya pencucian pati dan suhu 

inkubasi menunjukkan pengaruh nyata (α=0,05) pada Nilai DE produk sirup 

glukosa pati Jahe Emprit. Namun tidak terdapat interaksi antara kedua faktor 

tersebut, sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan BNT yang ditunjukkan pada 

Tebel 4.5 

Tebel 4.5 Rerata Nilai DE Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh 
Banyaknya Pencucian Pati 

Pencucian Pati  
(kali) 

Dextrose 
Equivalent (%) 

BNT (0,05) 

0  83.58 a 

1.68 6 86.25 b 

12 88.76 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

Nilai rerata kadar gula reduksi akibat pengaruh suhu inkubasi dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tebel 4.6 Rerata Nilai Dextrose Equivalent Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 
Akibat Pengaruh Suhu Inkubasi 

Suhu Inkubasi (°C)  Dextrose 
Equivalent (%) 

BNT (0,05) 

60 83.25 a 

1.68 65 86.69 b 

70 88.64 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  
 
 

Hasil analisa ragam perlakuan pencucian pati memberikan pengaruh 

nyata (α=0,05) pada Nilai DE sirup glukosa pati Jahe Emprit.  Peningkatan ini 

dikarenakan semakin banyak pencucian pati maka akan meningkatkan nilai 

kemurnian pati. Semakin tinggi tingkat kemurnian pati, maka DE yang dihasilkan 

juga semakin tinggi. Peningkatan ini menurut Winarno (1995) diduga disebabkan 

subtrat yang harus dihidrolisis lebih lanjut masih banyak. Pada proses likuifikasi 

enzim α-amilase menghidrolisis pati menjadi glukosa, maltosa, maltotriosa, dan 
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berbagai jenis α-limit dekstrin, yaitu oligosakarida yang terdiri dari 4 atau lebih 

residu gula yang banyak mengandung α-1,6 glikosidik.  

Hasil uji lanjut dari perlakuan suhu inkubasi memberikan beda nyata 

terhadap nilai DE sirup glukosa pati Jahe Emprit. Semakin meningkat suhu 

inkubasi, maka nilai DE juga meningkat. Hal ini dikarenakan pada umumnya 

kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim akan naik bila suhunya naik. Reaksi 

yang paling cepat terjadi pada suhu optimum (Rodwell, 1988). Namun pada suhu 

inkubasi 70°C enzim masih mampu melakukan aktivitas karena pada suhu tinggi 

aktivitas enzim tinggi namun kestabilannya rendah (Muchtadi, 1992). 

Korelasi Antara kadar gula reduksi dengan kadar DE dapat dilihat pada 

Gambar 4.4 berikut 

 

 

Gambar 4. 4  Grafik Korelasi Antara Kadar Gula Reduksi dengan Kadar DE 

Gambar 4.4 menunjukkan hubungan positif antara kadar gula reduksi 

dengan kadar DE. Nilai R2 dari grafik korelasi diatas adalah 0,8391, yang berarti 

kadar gula reduksi memberikan pengaruh sebesar 83,91% terhadap banyaknya 

kadar DE gula reduksi. Semakin tinggi kadar gula reduksi maka kadar DE juga 

akan semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena DE merupakan persentase 

banyaknya gula pereduksi dibandingkan dengan bahan kering lain yang ada 

dalam sirup glukosa (Muchtadi, 1992), sehingga korelasi yang terjadi pasti 

bersifat positif. 

4.2.3 Nilai Aktivitas Antioksidan 

Jahe merupakan tanaman yang mengandung beberapa komponen kimia 

yang bersifat volatil  dan nonvolatil. Komponen kimia jahe nonvolatil inilah yang 
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memiliki aktivitas antioksidan karena mengandung senyawa kimia seperti 

oleoresin, gingerol, shogaol dan zingiberen. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tsushida et al. (1994) menyatakan bahwa telah ditemukan 12 komponen pada 

jahe yang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibanding α-tokoferol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya aktivitas antioksidan yang dihitung 

menggunakan metode DPPH (2,2-diphenil-1-picrylhydrazyl) pada semua sampel. 

Rerata aktivitas antioksidan pada sirup glukosa pati Jahe Emprit ditunjukkan 

pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Aktivitas Antioksidan Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 
 

Gambar 4.5 menunjukkan aktivitas antioksidan pada sirup glukosa pati 

Jahe Emprit yang cenderung menurun dengan meningkatnya suhu inkubasi. 

