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RINGKASAN 

 

 Tingginya minat masyarakat saat ini,akan mengkonsumsi makanan dan 
obat-obatan herbal, membuat banyak pengusaha memproduksi produk olahan 
herbal Salah satu tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman 
obat adalah mengkudu. Tanaman mengkudu ini mudah dibudidayakan serta 
dapat tumbuh di mana saja. Adanya peluang yang menguntungkan 
memunculkan inovasi baru obat herbal yaitu sirup mengkudu yang merupakan 
diversifikasi pada sari mengkudu dan jus mengkudu. Dari  pemanfaatannya  sirup  
dapat dijadikan sebagai minuman sekaligus obat herbal. Buah mengudu memiliki 
rasa yang pahit, sehinga diperlukan komponen lain yang memiliki rasa manis. 
Madu  dapat  dijadikan  sebagai  pemanis  pengganti gula sekaligus berperan 
sebagai pemberi cita rasa yang khas madu dan yang baik bagi kesehatan. 
Pemanis lain yang dapat digunakan sebagai pemanis adalah fruktosa. Fruktosa 
merupakan pemanis alami  yang dapat digunakan untuk memaniskan makanan 
dan minuman.  
 Penelitian ini disusun menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) yang terdiri dari dari 2 faktor dan terdiri dari 3 level. Masing-masing factor 
adalah proporsi fruktosa dan madu 1:1, 1:2, 1:3, serta konsentrasi sari menkudu 
terfermentasi 50%, 60%, 70%. Dari hasil pengamatan dianalisis menggunakan 
ragam sidik (ANOVA) dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) secara 
faktorial. Apabila terdapat bedanyata dilakukan uji BNT (Beda NyataTerkecil) 
dengan selang kepercayaan 5% dan dilanjutkan dengan uji lanjut DMRT 
(Ducan’s Multiple Range Test) apabila terdapat interaksi pada kedua perlakuan. 

Untuk analisis organoleptik dilakukan dengan menggunakan uji hedonik. 
Sedangkan untuk pemilihan perlakuan terbaik dengan metode Zeleny. 

 Hasil penelitian menunjukkan perlakuan konsentrasi sari mengkudu 
terfermentasi memberikan pengaruh sangat nyata terhadap nilai pH, total asam, 
total gula,total padatan terlarut, antioksidan, tingkat kecerahan, tingkat 
kemerahan, nilai kesukaan panelis terhadap warna, aroma, rasa sirup mengudu. 
Perlakuan proporsi madu dan fruktosa memberikan pengaruh sangat nyata pada 
total asam, antiokidan, tingkat kecerahan, nilai kesukaan panelis terhadap rasa, 
aroma warna, dan penguh nyata pada pH, total padatan terlarut. Interaksi antara 
faktor perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi dan proporsi madu  
berbanding fruktosa memberikan pengaruh sangat  nyata terhadap kadar vitamin 
C, kesukaan panelis terhadap warna, aroma, rasa sirup mengkudu. 
 Perlakuan terbaik didapatkan menggunakan metode Zeleny, yaitu 
terdapat pada perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 60% serta 
proporsi madu dan fruktosa 1:1 (P1K2) dengan karakteristik total gula 47,26%, 
vitamin C 124,96mg/ 100g,  total asam 0,4017%, pH 4,27, antioksidan 75,63%,  
total padatan terlarut 55,33,  kecerahan (L*) 46,38, kemerahan (a*) 9,76, 
kekuningan (b*) 33,66667, nilai kesukaan panelis terhadap aroma 2,95, nilai 
kesukaan panelis terhadap warna 3,025, dan nilai kesukaan panelis terhadap 
rasa 3,175. 
 
Kata kunci: Antioksidan, Mengkudu, Sirup mengkudu. 
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SUMMARY 
 

 The high public interest currently, will consume food and herbal 
medicines, make a lot of employers producing the processed products herbs one 
of the plants herbs that can be used as medicinal plants is mengkudu. Plant 
mengkudu is readily cultivated as well as it can grow anywhere. Any chance that 
benefits gave rise to new innovations medicinal herbs namely mengkudu syrup 
that is diversified on cider mengkudu mengkudu and juice. Its use of syrup can be 
used as as a beverage as well as medicinal herbs. Fruit mengudu having a bitter, 
so required other components who has a taste sweet. Honey can be used as 
sweetening a substitute for sugar and had a role to full-flavored peculiar honey 
and that is good for health .Sweetening other used as sweetening is fructose. 
Fructose is sweetening natural that can be used to memaniskan food and drink. 
 This research is designed using Randomized Block Design contained 2 
factors, and consisting of 3 level. Each factor is peroporsi fructose and honey 1:1, 
1:2, 1:3, and concentration cider mengkudu fermented 50%, 60%, 70%.The 
obtained data are analyzed using ANOVA and are continued using LSD or DMRT 
Test at α = 5%. Sensory characteristics are tested using Hedonic Scale method 
and the best treatment is identified by Zeleny method. 

 The results of research showed that the addition of treatment 
concentration cider mengkudu fermented gave a very significant effect on the ph, 
total acid, total sugar, total solids dissolved, antioxidant, the brightness, reddish 
level, value fondness the panel to color, scent , think syrup mengudu . Treatment 
the proportion of honey and fructose gave a very significant effect on the total 
acid, antiokidan, the brightness, value fondness the panel against the, scent 
color, and penguh real at ph, total solids dissolved. Interaction between factors 
treatment concentration cider mengkudu fermented and the proportion of honey 
to fructose gave a very significant effect to levels of vitamin c, fondness the panel 
to color, of the syrup mengkudu. 
 Best treatment or uses the method zeleny , are in treatment concentration 
cider mengkudu fermented 60% and the proportion of honey and fructose 1:1 ( 
p1k2) with characteristic of total sugar 47,26%, vitamin C 124,96 mg /100g, total 
acid 0,4017 %, 4,27 ph, antioxidant 75,63%, total solids dissolved 55,33, 
brightness (L*) 46,38, reddish (a*) 9.76, yellowish (b *) 33,66667, value fondness 
the panel to scent 2,95, value fondness the panel to color 3,025, and value 
fondness the panel against the 3,175. 
 
 
 

Password: antioxidant , mengkudu , mengkudu syrup 
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I. PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 Tingginya minat masyarakat saat ini,akan mengkonsumsi makanan dan 

obat-obatan herbal, membuat banyak pengusaha memproduksi produk olahan 

herbal, akan tetapi obat–obatan herbal memiliki harga yang relatif cukup mahal. 

Sehingga hanya kalangan menengah keatas yang dapat mengkonsumsi obat–

obatan herbal. Salah satu tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai 

tanaman obat adalah mengkudu. 

 Buah mengkudu digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia untuk 

obat tradisional. Tanaman mengkudu dapat digunakan untuk mengobati penyakit 

seperti: batuk, asma, diare, radang tengorokan, tekanan darah tinggi dan 

diabetes (Syabana dan Ramadhani, 2002). Banyak peneliti yang melakukan 

penelitian mengenai khasiat buah mengudu, dan didapat hasil bahwa buah 

mengkudu memiliki khasiat membantu menyembuhkan berbagai penyakit, 

dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga tekanan darah, memiliki 

sifat anti alergi dan anti bakteri (Solomon, 2002). Manfaat dari mengkudu ini 

dikarenakan mengkudu memiliki senyawa aktif berupa proxeronin dan xeronin 

yang mempunyai peranan penting dalam memperlancar metabolisme dalam 

tubuh, skolopetin yang merupakan senyawa pengikat serotonin berlebih dalam 

pembuluh darah, sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Damnachantal 

merupakan senyawa anti kanker yang terdapat pada akar dan buah mengkudu. 

(Bangun dan Sarwono, 2002), serta asam askorbat yang terdapat di dalam buah 

mengkudu merupakan sumber vitamin C dan antioksidan yang kuat. Selain dapat 

mengobati berbagai penyakit, tanaman ini juga mudah dibudidayakan serta 

dapat tumbuh dimana saja. Secara tradisional cara pengunaan buah mengkudu 

ini cukup sederhana yaitu dengan cara direbus, diperas atau dicampur dengan 

gula. 

 Akan tetapi kelemahan dari buah mengkudu  adalah memiliki aroma dan 

rasa yang menyengat dan kurang disukai oleh masyarakat generasi saat ini, 

sehingga banyak produsen yang melakukan berbagai cara untuk menutupi 

aroma dan rasa asli mengkudu. Cara yang dilakukan meliputi pengenceran, 

penambahan asam, gula, flavor dan fermentasi. Fermentasi yang biasa dilakukan 

adalah fermentasi spontan anaerob yang melibatkan mikroba yang secara alami 
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telah ada pada buah. Adanya peluang tersebut, secara komersial, jus atau sari 

buah mengkudu mulai dikembangkan pada akhir tahun 1990 dan mulai digemari 

secara luas pada tahun 1995 (Purbaya, 2002), setidaknya 900 juta liter sari 

mengkudu terjual setiap bulan. Puncaknya pada tahun 2001 bisnis ini mencapai 

omzet 40 milyar rupiah (Tadjoedin dan Siswanto, 2002). Adanya peluang yang 

menguntungkan memunculkan inovasi baru obat herbal yaitu sirup mengkudu 

yang merupakan diversifikasi pada sari mengkudu dan jus mengkudu.  

 Sirup merupakan minuman dengan kadar gula yang tinggi serta memiliki 

rasa yang manis. Setiap obat yang dapat larut dalam air dan stabil dalam larutan 

berair dapat dibuat menjadi sediaan sirup (Ansel, 1989). Dari  pemanfaatannya  

sirup  dapat dijadikan sebagai minuman sekaligus obat herbal. Buah mengkudu 

memiliki rasa yang pahit, sehinga diperlukan komponen lain yang memiliki rasa 

manis. Madu  dapat  dijadikan  sebagai pemanis  pengganti gula sekaligus 

berperan sebagai pemberi cita rasa yang khas madu, selain itu madu memiliki 

khasiat yang baik bagi kesehatan, akan tetapi harga madu relatif mahal, 

sehingga perlu adanya penambahan pemanis lain yang dapat mengantikan 

madu. Madu memiliki kandungan fruktosa yang tinggi, sehingga pemanis lain 

yang di gunakan pada sirup ini adalah fruktosa. Frutosa merupakan pemanis 

alami yang dapat digunakan untuk memaniskan makanan dan minuman, selain 

itu fruktosa memiliki harga jual yang relatif murah. Besarnya proporsi komponen 

komponen tersebut perlu dioptimasi agar dihasilkan sirup dengan sifat fisik, kimia 

yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

proporsi fruktosa dan madu serta konsentrasi sari mengkudu terfermentasi pada 

karakteristik sirup mengkudu. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

     Ketidak tepatan pada metode ekstraksi sari mengkudu dan 

pengolahannya akan berpengaruh pada mutu sirup mengkudu yang dihasilkan. 

Proporsi madu dan fruktosa serta konsentrasi sari mengkudu terfermentasi dapat 

berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, maupun organoleptik sirup mengkudu 

yang dihasilkan. Banyaknya konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta 

proporsi madu dan fruktosa pada sirup mengkudu akan berpengaruh pada 

kandungan antioksidan sirup mengkudu. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dilakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan proporsi fruktosa, madu dan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi terhadap sifat fisik, kimia serta 

organoleptik pada proses pembuatan sirup mengkudu. 

2. Untuk mengetahui interaksi antara proporsi fruktosa, madu dan konsentrasi 

sari mengkudu terfermentasi pada proses pembuatan sirup mengkudu. 

3. Untuk menghasilkan produk sirup mengkudu tanpa penambahan zat kimia 

berbahaya, dan memiliki kandungan antioksidan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan pemanfaatan buah mengkudu menjadi produk sirup 

mengkudu. 

2. Memberikan alternatif pengolahan produk sirup mengkudu yang 

mengandung antioksidan dengan harga yang murah dan dapat diaplikasikan 

pada industri kecil maupun menengah. 

3. Memberikan informasi mengenai penambahan proporsi fruktosa, madu dan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi dalam proses pembuatan sirup 

mengkudu. 

1.5 Hipotesa Penelitian 

Hipotesa penelitian ini adalah diduga proporsi fruktosa, madu dan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta interaksi dari keduanya akan 

berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik sirup mengkudu yang 

dihasilkan dari sari mengkudu terfermentasi. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Mengkudu 

 Mengkudu atau yang dikenal dengan nama pace, atau Noni (bahasa 

hawai), tergolong dalam famili Rubiaceae, yang mempunyai nama latin Morinda 

citrifolia merupakan tanaman tropis yang tidak bergantung pada musim. 

Berdasarkan sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman mengkudu dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Solomon,1999): 

 Kindom :  Plantae 

 Subkingdom : Tracheophyta 

 Superdivisi :  Spermatophyta 

 Divisio  : Magnoliophyta 

 Klas  : Magnoliopsida 

 Subkelas : Asteridae 

 Ordo  : Rubiales 

 Famili  : Rubiaceae 

 Sub famili :  Rubioideae 

 Genus  : Morinda 

 Species : Morinda citrfolia L 

  

 Mengkudu merupakan tanaman tropis dan liar, mengkudu dapat tumbuh 

di mana saja, termasuk di tepi pantai hingga ketinggian 1500 mdpl (diatas 

permukaan laut), baik di lahan subur maupun marginal. Penyebarannya cukup 

luas, meliputi seluruh kepulauan Pasifik Selatan, Malaysia, Indonesia,Taiwan, 

Filipina, Vietnam, India, Afrika, dan india Barat (Solomon,1999).Buah mengkudu 

tidak bergantung pada musim. Tanaman ini dapat berbuah sepanjang tahun, 

sehingga sangat mudah didapat kapan saja. 

 Buah mengkudu termasuk tipe buah batu, yang semula memiliki warna 

hijau, menjelang masak menjadi putih kekuningan, setelah matang berwarna 

putih dan transparan. Selain itu buah mengkudu memiliki banyak biji, namun ada 

juga tipe mengkudu yang memiliki sedikit biji. Biji mengkudu ini dibungkus oleh 

suatu lapisan atau kantong biji, sehingga daya simpannya lama dan daya 

tumbuhnya tinggi. Setelah buah mengkudu matang, tekstur buah menjadi lunak 
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dan daging buah banyak mengandung air yang memiliki aroma tidak sedap. 

Aroma ini timbul dari pencampuran antara asam kaprila dan asam kaproat 

(Bangun dan Sarwono, 2002). Menurut Farine (1996), mengindentifikasi 51 

senyawa volatil mengkudu beserta kadarnya dalam buah. Sebanyak 20 jenis 

senyawa berupa asam, 7 berupa alkohol, dan 11 berupa ester. Sisanya senyawa 

keton, lakton dan beberapa senyawa komplek. Jumlah senyawa asam oklanoat 

(kaprilat) dan heksanoat (kaproat) memiliki kadar terbanyak ( masing – masing 

58% dan 19,2%). Meskipun mengkudu memiliki kandungan ester dan lakton, 

namun jumlanya sangat rendah sehingga tidak mampu menutupi aroma tidak 

sedap yang ditimbulkan oleh kedua asam lemak di atas. 

 Buah mengkudu ini banyak diminati oleh masyarakat, karena buah ini 

memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tanaman ini tergolong tumbuhan yang 

serba guna karena dapat mengobati berbagai macam penyakit. Pemanfaatan 

mengkudu sebagai obat tradisional sebenarnya sudah  sejak lama dikenal, baik 

di Indonesia maupun di luar negeri (Waha, 2001). Dalam pengobatan tradisional, 

mengkudu digunakan untuk obat batuk, radang amandel, sariawan, tekanan 

darah tinggi, beri-beri, melancarkan kencing, radang ginjal, radang empedu, 

limpa, lever, kencing manis, cacingan, cacar air, (Wijayakusuma, 1996). 

 Melihat adanya peluang tersebut, sejak tahun 1998 di kawasan 

Jabotabek telah tumbuh sekitar 50 perusahaan pengolah buah mengkudu, baik 

perusahaan skala besar maupun skala rumah tangga (Bangun dan Sarwono, 

2002). Komoditas ini membuka peluang bisnis dari hulu sampai hilir bagi 

masyarakat kalangan bawah sampai atas. Produk olahan mengkudu berupa jus, 

ekstrak buah dalam kapsul, dan produk olahan mengkudu lainnya telah diekspor 

ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, beberapa negara Timur 

Tengah, dan Eropa. Pengembangan produk olahan mengkudu juga meluas 

hingga keindustri kosmetik (Chosdu dan Basjir, 2002).  

2.2 Varietas Mengkudu 

 Berdasarkan penampilan fisiknya mengkudu dibagi menjadi 2 macam, 

yaitu mengkudu berbiji dan mengkudu tidak berbiji. Keduanya memiliki khasiat 

yang sama bagi kesehatan, dan kandungannya hampir sama. Mengkudu tanpa 

biji sangat jarang ditanam dan ditemui di Indonesia. Menurut K. Heyna ada 5 

spesies mengkudu, yakni Morinda citrifolia, Morinda elliptica, Morinda braceata, 

Morinda tinctoria, Morinda oleifera. semua jenis mengkudu ini termasuk dalam 
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genus Morinda, famili Rubiaceae. Jenis mengkudu yang banyak tumbuh dan 

dimanfaatkan sebagai obat adalah jenis mengkudu Morinda citrifolia, karena 

jenis mengkudu ini banyak di temui di bandingkan dengan jenis mengkudu yang 

lain. 