Total aktivitas antioksidan yang paling tinggi terdapat pada sampel pati yang 

tidak mengalami perlakuan pencucian pati dengan suhu yang paling rendah yaitu 

60°C. Sampel pati yang tidak mengalami perlakuan pencucian memiliki total 

aktivitas antioksidan tertinggi karena komponen senyawa kimia jahe masih 

terkandung didalam pati, hal ini berbeda dengan sampel yang mengalami 

pencucian sebanyak 6 kali dan 12 kali yang memiliki aktivitas antioksidan lebih 

rendah. Hasil analisis ragam (ANOVA) (lampiran 4) menunjukkan bahwa 

perlakuan banyaknya pencucian pati dan suhu inkubasi menunjukkan pengaruh 

nyata (α=0,05) pada aktivitas antioksidan. Namun tidak terdapat interaksi antara 

kedua faktor tersebut, sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan BNT. 
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Tebel 4.7 Rerata Aktivitas Antioksidan Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat 
Pengaruh Banyaknya Pencucian Pati 

Pencucian Pati  
(kali) 

Rerata Aktivitas 
Antioksidan (%) 

BNT (0,05) 

0  69.43 c 

0.58 6  29.04 b 

12  9.01 a 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi denagn notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

Nilai rerata aktivitas antioksidan akibat pengaruh suhu inkubasi dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tebel 4.8 Rerata Aktivitas Antioksidan Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat 
Pengaruh Suhu Inkubasi 

Suhu Inkubasi (°C)  Rerata aktivitas 
antioksidan (%) 

BNT (0,05) 

60 37.72 c 

0.58 65 35.44 b 

70 34.30 a 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  
 

 

Aktivitas antioksidan semakin menurun seiring dengan banyaknya 

perlakuan pencucian pati Jahe Emprit. Penurunan juga terjadi pada aktivitas 

antioksidan akibat pengaruh dari suhu inkubasi. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada sampel dengan 

pencucian 0 kali sebesar 69.43%, dan terdapat beda nyata antara pati dengan 

pencucian 6 kali dan juga 12 kali yaitu sebesar 29,04% dan 9,01%.  Pada proses 

pencucian pati, senyawa-senyawa kimia Jahe Emprit yang bersifat ikut larut 

dalam air sehingga ikut terbuang saat proses pencucian bersama air. Proses ini 

yang menyebabkan aktivitas antioksidan menurun pada sampel seiring dengan 

pencucian pati Jahe Emprit yang semakin banyak.  

Aktivitas antioksidan juga mengalami penurunan seiring meningkatnya 

suhu inkubasi. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat beda nyata 

antara suhu inkubasi 60°C, 65°C dan 70°C. Namun penurunan rerata aktivitas 

antioksidan tidak terlalu jauh jumlahnya. Senyawa kimia pada Jahe Emprit yang 

menyebabkan aktivitas antioksidan yang paling utama yaitu gingerol. Gingerol ini 

bersifat labil terhadap panas baik selama pengolahan maupun penyimpanan, 



32 
 

akibat perlakuan suhu gingerol mengalami degradaasi menjadi shogaol 

(Kusumaningati, 2009).  

Shogaol merupakan senyawa pedas pada jahe yang memiliki struktur 

kimia mirip gingerol. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Bartley dan Jacobs 

(2000) yang menyatakan bahwa pada saat proses pengeringan juga mengalami 

penurunan jumlah gingerol, namun mereka menemukan peningkatan senyawa 

lain seperti terpene hidrokarbon, shogaol dan konversi dari beberapa alkohol 

monoterpene. Selisih jumlah aktivitas antioksidan pada masing-masing perlakuan 

suhu inkubasi juga tidak terlalu besar karena seperti hasil penelitian Vanker; et al 

(2006) mempelajari stabilitas bahwa komponen jahe setelah perlakuan panas 

pada suhu 120°C dan menyatakan bahwa aktivitas antioksidan masih tetap 

stabil. 

 

4.3 Analisa Sifat Fisik Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 

4.3.1 Warna 

4.3.1.1 Nilai L 

Nilai L adalah tingkat warna kecerahan produk yang menyatakan tingkat 

gelap dan terang dengan kisaran 0 sampai 100. Nilai 0 menyatakan hitam atau 

sangat gelap, sedangkan 100 menyatakan sangat terang. Rerata nilai L dari 

produk sirup glukosa dari pati Jahe Emprit dengan perlakuan banyaknya 

pencucian pati dan suhu inkubasi berkisar antara +22.2 sampai +30.03. Gambar 

4.6. merupakan grafik rerata warna kecerahan sirup glukosa dari pati Jahe 

Emprit. 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Nilai L Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 
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Gambar 4.6 menunjukkan semakin banyaknya proses pencucian pati 

maka menyebabkan meningkatnya tingkat kecerahan produk sirup glukosa dari 

pati Jahe Emprit tersebut. Nilai tingkat kecerahan tertinggi ditunjukkan dari 

sampel dengan pencucian 12 kali. Hasil analisis ragam (ANOVA) (lampiran 5) 

menunjukkan bahwa perlakuan banyaknya pencucian pati dan suhu inkubasi 

menunjukkan pengaruh nyata (α=0,05) pada Nilai L produk sirup glukosa pati 

Jahe Emprit. Namun tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut, 

sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan BNT yang ditunjukkan pada Tebel 

4.9. 