2.3 Karakteristik dan Kandungan Kimia Pada Mengkudu 

 Mengkudu mengandung mengandung zat – zat nutrisi (phytonutrien) dan 

senyawa – senyawa aktif, seperti : terpenoid, anti mikrobia (anthraquinone), anti 

kangker (damnacanthal), alkaloid, asam, enzim, mineral, dan vitamin (Bangun 

dan Sarwono, 2002). Mengkudu juga mengandung beberapa asam amino 

esensial ( Solomon, 2002). Kandungan nutrisi pada 100 g buah mengkudu dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 : 

 
Tabel 2.1 Komposisi Nutrisi Mengkudu Tiap 100 gram 

Komponen Jumlah 

Kalori 167 kal 
Vitamin A 
Vitamin C 

395,83 IU 
175 mg 

Niasin 2,50 mg 
Tiamin 0,70 mg 

Riboflavin 0,33 mg 
Besi 9,17 mg 

Kalsium 325 mg 
Natrium 
Kalium 
Protein 
Lemak 

Karbohidrat 

335 mg 
1,12 mg 
0,75 g 
1,50 g 

51,67 g 

Sumber: Anon (1997) dalam Antara dan Pohan (2001). 

  

 Kandungan nutrisi serta kandungan yang berguna pada kesehatan tidak 

hanya ada pada buahnya saja. Kandungan yang ada pada tanaman mengudu 

berada pada akar, daun, bunga dan buah dengan ciri – ciri sebagai berikut: 

a. Daun  

Daun buah mengkudu besar dan tunggal. Daun berbentuk bulat telur 

lebar hingga berbentuk elips, kebanyakan dengan ujung runcing. nilai 

gizinya tinggi karena banyak mengandung vitamin A. Daun tanaman 

mengkudu mengandung zat kapur, protein, zat besi, karoten, arginin, 

asam glutamat, tirosin, asam askorbat, asam ursolat, thiamin, dan 

antraquinon (Nuryati, 2003). 
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b. Bunga 

Perbungaan mengkudu bertipe bongkol dengan tangkai 1-4 cm, rapat, 

berbunga banyak, tumbuh di ketiak. Bunga berbau harum dan 

mahkotanya berbentuk tabung, terompet, putih. Bagian bunga 

mengkudu mengandung dlikosida, antarquinon dan acasetin-7-0-

betab(+) glukopiransoida (Nuryati, 2003). 

c. Buah 

buah yang bulat atau lonjong seperti telur ayam. Permukaan buah 

terbagi dalam sel-sel poligonal (bersegi banyak) yang berbintik-bintik 

atau berkutil. Bakal buah pada ujungnya berkelopak dan berwarna 

hijau kekuningan. Awalnya buah berwarna hijau ketika masih muda, 

dan menjadi putih kekuningan menjelang buahnya masak dan setelah 

benar-benar matang menjadi putih transparan dan lunak. Bagian buah 

mengandung alkaloid triterpenoid, skopoletin, acubin, alizarin, 

antraquinon, asam benzoat, asam oleat, asam palmitat, madu, 

eugenol, hexanal, vitamin C, dan lain- lain (Djauhariya, 2003). 

d. Akar dan Kulit 

Pada akar tanaman mengkudu mengandung zat damnacanthal, 

sterol, resin, morindadiol, morindon, soranjidol, antraquinon, dan 

glikosida. Bagian kulit tanaman mengkudu mengandung zat kimia 

yang terdiri dari, morindanigin, aligarind-methyl-ether, antraquinon, 

monometil, eter, dan lain – lain (Djauhariya, 2003). 

e. Biji mengkudu  

Biji mengkudu berwarna hitam, memiliki albumen yang keras dan 

ruang udara yang tampak jelas. Bijinya tetap memiliki daya tumbuh 

tinggi, walaupun telah disimpan selama 6 bulan. Perkecambahannya 

3 - 9 minggu setelah biji disemaikan. Pertumbuhan tanaman setelah 

biji tumbuh sangat cepat. Dalam waktu 6 bulan, tinggi tanaman dapat 

mencapai 1,2 - 1,5 m. Perbungaan dan pembuahan dimulai pada 

tahun ke-3 dan berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Umur 

maksimum dari tanaman mengkudu adalah sekitar 25 tahun 

(Djauhariya, 2003). 
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2.4 Antioksidan 

 Senyawa antioksidan merupakan suatu inhibitor yang digunakan untuk 

menghambat auto oksidasi. Antioksidan secara alami terdapat pada hampir 

semua bahan pangan. Antioksidan merupakan senyawa yang akan menghambat 

atau menunda proses oksidasi substrat pada konsentrasi yang rendah. 

Antioksidan dapat melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh 

molekul tidak stabil yang dikenal sebagai radikal bebas. Antioksidan dapat 

mendonorkan elektronnya kepada molekul radikal bebas, sehingga dapat 

menstabilkan radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai. Contoh 

antioksidan antara lain β karoten, likopen, vitamin C, vitamin E (Sies, 1997).  

Secara umum, antioksidan mengurangi kecepatan reaksi inisiasi pada reaksi 

berantai pembentukan radikal bebas dalam konsentrasi yang sangat kecil, yaitu 

0,01% atau bahkan kurang (Prakash, 2001). Antioksidan dikelompokkan menjadi 

antioksidan enzim dan vitamin. Antioksidan enzim meliputi superoksida 

dismutase (SOD), katalase dan glutathion peroxidases (GSH.Prx). Antioksidan 

vitamin meliputi alfa tokoferol (vitamin E), beta karoten dan asam askorbat 

(vitamin C).  Antioksidan vitamin lebih dikenal sebagai antioksidan dibandingkan 

enzim. Antioksidan yang termasuk ke dalam vitamin dan fitokimia disebut 

flavonoid. Flavonoid memiliki kemampuan untuk meredam molekul tidak stabil 

yang disebut radikal bebas. Menurut Best (2006), antioksidan ialah molekul yang 

menetralkan radikal bebas dengan cara menerima atau memberikan elektron 

untuk mengeliminasi kondisi tidak berpasangan. Radikal antioksidan ini dapat 

dinetralkan oleh antioksidan lain atau dengan mekanisme lain yang 

menghentikan kondisi radikal. Berdasarkan mekanismenya, antioksidan 

dikelompokkan menjadi dua yaitu antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan 

antioksidan tersier. 

Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal 

dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal 

sehingga produk yang dihasilkan lebih stabil yang dapat memutus rantai reaksi 

propagasi dengan menyumbang elektron pada peroksi radikal dalam asam lemak 

(Prakash, 2001). Antioksidan sekunder dapat menghilangkan penginisiasi 

oksigen maupun nitrogen radikal atau bereaksi dengan komponen atau enzim 

yang menginisiasi reaksi radikal antara lain dengan menghambat enzim 

pengoksidasi dan menginisiasi enzim pereduksi atau mereduksi oksigen tanpa 

membentuk spesies radikal yang reaktif (Prakash, 2001). Antioksidan tersier 
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merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak karena 

serangan radikal bebas, biasanya yang termasuk kelompok ini adalah jenis 

enzim misalnya metionin sulfoksi dan reduktase yang dapat memperbaiki DNA 

dalam inti sel. Enzim tersebut bermanfaat untuk perbaikan DNA pada penderita 

kanker (Prakash, 2001).  

Sedangkan berdasarkan fungsinya, antioksidan digolongkan menjadi lima 

tipe, yaitu (Maulida dan Naufal, 2010): 

1. Primary antioxidants, merupakan senyawa fenol yang mempu memutus 

rantai reaksi pembentukan radikal bebas asam lemak. Antioksidan ini 

memberikan atom hidrogen yang berasal dari gugus hidroksi senyawa 

fenol, sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Antioksidan yang 

tergolong jenis ini antara lain BHA, BHT, PG, TBHQ, dan tokoferol.  

2. Oxygen scavengers, yaitu senyawa yang berperan sebagai pengikat 

oksigen sehingga reaksi oksidasi tidak terjadi. Senyawa tersebut akan 

melakukan reaksi dengan oksigen yang ada dalam sistem sehingga 

jumlah oksigen akan berkurang. Senyawa yang termasuk jenis ini antara 

lain vitamin C, askorbil palmitat, asam eritrobat, dan sulfit. 

3. Secondary antioxidants, merupakan senyawa yang memiliki kemampuan 

untuk mendekomposisi hidroperoksida menjadi produk akhir yang stabil. 

Antioksidan tipe ini biasanya digunakan untuk menstabilkan polyolefin 

resin, contohnya asam tiodipropionat dan dilauriltio propionat. 

4. Antioxidative enzyme, adalah enzim yang berperan untuk mencegah 

terbentuknya radikal bebas. Enzim yang termasuk jenis ini adalah glucose 

oksidase, super oksidase dismutase (SOD), glutation peroksidase, dan 

katalase. 

5. Chelator sequesterants, adalah senyawa yang mampu mengikat logam 

seperti besi dan tembaga yang mampu mengkatalisis reaksi oksidasi 

lemak. Senyawa yang termasuk jenis ini adalah asam sitrat, asam amino, 

ethylene diaminetetra acetic acid (EDTA) dan fosfolipid. 

Radikal bebas adalah molekul yang mengandung satu atau lebih elektron 

tidak berpasangan pada orbital terluarnya, radikal bebas sangat reaktif dan tidak 

stabil, sebagai usaha untuk mencapai kestabilannya radikal bebas akan bereaksi 

dengan atom atau molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. 

Reaksi ini dalam tubuh dapat menimbulkan reaksi berantai yang mampu 

merusak struktur sel, bila tidak dihentikan akan menimbulkan berbagai penyakit 
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seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya. 

Untuk meredam aktivitas radikal bebas diperlukan antioksidan. Antioksidan pada 

makanan digunakan untuk mencegah atau menghambat proses oksidasi yang 

terjadi pada produk makanan misalnya lemak, terutama yang mengandung asam 

lemak tidak jenuh, dapat teroksidasi sehingga menjadi tengik, selain itu berguna 

untuk mencegah reaksi browning pada buah dan sayuran (Hamid, 2010). Reaksi 

berantai pada radikal bebas (tanpa ada antioksidan) terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

Tahap inisiasi :  RH  R* + H* 

Tahap propagasi :  R* + O2  ROO* 

   ROO* + RH  ROOH +R* 

Tahap terminasi :  R* + R*  R – R 

   ROO* + R*  ROOR 

   ROO* + ROO*  ROOR + O2 

Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal bebas (R*) yang sangat reaktif, 

karena (RH) melepaskan satu atom hidrogen, hal ini dapat disebabkan adanya 

cahaya, oksigen atau panas. Pada tahap propagasi, radikal (R*) akan bereaksi 

dengan oksigen membentuk radikal peroksi ( ROO*). Radikal peroksi selanjutnya 

akan menyerang RH (misalnya pada asam lemak) menghasilkan hidroperoksida 

dan radikal baru. Hidrogen peroksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan 

akan terdegradasi menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek 

seperti aldehida dan keton (Nugroho, 2007). Tanpa adanya antioksidan, reaksi 

oksidasi lemak akan berlanjut sampai tahap terminasi, sehingga antar radikal 

bebas dapat saling bereaksi membentuk senyawa yang kompleks. 

 Dengan adanya antioksidan, antioksidan memberikan atom hidrogen atau 

elektron pada radikal bebas (R*, ROO*), mengubahnya ke bentuk yang lebih 

stabil RH. Sementara turunan radikal antioksidan (A*) memiliki keadaan lebih 

stabil dibanding radikal semula R*. Reaksi penghambatan antioksidan terhadap 

radikal lipid mengikuti persamaan reaksi sebagai berikut (Yuswantina; Aulia, 

2009) : 
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Inisiasi :  R* + AH  RH + A* 

  Radikal lipida 

Propagasi :  ROO* + AH  ROOH + A* 

 

2.4.1 Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH 
 

 Metode yang umum untuk mengukur aktivitas antioksidan adalah dengan 

DPPH, DPPH adalah 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl. Pada metode ini antioksidan 

(AH) bereaksi dengan radikal bebas DPPH dengan cara mendonorkan atom 

hidrogen, menyebabkan terjadinya perubahan warna DPPH dari warna ungu 

menjadi kuning, intensitas warna diukur dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 517 nm. Pada metode ini yang diukur adalah aktivitas penghambatan 

radikal bebas. 

 

 (DPPH•) + R—H   →   DPPH—H + R• 

  Ungu       Kuning 

Gambar 2.1 Reaksi Radikal Bebas DPPH (Boyer dan Liu, 2004) 

 

 Metode ini tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu, tetapi 

untuk semua senyawa antioksidan dalam sampel. DPPH digunakan secara luas 

untuk menguji aktivitas antioksidan makanan. Warna berubah menjadi kuning 

saat radikal DPPH menjadi berpasangan dengan atom hidrogen dari antioksidan 

membentuk DPPH-H. Aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus berikut 

ini. 

%Antioksidan = Absorbansi kontrol – absorbansi sampel  x 100% 

             absorbansi kontrol  

Berdasarkan rumus tersebut, makin kecil nilai absorbansi maka semakin tinggi 

nilai aktivitas penangkapan radikal. Aktivitas antioksidan dinyatakan secara 
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kuantitaif dengan IC50. IC50 adalah konsentrasi larutan uji yang memberikan 

peredaman DPPH sebesar 50% 

2. 5 Senyawa Aktif dalam Mengkudu 

 Mengkudu memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan tubuh, hal ini tidak 

terlepas dari kandungan senyawa aktif yang ada pada buah mengkudu. 

Mengkudu mengandung senyawa metabolit sekunder yang sangat bermanfaat 

bagi kesehatan dan terdapat jenis senyawa fitokimia. Fitokimia merupakan 

antioksidan alami dalam buah dan sayur. Senyawa fitokimia ini merupakan 

antioksidan yang berguna sebagai pencegah radikal bebas penyebab kerusakan 

sel - sel tubuh (Boyer dan Liu, 2004). Kandungan fitokimia yang berperan penting 

pada mengkudu adalah terpen, acubin, lasperuloside, alizarin, zat-zat 

antrakuinon, asam askorbat, asam kaproat, asam kaprilat, zat-zat skopoletin, 

damnakantal, dan alkaloid (Antara dan Pohan, 2001). Mengkudu memiliki banyak 

jenis senyawa yang terkandung didalamnya, senyawa yang terkandung pada 

mengkudu dapat dilihat pada Tabel 2.2: 

 
Tabel 2.2 Berbagai Jenis Senyawa Yang Terkandung dalam Mengkudu 

 Senyawa dalam Mengkudu     

1 Xeronine 20 Sistein 39 Proxeronase 
2 Plant Sterois 21 Serotonin 40 Glpcppironase 
3 Alizarin 22 Treonin 41 Prekursor serotonin 
4 Lisin 23 Protein 42 Rubiadin Mme 
5 Sosium 24 Acetin glucob 43 Karbonat 
6 Caprulic Acid 25 Alanin 44 Triptofan 
7 Arginin 26 Prolin 45 Klirorunin 
8 Proxeronine 27 Karotenoid 46 Tirosin 
9 Antrakuinon 28 Sitosterol 47 Serin 
10 Trace elements 29 Terpenes 48 Morindin 
11 Fenilalanin 30 Enzim 49 Metionin 
12 Magnesium 31 Leusin 50 Morindadiol 
13 Saranjidiol 32 Rubiadin 51 Zat besi 
14 Kofaktor 33 Fosfat 52 Vitamin 
15 Glutamat 34 Alkaloid 53 Mm MaR Glucob 
16 Nordamnachantal 35 Danbachantal 54 Bioflavonoid 
17 Asam Kaproat 36 Asam ursulat 55 Asperulosida 
18 Aktivator multireseptor 37 Histidin 56 Aspartat 
19 Skopeletin 38 Morindon   

Sumber : Bangun dan Sarwono 2002 

 

 

 



13 
 

Berikut ini merupakan beberapa senyawa aktif pada mengkudu yang 

tergolong dalam senyawa antioksidan, yaitu: 

1) Proxeronin dan Xeronin 

Proxeronin terdapat dalam jumlah yang banyak dalam buah 

mengkudu. Proxeronin ini akan diubah menjadi xeronin oleh enzim 

proxeronase melalui mekanisme yang kompleks. Mekanisme perubahan 

proxeronin menjadi xeronin terdiri dari beberapa tahapan. Pertama 

proxeronin dikelilingi oleh enzim proxeronase yang menjadi aktif setelah 

memasuki intestinum. Lalu proxeronase bergabung dengan proxeronin dan 

memotong rantai yang tidak berguna pada strukturnya. Setelah itu sisa 

potongan proxeronase bergabung dengan club-like part dan bergabung 

dengan serotonin untuk membentuk xeronin (Heinicke, 2001). 

Proxeronine adalah sejenis asam koloid yang tidak mengandung 

gula, asam amino atau asam nukleat seperti koloid-koloid lainnya dengan 

bobot molekul relatif besar, lebih dari 16.000. Apabila mengkonsumsi 

proxeronine maka kadar xeronine di dalam tubuh akan meningkat. Di dalam 

tubuh manusia (usus) enzim proxeronase dan zat-zat lain akan mengubah 

proxeronine menjadi xeronine. Fungsi utama xeronine adalah mengatur 

bentuk dan rigiditas (kekerasan) protein-protein spesifik yang terdapat di 

dalam sel. Hal ini penting mengingat bila protein-protein tersebut berfungsi 

abnormal maka tubuh akan mengalami gangguan kesehatan (Heinicke 

2001). 

Xeronin merupakan senyawa aktif yang mempunyai peranan penting 

dalam memperlancar metabolisme dalam tubuh. Xeronin meningkatkan 

permeabilitas membran sel, memudahkan transfer peptida dan 

meningkatkan absorpsi nutrien, serta mengefektifkan penggunaan asam 

amino, vitamin dan mineral. Xeronin dapat mengaktifkan beberapa enzim 

dan mengatur sintesis protein (Solomon, 2000). 

2) Skolopetin 

Skolopetin merupakan senyawa pengikat serotonin berlebih dalam 

pembuluh darah, sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Secara 

tidak langsung skolopetin merupakan senyawa pencegah tekanan darah 

tinggi. Kelancaran peredaran darah menyebabkan kemudahan dalam 

transfer nutrien (Heinicke, 2001). 
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Skolopetin dapat meningkatkan kegiatan kelenjar pineal yang 

terdapat di dalam otak tempat diproduksinya serotonin. Zat-zat scopoletin ini 

mempunyai khasiat pengobatan dan para ahli percaya bahwa scopoletin 

adalah salah satu di antara zat-zat yang terdapat dalam buah mengkudu 

yang dapat mengikat serotonin, salah satu zat kimiawi penting di dalam 

tubuh manusia (Waha 2001). Scopoletin berfungsi memperlebar saluran 

pembuluh darah yang mengalami penyempitan dan melancarkan peredaran 

darah. Selain itu scopoletin juga telah terbukti dapat membunuh beberapa 

tipe bakteri, bersifat fungisida (pembunuh jamur) terhadap Pythium sp. dan 

juga bersifat anti-peradangan dan anti-alergi (Heinicke 2001). 