Tebel 4.9 Rerata Nilai L Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh 
Banyaknya Pencucian Pati 

Pencucian Pati  
(Kali) 

Rerata Nilai L BNT (0,05) 

0  25.91 a 

0.37 6  26.43 b 

12 26.90 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

Nilai rerata kecerahan warna akibat pengaruh suhu inkubasi dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tebel 4.10 Rerata Nilai L Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh Suhu 
Inkubasi 

Suhu Inkubasi (°C)  Rerata Nilai L BNT (0,05) 

60 29.46  c 

0.53 65 27.18 b  

70 22.61 a 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan pencucian pati 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai L produk sirup glukosa pati 

Jahe Emprit. Semakin banyaknya perlakuan pencucian pati maka semakin 

meningkat pula tingkat kecerahan produk. Pada pati dengan pencucian 0 kali 

menunjukkan tingkat kecerahan yang rendah, hal ini dikarenakan masih 

banyaknya komponen kimia jahe yang terkandung. Menurut hasil penelitian 

Oktora (2007) oleoresin jahe merupakan cairan coklat berwarna gelap, dan 

mempunyai kandungan minyak atsiri berkisar 15-35%, dan senyawa pembentuk 
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rasa yaitu gingerol, shogaol, zingeberon, bersifat agak kental dengan aroma dan 

rasa jahe. 

Perlakuan pencucian juga menyebabkan pati mengalami fermentasi. 

Semakin lama fermentasi tingkat kecerahan dari pati Jahe Emprit terfermentasi 

semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena semakin lama proses perendaman 

pada saat fermentasi menyebabkan sebagian pigmen pada oleoresin mengalami 

kerusakan sehingga ikut luruh dalam air (Ottaway,1999). 

Hasil analisa ragam pengaruh suhu inkubasi terhadap kecerahan nilai L 

produk sirup glukosa memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap tingkat 

kecerahan. Semakin tinggi suhu inkubasi, maka tingkat kecerahan semakin 

menurun. Karena suhu inkubasi yang tinggi dapat menyebabkan reaksi 

pencoklatan. Hal ini sesuai dengan Winarno (1992) bahwa reaksi karamelisasi 

terjadi bila dipanaskan sampai melalui tititk leburnya (160°C). Faktor lain yang 

mempengaruhi kecerahan warna menurun karena suhu inkubasi yaitu adanya 

oksidasi pada sirup glukosa. Oksidasi ini terjadi akibat minyak yang terkandung 

pada pati Jahe Emprit. Menurut Thomas (1985) bahwa oksidasi yang terjadi pada 

minyak atau oleoresin menyebabkan warna pada minyak cenderung menjadi 

gelap. 

 

4.4.1.2  Nilai b+ 

Nilai b+ menyatakan tingkat biru sampai kuning dengan kisaran nilai -100 

sampai +100. Nilai (-) menyatakan kecenderungan warna biru dan (+) 

menyatakan kecenderungan warna kuning. Rerata perubahan tingkat kekuningan 

sirup glukosa pati jahe berkisar antara 4.70 sampai 8.10. Gambar 4.7 merupakan 

grafik perubahan warna kekuningan pada sirup glukosa pati jahe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Nilai b Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 
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Gambar 4.7 menunjukkan semakin banyaknya proses pencucian pati 

maka menyebabkan turunnya tingkat warna kekuningan produk sirup glukosa 

dari pati Jahe Emprit tersebut. Nilai tingkat kekuningan tertinggi ditunjukkan dari 

sampel dengan pencucian 12 kali. Hasil analisis ragam (ANOVA) (lampiran 6) 

menunjukkan bahwa perlakuan banyaknya pencucian pati dan suhu inkubasi 

menunjukkan pengaruh nyata (α=0,05) pada Nilai b produk sirup glukosa pati 

Jahe Emprit. Namun tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut, 

sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan BNT yang ditunjukkan pada Tebel 

4.11. 

Tebel 4.11 Rerata Nilai b Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh 
Banyaknya Pencucian Pati 

Pencucian Pati 
(kali) 

Rerata Nilai b BNT (0,05) 

0  6.49 c 

0.37 6  6.13 b 

12  5.86 a 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

Nilai rerata warna kekuningan akibat pengaruh suhu inkubasi dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tebel 4.12 Rerata Nilai b Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh Suhu 
Inkubasi 

Suhu Inkubasi (°C)  Rerata Nilai b BNT (0,05) 

60 5.01 a 

0.19 65 5.81 b  

70 7.66 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan pencucian pati 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai b produk sirup glukosa pati 

Jahe Emprit. Semakin banyaknya perlakuan pencucian pati maka semakin 

meningkat pula tingkat kekuningan produk. Warna kuning pada jahe ini 

disebabkan karena adamya komponen kimia pada Jahe Emprit yang berupa 

oleoresin. Menurut hasil penelitian Oktora dkk (2007) oleoresin jahe merupakan 

cairan coklat berwarna gelap, dan mempunyai kandungan minyak atsiri berkisar 



36 
 

15-35%, dan senyawa pembentuk rasa yaitu gingerol, shogaol, zingeberon, 

bersifat agak kental dengan aroma dan rasa jahe. 