 

Gambar 2.2 Skolopetin(Heinicke, 2001) 

 

3) Serotonin 

Serotonin merupakan prekursor dari hormin melatinin. Serotonin 

berperan dalam regulasi tempeartur tubuh, suasana hati (mood), rasa 

mengantuk dan lapar ( Bangun dan Sarwono, 2002). Kebutuhan serotonin di 

dalam tubuh hanya berkisar 0,1 – 0,3 mikrogram per ml darah, jika kelebihan 

serotonin maka efek negatifnya adalah terjadinya bronkokonstriksi 

(penyempitan bronkus paru – paru) yang mengganggu pernafasan. Selain itu 

terjadi penyempitan pembulu darah yang mengakibatkan terhambatnya 

aliran darah (Kartakusumah dan Sriningsih, 2001) 

4) Damnachantal 

Damnachantal merupakan senyawa anti kanker yang terdapat pada 

akar dan buah mengkudu. Senyawa ini dapat menghambat pertumbuhan 

NKC (Natural Killer Cells), yang merupakan sel pemicu terjadinya kanker 

(Thomas, 2000). Pada awalnya empat ilmuwan Jepang berhasil menemukan 

zat anti kangker (damnachantal), ternyata zat anti kanker pada buah 

mengkudu paling efektif melawan sel – sel abnormal. 
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5) Acubin, L-asperuloside, dan alizarin  

 Aktivitas antibakteri Acubin, L-asperuloside, dan alizarin dalam buah 

mengkudu, sama khasiatnya dengan senyawa antrakuinon lain dalam akar 

mengkudu, dan semuanya terbukti berkhasiat sebagai antibakteri. Senyawa 

ini berfungsi sebagai anti bakteri seperti: Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

morgaii, Staphylococcus aureus, Baciillis subtilis, Escherichia coli, 

Salmonella, dan Shigela. Unsur anti bakteri yang terdapat dalam buah 

mengkudu ini juga berfungsi untuk pengobatan infeksi kulit, pilek, demam, 

dan masalah kesehatan lainnya yang disebabkan oleh infeksi bakteri (Waha, 

2001). 

6) Terpenoid  

   Senyawa terpenoid adalah senyawa hidrokarbon isometrik yang juga 

terdapat pada lemak atau minyak esensial (essential oils), yaitu sejenis 

lemak yang sangat penting bagi tubuh. Zat-zat terpenoid membantu tubuh 

dalam proses sintesa organik dan pemulihan sel-sel tubuh (Solomon, 1999). 

7) Vitamin C (Asam askorbat) 

 Asam askorbat yang terdapat di dalam buah mengkudu merupakan 

sumber vitamin C dan antioksidan yang kuat. Asam   askorbat   (vitamin   C),   

sejumlah 1.000 g sari buah mengkudu mengandung 1.200 mg vitamin C, 

sehingga berkhasiat sebagai antioksidan yang sangat baik. Antioksidan 

bermanfaat menetralisasi radikal bebas. Menurut Kumalaningsih (2006), 

vitamin C tergolong   dalam   antioksidan alami, sedangkan berdasar pada  

fungsinya vitamin C tergolong dalam antioksidan sekunder dan oxygen 

scavanger.  Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu 

menangkal berbagai  radikal bebas ekstraseluler Menurut Kumalaningsih 

(2006) vitamin C merupakan  antioksidan yang berperanan penting dalam 

membantu menjaga kesehatan sel. Vitamin C merupakan suatu donor 

elektron dan agen pereduksi. Disebut antioksidan, karena  dengan  

mendonorkan  elektronnya, vitamin ini mencegah  senyawa-senyawa  lain  

agar  tidak  teroksidasi.  Walaupun demikian, vitamin C  sendiriakan 

teroksidasi dalam proses antioksidan tersebut, sehingga  menghasilkan 

asam dehidroaskorbat  (Padayatty,  2003).  Vitamin  C  atau  asam  askorbat 

merupakan  vitamin yang larut dalam air. Vitamin C bekerja sebagai  suatu 

koenzim dan pada keadaan tertentu  merupakan reduktor dan antioksidan. 

Vitamin ini dapat secara langsung atau tidak langsung memberikan elektron 
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pada enzim yang membutuhkan ion-ion logam tereduksi dan bekerja sebagai 

kofaktor untuk prolil dan lisil hidroksilase kolagen. Menurut Padayatty  

(2003),  setelah  terbentuk, radikal askorbil (suatu senyawa dengan elektron 

tidak berpasangan,  serta asam dehidro askorbat dapat  tereduksi  kembali  

menjadi asam askorbat dengan bantuan enzim 4-hidroksi fenil piruvat 

dioksigenase. Tetapi, di dalam tubuh manusia, reduksinya hanya terjadi 

secara parsial, sehingga asam askorbat yang terlah teroksidasi tidak  

seluruhnya  kembali.  

 Vitamin C atau asam askorbat adalah antioksidan monosakarida yang 

ditemukan pada tumbuhan. Vitamin C merupakan salah satu asam organik 

beratom karbon 6 yang memiliki dua bentuk molekul aktif yaitu bentuk 

tereduksi (asam askorbat) dan bentuk teroksidasi (asam dehidro askorbat). 

Asam askorbat adalah komponen yang dapat mengurangi dan menetralkan 

oksigen reaktif, seperti hidrogen peroksida. Vitamin C cukup stabil dalam 

kedaan kering dan dalam larutan asam, namun tidak stabil dalam larutan 

alkali. Faktor yang menyebabkan kerusakan vitamin C adalah lama 

penyimpanan, perendaman dalam air, pemanasan dalam waktu lama, dan 

pemanasan dalam alat yang terbuat dari besi atau tembaga (Almatsier, 

2001). Menurut Noor (1992), menyatakan bahwa pemanasan dalam air atau 

dalam uap selama 1 menit pada 1000C atau 2 – 3 menit pada 85 – 900C 

akan mengurangi transformasi asam askorbat menjadi dehidro-asam 

askorbat, dengan demikian akan mengurangi kehilangan vitamin C. 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Vitamin C (Asam askorbat) (Hart, 1987) 
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2.6  Madu 

 Madu merupakan makanan atau minuman yang memiliki banyak gizi dan 

kaya akan protein, kabohidrat, asam amino, vitamin, mineral, dan zat-zat lain 

yang beramnfaat bagi tubuh manusia. Madu juga digunakan sebagai obat 

tradisonal yang berkhasiat menyembuhkan penyakit karena mengandung zat 

antibiotik yang mampu melawan berbagai penyakit serta mencegah infeksi. 

Manfaat lain pada madu adalah penyumbang energi yang cukup besar dengan 

kandungan kalorinya 44% lebih rendah dibandingkan gula tebu. Madu  

mengandung  glukosa  (dekstrosa)  dan  fruktosa  (levulosa)  dalam  jumlah yang  

tinggi.  Menurut  Winarno  (1982),  kadar dekstrosa  dan  levulosa  yang  tinggi 

mudah  diserap  oleh  usus  bersama  zat-zat  organic  lain,  sehingga  dapat  

bertindak sebagai stimulant bagi pencernaan dan memperbaiki nafsu makan. 

Selain itu, madu juga  memiliki  sifat  anti mkiroba.  Berdasarkan  hasil  peneliti  

Komara (2002), madu memiliki aktivitas senyawa antibakteri terutama pada 

bakteri Gram (+), yakni bakteri S, Aureus, B. cereus. Madu  memiliki  komponen  

kimia yang memiliki efek koligemik yakni asetilkolin. Asetilkolin berfungsi untuk 

melancarkan peredaran darah dan mengurangi tekanan darah. Gula yang 

terdapat dalam madu akan terserap langsung oleh darah sehingga menghasilkan  

energi secara cepat bila dibandingkan dengan gula biasa. 

 
Tabel 2.3 Komposisi Nutrisi Madu Tiap 100 gram (Komara, 2002) 

Komponen Jumlah 

Kalori 328 kal 
Kadar air 17,2 g 

Karbohidrat 82,4 g 
Protein 0,5 g 

Abu 0,2 g 
Fosfor 1,9 – 6,3 mg 

Mangan 0,02 – 0,4 mg 
Thiamin 0,1 mg 
Niasin 0,20 mg 

PH 3,4 – 4,5 

 

 Madu merupakan cairan kental yang menyerupai sirup, memiliki rasa 

manis dan memiliki warna coklat kekuning - kuningan hingga coklat kemerahan 

yang dihasilkan oleh lebah.Menurut FDA (USA) definisi dari madu asli adalah 

nektar atau eksudat dari tanaman yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan dalam 

sarangnya oleh lebah. Nektar sebagai sumber gula yang dinamakan nektaris 

yang terletak dekat daerah bunga atau bagian lain dari struktur tanaman bagian 
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atas (ektra floral) karena adanya enzim invertase dalam sarang lebah, gula 

(sakarosa) dari nektar akan diubah seluruhnya menjadi fruktosa dan madu, 

sehingga madu memiliki rasa yang manis. 

 Madu alami memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan 

manisnya gula, hal ini dikarenakan adanya kadar fruktosa yang tertinggi, yaitu 

mencapai 38,5 gram per 100 gram madu alami. Sementara untuk kadar glukosa, 

maltosa, dan sukrosanya rendah. Namun, walaupun begitu rasa manis madu 

alami disebut tidak memiliki efek-efek buruk seperti halnya yang terkandung 

didalam gula putih, karena kandungan senyawa utamanya adalah karbohidrat 

(79,8%), dan air (17%). 

 Madu bersifat higroskopis, yakni kemampuan suatu bahan untuk menarik  

air dari udara sekitarnya hingga mencapai kesetimbangan. Sifat higroskopis   ini 

dikarenakan madu merupakan larutan gula yang lewat jenuh (super saturated 

solution) dan tidak stabil. Sebagai larutan super jenuh senyawa glukosanya    

akan cenderung mengkristal dari dalam larutan. Laju kritalisasi sangat tergantung 

pada rasio air/gula dan adanya ―inti‖ untuk pembentukan kristal. Laju  kristalisasi  

paling cepat pada suhu 140C.  

 

2.7 Fruktosa 

Fruktosa atau gula buah, adalah monosakarida yang merupakan  salah  satu  

dari  tiga gula  darah penting bersama dengan glukosa dan galaktosa, yang bisa 

langsung diserap ke aliran darah selama pencernaan. Fruktosa murni rasanya 

sangat manis, warnanya putih, berbentuk kristal padat, dan sangat mudah larut 

dalam air. Fruktosa ditemukan pada tanaman, terutama pada madu,  pohon  

buah,  bunga,  beri  dan  sayuran.  Fruktosa merupakan mono-sakarida, terdiri 

atas 6 atom karbon (heksosa) yang merupakan isomer glukosa (C6H12O6) dan 

mengandung gugus karbonil sebagai keton (Prahastuti S, 2011), dengan rumus 

bangun seperti pada gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Rumus Bangun D-Fruktosa 
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 Fruktosa  merupakan  suatu  gula  sederhana  yang  banyak  digunakan 

sebagai  pemanis  dan  sering  dijumpai  pada  berbagai  produk makanan 

maupun minuman. Secara alami, fruktosa juga banyak terkandung dalam buah-

buahan, sayur-sayuran, biji-bijian dan madu. Fruktosa berikatan dengan  glukosa  

membentuk  sukrosa  yaitu  pemanis  yang  terdapat  dalam bahan  alami  seperti  

tebu  atau  bit  dan  sering  digunakan  dalam  kehidupan sehari-hari.  Fruktosa  

memiliki  rasa  yang  lebih  manis  dari pada  glukosa dengan harga yang relatif 

murah.  Dalam industri, fruktosa diperoleh dari proses hidrolisis sukrosa sehingga 

dihasilkan fruktosa dan glukosa. Fruktosa tersedia dalam bentuk sirup fruktosa 

(High Fructose Syrup) dan gula kristal. Fruktosa sering digunakan sebagai 

pemanis oleh industri makanan karena mempunyai tingkat kemanisan lebih tinggi 

dibandingkan sukrosa (Prahastuti, 2011). Jika fruktosa kristal dan sukrosa 

dibandingkan, fruktosa 1.7-1.8 kali lebih manis dibandingkan sukrosa. Hal ini 

sesuai dengan National Honey board (2003),  fruktosa memiliki rasa sedikit lebih 

manis dibandingkan sukrosa, glukosa lebih tidak manis, dan maltosa adalah  

yang paling tidak manis. Pada kebanyakan madu,  fruktosa  berjumlah  lebih  

banyak  sehingga  madu  cenderung  lebih  manis dibandingkan  dengan  gula.  

Beberapa  jenis  madu  yang  sangat  kaya  fruktosa  akan memiliki rasa yang 

sangat manis. Menurut prof. DR. Achmad Djaeni Sediaoetama,M.Sc (1994) 

standar tingkat kemanisan dari berbagai jenis gula adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 2.4. Tingkat kemanisan gula 

Jenis/nama gula Tingkat kemanisan (%) 

Sukrosa 100 
Fruktosa 173 
Glukosa 74 

Galaktosa 32 
Maltosa 32 
Laktosa 16 

 

 Fruktosa mempunyai sifat higroskopik, sehingga sangat mudah menyerap 

uap air dari udara. Menurut Pancoast dan Ray Junk (1980) fruktosa dalam 

bentuk larutan sangat stabil pada pH 3.3. Kestabilan fruktosa pada pH 3.3 ini 

tergantung dari suhu dan konsentrasi. Sirup fruktosa mempunyai beberapa 

kelebihan dibandingkan gula lain (madu maupun sukrosa), antara lain 

keuntungan penggunaan selama pengolahan (menghemat waktu produksi dan 

mudah dicetak/dicampurkan), memperbaiki mutu rasa produk akhir (peningkatan 

rasa manis dan mengurangi rasa pahit), dan memperbaiki penampakan produk 
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akhir (warna keemasan yang lebih nyata dan kecermelangan lebih baik). 

Fruktosa juga mempunyai kelebihan memperbaiki konsistensi produk akhir 

(plastisitas dan tekstur lebih baik, memodifikasi viskositas), memperbaiki daya 

awet produk, dan mempunyai tingkat keamanan yang tinggi (tidak bersifat 

karsinogenik dan aman dikonsumsi bagi penderita diabetes). 

 Dalam industri, fruktosa yang digunakan dalam bentuk sirup fruktosa. 

Sirup fruktosa dibuat dari glukosa melalui proses isomerisasi menggunakan 

enzim glukosa  isomerase. Sirup fruktosa memiliki tingkat kemanisan 2,5 kali 

lebih tinggi dibanding sirup glukosa dan 1,4-1,8 kali lebih tinggi dibanding gula 

sukrosa. Sirup fruktosa juga memiliki indeks glikemik lebih rendah (32 ± 2) dari 

pada glukosa (138 ± 4), sedangkan indeks glikemik untuk sukrosa sebesar 87 ± 

2. Oleh karena itu, sirup fruktosa dapat digunakan sebagai pemanis bagi 

penderita diabetes. Sirup fruktosa akan terasa lebih manis bila dalam keadaan 

dingin. Berdasarkan keunggulan sirup fruktosa maka pemanfaatan fruktosa tidak 

hanya untuk penderita diabetes, tetapi juga untuk produk minuman ringan, 

sirup,jeli, jam, koktail, dan sebagainya. Akan tetapi menurut penelitian terbaru 

fruktosa memiliki efek negatif jika dionsumsi dalam jumlah besar. 

 Konsumsi fruktosa jangka panjang dapat menstimulasi resistensi leptin 

sehingga menyebabkan obesitas. Sejak tahun 1970, fruktosa digunakan sebagai 

pemanis dalam soft drink, pastries, cookies, gums, jelly, dessert dalam bentuk 

high fructose corn syrup (HFCS), yang meningkatkan konsumsi fruktosa hingga 

85-100 g per hari. Seiring dengan meningkatnya konsumsi fruktosa tersebut 

maka terjadi peningkatan gejala sindrom metabolik seperti dislipidemia, obesitas, 

hipertensi, hiperurikemia, dan resistensi insulin (Suria, 2011). 

 Konsumsi fruktosa dalam jumlah sedikit mempunyai efek positif yaitu 

menurunkan glukosa darah melalui peningkatan uptake glukosa oleh hepar, 

stimulasi enzim heksokinase serta peningkatan konsentrasi insulin. Oleh karena 

itu, pada tahun 1986, HFCS digunakan sebagai gula pemanis pada penderita 

diabetes. Pada awal observasi, pemanis tersebut dianggap aman oleh Food and 

Drug Administration, akan tetapi hasil penelitian berikutnya menunjukkan asupan 

fruktosa lebih dari 25% kebutuhan energi per hari (sekitar 85 g fruktosa) 

menyebabkan hiper-trigliseridemia dan resistensi insulin, sehingga HFCS tidak 

digunakan lagi pada penderita diabetes (Suria, 2011). 

 Berbagai penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan 

konsumsi makanan maupun minuman yang mengandung HFCS, terjadi 
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peningkatan prevalensi berbagai gejala sindrom metabolik seperti dislipidemia, 

obesitas sentral, hipertensi, hiperurikemia, dan diabetes melitus tipe II. Sehingga 

pengunaan fruktosa tidak dianjurkan dalam jumlah yang besar. 

  

2.8 Sirup Mengkudu 

 Sirup merupakan produk yang dibuat dari larutan gula kental dengan rasa 

dan aroma yang ditentukan oleh buah segarnya (Satuhu,2004). Sedangkan 

menurut Cruess (1958), sirup didefinisikan sebagai produk yang dibuat dengan 

cara melarutkan gula tebu atau sirup jagung, atau kombinasi keduanya dalam 

air, dengan menambahkan bahan penambah cita rasa pada larutan tersebut. 