Hasil analisa ragam pengaruh suhu inkubasi terhadap kecerahan nilai b 

produk sirup glukosa memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap tingkat 

kekuningan. Semakin tinggi suhu inkubasi, maka tingkat kekuningan semakin 

meningkat. Karena suhu inkubasi yang tinggi dapat menyebabkan reaksi 

pencoklatan. Hal ini sesuai dengan Winarno (1992) bahwa reaksi karamelisasi 

terjadi bila dipanaskan sampai melalui tititk leburnya (160°C). 

 

4.3.2 Total Padatan Terlarut (TPT) 

Total Padatan Terlarut (TPT) menunjukkan jumlah partikel padatan yang 

terlarut dalam air (produk), total padatan terlarut (TPT) merupakan banyaknya 

padatan yang dapat terlarut dalam air. TPT dapat diukur dengan refraktometer 

dengan satuan pengukuran berupa ºBrix, atau banyaknya molekul yang 

membiaskan cahaya yang dipantulkan dalam refraktometer. banyaknya padatan 

yang terlarut dapat dipengaruhi oleh banyaknya pati yang terhidrolisis oleh 

enzim. Gambar 4.8 menunjukkan rerata perubahan total padatan terlarut pada 

sirup glukosa pati jahe. 

 

Gambar 4.8 Grafik Total Padatan Terlarut Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 
 

Gambar 4.8 menunjukkan rerata total padatan terlarut dari sirup pati 

glukosa yaitu sebesar 18.7 - 24.7°Brix. Grafik diatas menunjukkan adanya 

peningkatan total padatan terlarut pada sampel yang mengalami perlakuan 

pencucian pati terbanyak yaitu 12 kali. Total padatan terlarut tertinggi yaitu 

24.7°Brix terdapat pada sampel dengan pencucian 12 kali pada suhu 65°C. 
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Sedangkan total pada terendah sebesar 18.7°Brix terdapat pada sampel sirup 

glukosa pati jahe dengan pencucian 0 kali. Hasil analisis ragam (ANOVA) 

(lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan banyaknya pencucian pati dan suhu 

inkubasi menunjukkan pengaruh nyata (α=0,05) pada TPT produk sirup glukosa 

pati Jahe Emprit. Namun tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut, 

sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan BNT yang ditunjukkan pada Tebel 

4.13. 

Tebel 4.13 Rerata Total Padatan Terlarut Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat 
Pengaruh Banyaknya Pencucian Pati 

Pencucian Pati  
(kali) 

Total Padatan 
Terlarut (°Brix) 

BNT (0,05) 

0  20.01 a 

0.80 6  24.41 b 

12  23.99 b 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

 

Nilai rerata Total Padatan Terlarut akibat pengaruh suhu inkubasi dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tebel 4.14 Rerata Total Padatan Terlarut Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat 

Pengaruh Suhu Inkubasi 

Suhu Inkubasi (°C)  Total Padatan 

Terlarut (°Brix) 

BNT (0,05) 

60 22.01 a 

0.80 65 22.99 b  

70 23.41 b 

Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 

nilai yang berbeda nyata  

 

Hasil analisa ragam (ANOVA) menunjukkan adanya beda nyata antara 

perlakuan pencucian pati terhadap total padatan terlarut. Karena semakin banyak 

pencucian pati, maka kemurnian pati juga semakin meningkat sehingga semakin 

banyak jumlah pati yang terhidrolisis. Kondisi optimum proses sakarifikasi 

menyebabkan semakin banyak jumlah pati yang terpecah menjadi komponen 

gula. Ranken and Kill (1993) menyatakan bahwa komponen yang terukur 

sebagai total padatan terlarut adalah asam organik, sukrosa, gula reduksi, garam 

dan protein yang sangat berpengaruh pada nilai brix.  
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Hasil analisa ragam pada perlakuan suhu inkubasi juga berbeda nyata 

terhadap total padatan terlarut, total padatan terlarut tertinggi terdapat pada suhu 

inkubasi 65°C. Menurut penelitian Muhyidin terkait optimasi dan stabilitas pH dan 

temperatur glukoamilase  bahwa suhu Optimasi Glukoamilase adalah 65°C.  

4.3.3 Viskositas  

Viskositas atau kekentalan dari sirup glukosa merupakan parameter 

penting untuk produk yang berbasis pati. Viskositas pada sirup glukosa hasil 

penelitian ini diukur dengan menggunakan viscometer, dan memiliki satuan cps 

(centipose). Viskositas menunjukkan banyaknya jumlah molekul dalam larutan, 

karena semakin tinggi konsentrasi sirup glukosa makan larutan akan semakin 

rapat (densitasnya meningkat). Gambar 4.9 menunjukkan grafik rerata 

perubahan viskositas pada sirup glikosa pati jahe. 

  

 

Gambar 4.9 Grafik Viskositas sirup glukosa pati Jahe Emprit 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai viskositas 

pada sirup glukosa pati jahe dengan seiring meningkatnya suhu dan banyaknya 

pencucian pati. Rereta viskositas sirup glukosa pati jahe yaitu sebesar 1,083 cps 

– 1,112 cps. Hasil analisis ragam (ANOVA) (lampiran 8) menunjukkan bahwa 

perlakuan banyaknya pencucian pati dan suhu inkubasi menunjukkan pengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap viskositas produk sirup glukosa pati Jahe Emprit. 

Namun tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut, sehingga dilakukan 

uji lanjut menggunakan BNT yang ditunjukkan pada Tebel 4.15. 
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Tebel 4.15 Rerata Viskositas Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh 

Banyaknya Pencucian Pati 

Pencucian Pati  
(kali) 

Viskositas (cps) BNT (0,05) 

0  1,09 a 

0,01 6  1,11 a 

12  1,11 b 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

 

Nilai rerata viskositas akibat pengaruh suhu inkubasi dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tebel 4.16 Rerata Viskositas Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh 

Suhu Inkubasi 

Suhu Inkubasi (°C)  Viskositas (cps) BNT (0,05) 

60 1,09 a 

0.01 65 1,09 a  

70 1,11 b 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pencucian pati 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap viskositas sirup glukosa pati 

Jahe Emprit. Semakin banyak proses pencucian pati maka viskositas sirup 

glukosa pati kahe emprit semakin meningkat. Pada pati dengan pencucian 12 

kali pada suhu 60°C menunjukkan nilai viskositas tertinggi karena pada 

pencucian pati 12 kali dihasilkan kemurnian pati yang lebih tinggi, hal ini juga 

berbanding dengan total padatan terlarut dan jumlah gula reduksi yang 

terkandung didalamnya. Karena semakin tinggi konsentrasi gula yang diberikan, 

semakin tinggi pula tingkat viskositasnya. Winarno (2002) bahwa peningkatan 

viskositas dipengaruhi dengan adanya penambahan gula dan konsentrasi gula 

yang ditambahkan. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan suhu inkubasi juga 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap viskositas sirup glukosa pati 

Jahe Emprit. Tingkat viskositas tertinggi terdapat pada suhu inkubasi sebesar 

65°C dimana suhu ini merupakan suhu optimum sakarifikasi. Suhu optimum 

berbanding dengan jumlah gula reduksi yang terkandung di dalam sirup glukosa. 
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Menurut Setyowati (2004), komponen padatan terlarut yang semakin besar 

dalam suatu larutan akan meningkatkan viskositas bahan. 

4.3.4 Rendemen  

Rendemen sirup glukosa dihitung sebagai perbandingan berat bahan 

kering sirup glukosa yang diperoleh dengan berat kering pati Jahe Emprit yang 

dinyatakan dalam persen. Rendemen sirup glukosa dihitung sebagai glukosa, 

oligosakarida dan beberapa komponen lainnya yang terhitung sebagai Dry Solid.  

Rerata sirup glukosa pati Jahe Emprit karena perlakuan banyaknya 

pencucian pati dan suhu inkubasi berkisar antara 45,62% - 61,48%. Grafik rerata 

perubahan rendemen ditunjukkan pada Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Grafik Rendemen Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 

 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa nilai rendemen glukosa semakin 

meningkat dengan semakin banyaknya pencucian pada saat proses pembuatan 

pati dan semakin tingginya suhu inkubasi sakarifikasi. Rendemen tertinggi 

diperoleh pada pada sirup glukosa dengan pencucian pati sebanyak 12 kali 

dengan suhu inkubasi 70°C. Sedangkan rendemen terendah terdapat pada sirup 

glukosa dengan pencucian pati sebanyak 0 kali dengan suhu inkubasi 60°C. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) (lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

banyaknya pencucian pati dan suhu inkubasi menunjukkan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap rendemen produk sirup glukosa pati Jahe Emprit. Namun tidak 
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terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut, sehingga dilakukan uji lanjut 

menggunakan BNT yang ditunjukkan pada Tebel 4.17. 