Berdasarkan SNI 01-3544-1994, sirup adalah produk dengan kadar gula yang 

tinggi yaitu antara 55%-65%. 

 
Tabel 2.3 Syarat mutu sirup 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan :   
1.1 Aroma - Normal 
1.2 Rasa - Normal 
2 Gula Jumlah (dihitung sebagai 

sakarosa) 
%b/b Min 65 

3 Bahan Tambahan Makanan   
3.1 Pemanis buatan - Tidak boleh ada 
3.2 Pewarna tambahan Sesuai SNI 01-0222-1987*) 
3.3 Pengawet Sesuai SNI 01-0222-1987*) 
4 Cemaran Logam :   
4.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 
4.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 150 
4.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 25 
5 Cemaran Arsen (As) mg/kg  
6 Cemaran Mikrobia :   
6.1 Angka Lempeng Total CFU/ml Maks. 5x102 
6.2 Coliform MPN/ml Maks 20 
6.3 Escherichia coli Koloni/ml < 3 
6.4 Salmonella Koloni/ml Negatif 
6.5 S. aureus Koloni/ml 0 
6.6 Vibrio cholerae Koloni/ml Negatif 
6.7 Kapang Koloni/ml Maxs.50 
6.8 Khamir Koloni/ml Maxs.50 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3544-1999). 

  

 Menurut Satuhu (2004), berdasarkan bahan baku, sirup dibedakan 

menjadi tiga, yaitu sirup esens, sirup madu, dan sirup buah-buahan. Sirup esens 

adalah sirup yang cita rasanya ditentukan oleh esens yang ditambahkan. Sirup 

madu adalah sirup yang mempunyai rasa manis saja, biasanya digunakan 
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sebagai bahan baku industri minuman, sari buah, dan sebagainya. Sirup buah 

adalah sirup yang aroma dan rasanya ditentukan oleh bahan dasarnya, yakni 

buah segar. Menurut AFRC Institute of Food Research (1989), sirup buah adalah 

produk yang dibuat dari sari buah yang telah disaring dengan penambahan 

pemanis yaitu gula. Sirup buah biasanya mempunyai total padatan terlarut 

minimal 650Brix, sehingga dalam penggunaannya tidak langsung diminum tetapi 

perlu diencerkan terlebih dahulu. Proses pembuatan sirup buah terdiri atas 2 

tahap, yaitu pembuatan sari buah dan pembuatan sirup gula. Kemudian sari 

buah dan sirup gula dimasak dengan cara dipanaskan sambil dilakukan 

pengadukan. Pemasakan dihentikan setelah total padatan terlarut sirup buah 

mencapai 65 0Brix, kemudian dilakukan pembotolan. Pada saat pemasakan 

dapat ditambahkan bahan tambahan makanan untuk memperbaiki warna, cita 

rasa, aroma, dan daya simpan dari sirup buah, misalnya penambahan asam 

sitrat (Satuhu, 2004).  

2. 9 Proses Pembuatan Sirup Mengkudu 

 Proses pembuatan sirup mengkudu ini melalui beberapa tahapan, 

diantaranya adalah pembuatan sari mengkudu dengan menggunakan ekstraksi 

cara dingin, pemilihan ekstraksi cara dingin ini dikarenakan mengkudu memiliki 

kandungan antioksidan, dan kandungan antioksidan pada umumnya tidak tahan 

terhadap panas, sehingga pada pembuatan sirup mengkudu ini dilakukan proses 

pemanasan dengan suhu rendah dalam waktu singkat. Setelah di dapat sarinya, 

untuk mengurangi aroma dan rasa yang kurang disukai pada mengkudu, maka 

dilakukan fermentasi. Sedangkan bahan tambahan pada pembuatan Sirup 

mengkudu adalah fruktosa dan madu. 

2. 9.1 Sari Mengkudu 

 Sari buah yaitu cairan yang diperoleh dari buah, baik buah tunggal atau 

campuran dari beberapa buah. Total kandungan buah pada sari buah adalah 100 

persen yang diperoleh dari proses pengempaan, penghancuran, atau 

penggilingan buah (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2006). Sari buah pada 

umumnya dibuat dengan cara menghancurkan daging buah dan kemudian 

ditekan (pressing) untuk memperoleh sarinya. Sedangkan pengertian minuman 

sari buah menurut SNI 01-3719-1995 adalah minuman ringan yang dibuat dari 

campuran sari buah dengan air minum dengan atau tanpa penambahan gula dan 
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bahan tambahan makanan yang diizinkan. Sari mengkudu adalah ekstrak cairan 

dari buah mengkudu matang yang masih mengandung zat-zat aktif yang sangat 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Zat itu dapat merangsang sistem kekebalan 

tubuh, mengatur fungsi sel, dan memperbaiki sel-sel rusak maupun abnormal. 

 Pada pembuatan sari mengkudu buah yang digunakan harus dipilih 

terlebih dahulu. Buah yang busuk, terlalu matang, atau ada ketidak normalan lain 

harus disingkirkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh mutu produk akhir yang 

baik dan seragam. Setelah itu buah dicuci dengan air mengalir. Buah yang sudah 

bersih dimasukan kedalam blander untuk mendapatkan sari dan bubur buah 

mengkudu. Mengkudu yang sudah dihaluskan kemudian dimasukan kedalam 

freezer untuk melisiskan sel-sel pada buah. Setelah bubur mengkudu beku, 

dilakukan proses tawing dan di saring untuk mendapatkan sari mengkudu. 

Kemudian sari mengkudu difermentasi untuk mengurangi aroma dan rasa yang 

kurang disukai. 

 

2.10 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah pemisahan suatu komponen atau beberapa bahan dari 

suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi juga merupakan 

proses  pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen  

menggunakan pelarut air (solven) sebagai separating agen. Pemisahan terjadi  

atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam   

campuran. 

Berdasarkan wujud bahannya, ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu ekstraksi padat-cair dan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi padat-cair terjadi 

karena komponen pada bahan berpindah ke dalam pelarut, sebagai contoh 

ekstraksi dengan gelombang mikro, sonikasi, dan tekanan tinggi (Utami dkk., 

2009). Sedangkan ekstraksi cair-cair merupakan pemisahan komponen kimia di 

antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur karena perbedaan 

kepolaran sehingga akan terpisah menjadi dua fase yaitu fase yang larut pada 

komponen pertama dan fase yang larut pada komponen kedua,  kemudian kedua 

fase yang mengandung zat terdispersi dikocok dan didiamkan, maka akan terjadi 

pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan fase cair. Senyawa yang 

bersifat polar akan masuk ke pelarut polar dan senyawa non-polar akan 

bercampur dengan pelarut non-polar(Soedjadi, 1986 dalam Hudha, 2011). Selain 

itu, menurut Harborne (1987), ekstraksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekstraksi 
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sederhana (maserasi, perkolasi, reperkolasi, evokolasi, dan diakolasi) dan 

khusus (soxhletasi, ultrasonik, dan arus balik). Metode ekstraksi terbagi menjadi 

dua macam, yaitu cara dingin dan cara panas. Ekstraksi cara dingin ini tidak 

mengunakan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung, tujuannya untuk 

menghindari rusaknya senyawa akibat proses pemanasan. Metode meliputi 

merasi, dan perkolasi, sedangkan ekstraksi cara panas dengan metode refluks, 

soxlet,digesti dan infundasi. 

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik    

yang digunakan pada suhu ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam 

isolasi senyawa bahan alami karena dengan perendaman sampel tumbuhan 

akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan di 

dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma 

akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna. 

Pemilihan  pelarut  untuk  proses maserasi akan memberikan efektivitas yang 

tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan pelarut tersebut. 

Perkolasi merupakan proses ekstraksi dalam pelarut yang cocok dengan 

cara melewatkan pelarut organik pada sampel  sehingga pelarut akan membawa 

senyawa organik bersama-sama pelarut. Kelebihan dari metode ini adalah tidak 

diperlukannya proses pemisahan ekstrak  sampel, sedangkan kekuraangan 

adalah selama proses tersebut, pelarut menjadi dingin sehingga  tidak 

melarutkan senyawa dari sampel secara efisien. Ekstrak yang didapat disebut 

perkolat (Ansel dan Howard, 1989). 

Sokletasi merupakan proses ekstraksi yang menggunakan penyarian 

berulang dan pemanasan. Soxhletasi dilakukan dengan cara memasukkan 

bahan yang akan diekstrak ke dalam sebuah kantong ekstraksi di dalam alat 

soxhlet yang bekerja secara kontinyu. Penggunaan  metode  sokletasi  adalah 

dengan cara memanaskan pelarut hingga membentuk uap dan membasahi 

sampel. Pelarut yang sudah membasahi sampel kemudian akan turun menuju  

labu pemanasan dan kembali menjadi uap untuk membasahi bahan yang 

diekstraksi (Voight, 1995). 