Tebel 4.17 Rerata Rendemen Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh 
Banyaknya Pencucian Pati 

Pencucian Pati  
(kali) 

Rendemen (%) BNT (0,05) 

0  46.55 a 

0.61 6 57.94 b 

12  60.02 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata  

 

Nilai rerata rendemen akibat pengaruh suhu inkubasi dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 
Tebel 4.18 Rerata Rendemen Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit Akibat Pengaruh 
Suhu Inkubasi 

Suhu Inkubasi (°C)  Rendemen (%) BNT (0,05) 

60 53.74 a 

0.01 65 54.62 b  

70 56.14 c 
Keterangan : -   Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
nilai yang berbeda nyata 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa semakin banyak perlakuan 

pencucian pati maka rendemen sirup glukosa semakin tinggi. Hal ini disebabkan 

karena semakin banyak pencucian pati maka tingkat kemurnian pati semakin 

tinggi, sehingga akan semakin banyak subtrat yang dihidrolisis oleh enzim. Hasil 

hidrolisis enzim yang meningkat akan diikuti pula oleh meningkatnya total 

padatan terlarut yang mengakibatkan rendemen meningkat. Menurut Beleia and 

Hoseney (1996) kandungan total padatan dalam larutan akan mempengaruhi 

rendemen. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu inkubasi 

maka rendemen sirup glukosa pati Jahe Emprit juga semakin meningkat. Nilai 

rendemen tersebut dipengaruhi oleh jumlah produk yang terbentuk atau 

banyaknya total padatan terlarut dalam glukosa. Semakin tinggi jumlah produk 

berupa gula-gula yang terbentuk, maka semakin tinggi rendemen yang didapat. 

Winarno (1995) menyatakan peningkatan waktu inkubasi akan menambah 

kesempatan enzim glukoamilase untuk memecah subtrat sehingga hasil hidrolisis 
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semakin meningkat. Hebeda (1993) menyatakan semakin banyak polimer rantai 

panjang yang dipecah oleh enzim maka akan meningkatkan rendemen. Korelasi 

antara TPT dengan rendemen ditunjukkan Gambar 4.11. 

 

 

 

Gambar 4.11  Grafik Korelasi Antara Rendemen dan Total Padatan Terlarut 

Gambar 4.11. menunjukkan hubungan positif antara rendemen dan total 

padatan terlarut. Nilai R2 dari grafik korelasi diatas adalah 0,8604, yang berarti 

total padatan terlarut memberikan pengaruh sebesar 86,04% terhadap 

banyaknya rendemen. Semakin tinggi total padatan terlarut maka nilai rendemen 

juga akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan Belela and Hoseney (1996) 

bahwa kandungan total padatan terlarut.  

4.4 Sifat Organoleptik Sirup glukosa pati Jahe Emprit 

Pengujian organoleptik yang dilakukan menggunakan uji hedonic pada 

sirup glukosa pati Jahe Emprit perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat 

penerimaan konsumen terhadap produk. Menurut Susanto (1998) bahwa uji 

organoleptik yaitu uji dengan menggunakan indra manusia, kadang-kadang juga 

disebut uji sensorik karena penilaiannya didasarkan pada rangsangan sensorik 

pada organ indra. Parameter yang digunakan untuk uji ini meliputi para meter 

warna, aroma, dan tingkat kemanisan sirup glukosa pati Jahe Emprit terhadap 25 

panelis tidak terlatih dengan menggunakan Hedonic Scale Scoring dengan skala 

1 sampai 5. Skala 1 mempunyai arti nilai terendah dengan keterangan sangat 

tidak menyukai skala 2 menunjukkan ati menyukai, skala 3 menunjukkan arti 
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agak menyukai, skala 4 menunjukkan arti tidak menyukai, sedangkan skala 5 

mempunyai arti nilai tertinggi dengan keterangan sangat menyukai. 

 

4.4.1 Aroma 

Penilaian aroma sirup glukosa pati Jahe Emprit merupakan penilaian 

berdasarkan indera pembau. Aroma yang dihasilkan dari sirup glukosa 

dipengaruhi oleh faktor pelakuan penelitian yaitu banyaknya pencucian pati dan 

juga suhu inkubasi. Hasil uji organoleptik aroma memiliki rerata berkisar antara 

2,92 – 3,36 dari netral sampai menyukai. Gambar 4.12 menunjukkan rerata nilai 

aroma hasil organoleptik sirup glukosa pati Jahe Emprit. 

 

Gambar 4.12  Rerata Nilai Aroma Sirup Glukosa Pati Jahe 

 

Gambar 4.12 menunjukkan nilai aroma dari kesukaan 25 panelis. 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sampel yang paling disukai oleh 

panelis adalah sirup glukosa dengan pencucian pati 0 kali dengan suhu inkubasi 

65°C. Menurut Winarno (1992) menyatakan bahwa dalam hal aroma (bau) lebih 

banyak kaitannya dengan alat panca idera pencium. Menurut Ali et al (2008) 

karakteristik bau dan aroma jahe berasal dari campuran senyawa zingeron, 

shogaol serta minyak atsiri dengan kisaran 1-3% dalam jahe segar. Selain itu 

Charalambous (1995) menambahkan bahwa komponen aroma sangat berkaitan 

dengan konsentrasi komponen bahan penyusun seperti karbohidrat, protein, dan 

lemak. Konsentrasi ini dipengaruhi juga oleh sifat volatil dari aroma itu sendiri. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) (lampiran 10) yang dilakukan diperoleh 

data bahwa perlakuan pencucian pati dan juga perlakuan suhu inkubasi memiliki 
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pengaruh tidak nyata (α=0,05) terhadap nilai aroma sirup glukosa pati Jahe 

Emprit. Interaksi antara dua faktor tersebut juga memberikan pengaruh tidak 

nyata terhadap nilai aroma sirup glukosa pati Jahe Emprit sehingga tidak 

dilakukan uji lanjut. Hal ini berarti bahwa masing-masing panelis mempunyai 

tingkat kesukaan yang hampir sama terhadap aroma produk sirup glukosa pati 

Jahe Emprit. 

 

4.4.2 Warna 

Uji warna organoleptik yaitu uji yang didasarkan dari kesan yang 

dihasilkan oleh indera penglihatan/mata terhadap cahaya yang dipantulkan oleh 

benda tersebut. Warna sirup glukosa pati jahe merupakan warna yang 

dipengaruhi oleh perlakuan banyaknya pencucian pati dan perlakuan suhu 

inkubasi. Rerata nilai warna yang didapat dari uji organoleptik yaitu sebesar  2,72 

– 3,40. Gambar 4.13 menunjukkan rerata nilai warna hasil organoleptik sirup 

glukosa pati Jahe Emprit. 

 

Gambar 4.13 Rerata Nilai Warna Sirup Glukosa Pati Jahe 

Gambar 4.13 menunjukkan nilai warna dari kesukaan 25 panelis. 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sampel yang paling disukai oleh 

panelis adalah sirup glukosa dengan pencucian pati 6 kali dengan suhu inkubasi 

60°C yaitu warna yang tidak terlalu kuning gelap dan tidak terlalu kuning pucat. 

Pada pencucian pati 6 kali didapatkan sirup glukosa dengan warna coklat kuning 

terang dan pada suhu 60°C sirup glukosa belum mengalami proses karamelisasi. 

Sedangkan sampel yang tidak disukai yaitu sirup glukosa dengan pencucian 12 
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kali dan suhu inkubasi 65°C. Warna sirup glukosa pati Jahe Emprit dipengaruhi 

oleh kandungan oleoresin yang berwarna coklat tua.  

Hasil analisis ragam (ANOVA) (lampiran 10) yang dilakukan diperoleh 

data bahwa perlakuan pencucian pati dan juga perlakuan suhu inkubasi memiliki 

pengaruh tidak nyata (α=0,05) terhadap nilai warna sirup glukosa pati Jahe 

Emprit. Interaksi antara dua faktor tersebut juga memberikan pengaruh tidak 

nyata terhadap nilai warna sirup glukosa pati Jahe Emprit sehingga tidak 

dilakukan uji lanjut. Hal ini berarti bahwa masing-masing panelis mempunyai 

tingkat kesukaan yang hampir sama terhadap aroma produk sirup glukosa pati 

Jahe Emprit. 

4.4.3 Rasa Sirup Glukosa Pati Jahe Emprit 

Rasa pada dasarnya lebih banyak melibatkan panca indera lidah. Pada 

umumnya bahan pangan tidak terdiri dari salah satu rasa saja, tetapi merupakan 

gabungan dari berbagai macam rasa secara terpadu sehingga menimbulkan cita 

rasa yang utuh. Rasa dari sirup glukosa pati Jahe Emprit ini selain dipengaruhi 

oleh glukosa yang dikandung dari proses hidrolisis enzimatis juga terdapat rasa 

pedas khas jahe. Sehingga sirup glukosa pati jahe memiliki citarasa yang khas 

dibandingkan dengan sirup glukosa dari bahan baku pati yang lain. Rerata nilai 

warna yang didapat dari uji organoleptik yaitu sebesar  2,48 – 3,48. Gambar 4.14 

menunjukkan rerata nilai rasa hasil organoleptik sirup glukosa pati Jahe Emprit. 

 

Gambar 4.14  Rerata Nilai Rasa Sirup Glukosa Pati Jahe 

Gambar 4.14 menunjukkan nilai rasa dari kesukaan 25 panelis. 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sampel yang paling disukai oleh 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

suhu 60°C suhu 65°C suhu 70°C

N
ila

i R
as

a 

Suhu Inkubasi 

Pencucian 0x

Pencucian 6x

Pencucian 12x



46 
 

panelis adalah sirup glukosa dengan pencucian pati 6 kali dengan suhu inkubasi 

65°C, pada perlakuan ini didapat rasa sirup yang manis namun masih terdapat 

rasa khas jahe. Rasa manis didapat dari glukosa yang merupakan hidrolisis pati 

secara enzimatis. Sedangkan rasa khas jahe berasal dari turunan senyawa non-

volatil fenilpropanoid seperti gingerol dan shogaol. Zingeron mempunyai 

kepedasan lebih rendah dan memberikan rasa manis. Sifat pedas tergantung 

dari umur panen, semakin tua umurnya semakin terasa pedas dan pahit 

Hasil analisis ragam (ANOVA) (laampiran 10) yang dilakukan diperoleh 

data bahwa perlakuan pencucian pati dan juga perlakuan suhu inkubasi memiliki 

pengaruh tidak nyata (α=0,05) terhadap nilai rasa sirup glukosa pati Jahe Emprit. 

Interaksi antara dua faktor tersebut juga memberikan pengaruh tidak nyata 

terhadap nilai rasa sirup glukosa pati Jahe Emprit sehingga tidak dilakukan uji 

lanjut. Hal ini berarti bahwa masing-masing panelis mempunyai tingkat kesukaan 

yang hampir sama terhadap rasa produk sirup glukosa pati Jahe Emprit. 

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik dari perlakuan banyaknya pencucian pati dan suhu 

inkubasi sakarifikasi dilakukan berdasarkan metode indeks efektifitas (De 

Garmo), yaitu dengan menentukan bobot untuk setiap parameter, kemudian 

menentukan nilai efektifitas (NE) dan Nilai Produk (NP), yang selanjutnya nilai 

produk pada setiap parameter dijumlah untuk mendapatkan perlakuan terbaik. 

Penilaian parameter tersebut meliputi parameter fisik, kimia dan organoleptik. 

Parameter fisik meliputi warna, TPT, viskositas dan rendemen. Parameter kimia 

meliputi gula reduksi, Dextrose Equivalent (DE) dan total aktifitas antioksidan, 

sedangkan parameter organoleptik meliputi rasa, aroma dan warna. 

Perlakuan terbaik secara fisik, kimia dan organoleptik didapatkan 

perlakuan terbaik dengan pencucian pati sebanyak 6 kali dengan suhu inkubasi 

65°C memiliki nilai produk tertinggi. Parameter nilai perlakuan terbaik sirup 

glukosa pati Jahe Emprit berdasarkan sifat oraganoleptik dibandingkan dengan 

sirup glukosa BEBECO dapat dilihat pada Tebel 4.19 
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Tebel 4.19 Perbandingan antara perlakuan Terbaik Sirup Glukosa Pati Jahe 

dengan Kontrol Berdasarkan Sifat Organoleptik 

Parameter  Kontrol Perlakuan Terbaik 

Rasa  3,56 3,49 
Aroma  3,08 3,16 
Warna  3,49 3,40 

Keterangan : setiap parameter merupakan rerata dari 25 kali pengulangan 

 

Berdasarkan Tebel 4.19 adalah perbandingan perlakuan terbaik dengan 

kontrol. Kontrol yang digunakan adalah sirup glukosa curah dengan merk 

BEBECO. Penyajian kontrol kepada panelis, tidak dilakukan perlakuan sama 

sekali. Tiap panelis diberikan porsi yang sama dalam melakukan penilaian 

terhadap sirup glukosa pati Jahe Emprit. 

Sifat organoleptik sirup glukosa pati jahe perlakuan terbaik hampir sama 

bahkan ada parameter yang nilainya melebihi kontrol. Berdasarkan Tebel 4.18 

nilai rasa perlakuan terbaik sebesar 3,49 sedangkan kontrol 3,56. Nilai parameter 

aroma pada perlakuan terbaik 3,08 sedangkan kontrol 3,16. Nilai parameter 

warna perlakuan terbaik 3,40 sedangkan kontrol 3,49. Pengujian organoleptik 

sirup glukosa pati Jahe Emprit memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan 

sirup glukosa kontrol, dengan demikian sirup glukosa pati Jahe Emprit dapat 

diterima masyarakat dengan baik. Sirup glukosa pati Jahe Emprit perlakuan 

terbaik memiliki kadar gula reduksi 30,174, Rendemen 57, 75%, TPT 24,4°Brix, 

DE 86,81%, viskositas 1,102 pcs, nilai kecerahan 27,17, dan nilai aktifitas 

antioksidan 28,82%. 

 

 

 

 