 

2.10 Ekstraksi Sari Mengkudu 

Pemilihan metode ekstraksi didasarkan pada beberapa faktor seperti sifat 

bahan dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel dan Howard, 
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1989). pada ekstraksi sari mengkudu, terdapat kandugan vitamin C dan 

antioksidan pada buah mengkudu, sehingga ekstraksi yang dapat digunakan 

adalah dengan ekstraksi cara dingin, karena antioksidan dan vitamin C tidak 

tahan terhadap panas. Metode ektraksi yang tidak menggunakan panas adalah 

ektraksi cara dingin. 

Pada umumnya produk sari buah memiliki kenampakan yang keruh akibat 

menggunakan ektraksi dengan  teknik  menghancurkan  daging  buah bercampur  

air lalu disaring, sehingga untuk ekstraksi sari mengkudu agar didapatkan sari 

yang jernih perlu dilakukan ekstraksi dengan metode tambahan. Metode ektraksi  

yang dapat digunakan adalah ekstraksi cara dingin, akan tetapi ekstraksi metode 

ini, baik secara merasi maupun perkolasi menggunakan pelarut kimia yang 

dihawatikan akan mempengaruhi rasa dan aroma, jika terdapat pelarut kimia 

yang masih tertinggal, sehingga ekstraksi yang digunakan adalah ekstraksi beku. 

Ekstraksi cara beku ini menggunakan suhu yang rendah. Ekstraksi ini 

mengunakan prinsip dari kerusakan pembekuan lambat, dimana metode ini 

sangat dipengarui oleh suhu dan waktu pembekuan, semakin tinggi suhu yang 

digunakan maka laju pembentukan kristal es akan semakin lambat dan tingkat 

kerusakan didingsel akan semakin meningkat. Suhu pembekuan yang digunakan 

berkisar antara -5 oC sampai -24oC, dengan lama waktu untuk pemebekuan 

lambat adalah 20-72 jam (Arthey, 1903). Prinsip dari pembekuan lambat adalah 

lambatnya pengambian panas dari bahan pangan sehingga air yang ada dalam 

bahan turun menuju krista es yang memiiki tekanan uap lebih rendah. Kristal es 

yang terbentuk akan merusak didin sel pada mengkudu, sehingga terjadi 

pemecahan dinding dan membran sel akibat kristal es yang berukuran besar 

yang  merusak bagian dalam dan di luar sel, yang menyebabkan metabolit 

sekunder yang ada dalam sitoplasma akan keluar saat di thawing. Setelah 

dilakukan pembekuan, selanjutnya dilakukan thawing untuk mendapatkan 

ekstrak sari mengkudu yang sempurna. Thawing  yang dilakukan mengunakan 

prinsip dari ekstraksi  metode  osmosis. 

Ekstraksi menggunakan metode osmosis dapat menghasilkan sari buah 

yang murni tanpa menghilangkan zat yang terkandung dalam buah seperti  

Vitamin C. Ekstraksi dengan metode osmosis dilakukan dengan merendam   

buah-buahan dengan bahan yang mengandung konsentrasi tekanan osmosis  

lebih tinggi dari tekanan osmosis  bahan, sehingga air dari dalam buah akan 

keluar kearah media melalui membran semi permiable untuk menyeimbangkan  
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tekanan osmosis (Saputra,2006). Osmosis adalah perpindahan molekul air dari 

konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran 

semipermeabel. Membran semipermeabel adalah membran yang bersifat selektif 

permeabel yang berarti hanya zat-zat tertentu yang dapat melewati membran 

(Kusnadi,1994). Kelebihan dari ekstraksi dengan metode osmosis adalah tidak  

menggunakan alat-alat yang mahal, proses pembuatannya mudah, tidak  

menggunakan bahan kimia yang  berbahaya  sehingga  sari buah yang 

dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Kualitas sari buah yang dihasilkan jernih. 

Thawing yang dilakukan menggunakan suhu yang lebih tinggi dari bahan yang 

diekstraksi.  

 

2. 11 Fermentasi 

Fermentasi  berasal  dari  Bahasa  Latin  ―fervere”  yang  berarti merebus. 

Arti  kata  dari  Bahasa  Latin  tersebut  dapat dikaitkan  dengan  kondisi  cairan  

bergelembung  atau  mendidih. Keadaan  ini  disebabkan  adanya  aktivitas  ragi  

pada ekstraksi buah-buahan atau biji-bijian. Gelembung-gelembung karbon 

dioksida dihasilkan dari katabolisme anaerobik terhadap kandungan gula 

(Suprihatin, 2010). Fardiaz (1992) mendefinisikan fermentasi sebagai proses 

pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anerobik, yaitu tanpa 

memerlukan oksigen. Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi 

terutama karbohidrat, sedangkan asam amino hanya dapat difermentasi oleh 

beberapa jenis bakteri tertentu. Satiawihardja (1992) mendefinisikan fermentasi 

dengan suatu proses dimana komponen‐komponen kimiawi dihasilkan sebagai 

akibat adanya pertumbuhan maupun metabolis memikroba. Pengertian ini 

mencakup fermentasi aerob dan anaerob. Fermentasi secara umum dibagi 

menjadi 2 yaitu fermentasi media cair (liquid state fermentation, LSF) dan 

fermentasi media padat (solid  state fermentation, SSF). 

Fermentasi media cair diartikan sebagai fermentasi yang melibatkan air 

sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan 

(Satiawiharja,1992) atau substrat baik sumber karbon maupun mineral terlarut 

atau tersuspensi sebagai partikel‐partikel dalam fase cair. Fermentasi media 

padat merupakan proses fermentasi yang berlangsung dalam substrat tidak 

terlarut, namun mengandung air yang cukup sekalipun tidak mengalir bebas 

(Dharma,1992). Dalam fermentasi tradisional baik fermentasi medium cair 

maupun medium padat telah lama dikenal. Fermentasi cair meliputi fermentasi 
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minuman anggur dan alkohol, fermentasi asam cuka, yogurt dan kefir. 

Fermentasi media padat seperti fermentasi tape, oncom, kecap, tape dan silase. 

Berdasarkan sumber mikroorganisme, proses fermentasi dibagi2 (dua) yaitu: 

1.  fermentasi spontan, adalah fermentasi bahan pangan dimana dalam 

pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter   

atau ragi, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses 

fermentasi berkembang baik secara spontan karena lingkungan hidupnya 

dibuat sesuai  untuk  pertumbuhannya, dimana aktivitas dan pertumbuhan 

bakteri asam   laktat dirangsang  karena adanya garam, contohnya  pada 

pembuatan sayur asin. 

2. fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan 

pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikrorganisme dalam 

bentuk starter atau ragi,dimana mikroorganisme tersebut akan tumbuh    

dan berkembang biak secara aktif merubah bahan yang difermentasi  

menjadi produk yang diinginkan, contohnya pada pembuatan tempe dan 

oncom. 

Pertumbuhan mikroba didalam suatu kultur mempunyai kurva 

pertumbuhan. Kurva pertumbuhan mikroba terdiri dari fase adaptasi jika mikroba 

dipindahkan kedalam suatu medium, mula-mulaakan  mengalami  fase  adaptasi  

untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan disekitarnya. Fase pertumbuhan 

awal dimana mikroba mulai membelah dengan kecepatan yang rendah karena 

baru mulai menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah fase pertumbuhan logaritmik, 

dimana pada fase ini mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti 

kurva logaritmik. Pada fase ini kecepatan pertumbuhan sangat  dipengaruhi  oleh 

medium tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrisi, juga kondisi 

lingkungan termasuk suhu dan kelembaban udara. Fase ketiga adalah fase 

pertumbuhan lambat, dimana pertumbuhan populasi mikroba diperlambat karena 

zat-zat nutrisi didalam medium sudah sangat berkurang, adanya hasil-hasil 

metabolisme yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba. Fase keempat adalah fase pertumbuhan tetap (statis), pada fase ini 

jumlah populasi sel tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah 

sel yang mati. Ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil-kecil karena sel tetap 

Membelah meskipun zat-zat nutrisi sudah habis.Fase terakhir adalah fase 

kematian,dimana sebagian  mikroba  mulai  mengalami  kematian karena nutrisi 

didalam medium sudah habis, energi cadangan didalam sel habis. 
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2. 11 Fermentasi Mengkudu  

 Salah satu kelemahan pada mengkudu adalah memiliki aroma dan rasa 

yang tidak sedap, sehingga kurang diminati oleh masyarakat jaman sekarang. 

Dalam hal ini banyak produk mengkudu yang beredar dipasaran menutupi aroma 

dan rasa alami yang kurang disukai dengan cara pengenceran, penambahan zat-

zat lain seperti asam, gula dan flavor tetapi ada juga yang memodifikasi menjadi 

bentuk lain. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi aroma yang 

menyengat dan rasa pahit adalah dengan proses fermentasi 

 Fermentasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan 

fermentasi spontan (tanpa penambahan kultur mikroba), melainkan dengan 

melibatkan mikroba yang secara alami telah ada pada buah, akan tetapi 

fermentasi spontan tidak dapat dikontrol. Menurut Guor (2010) jus mengkudu 

yang difermentasi memiliki aroma yang lebih lembut dari pada yang tidak 

difermentasi. Diperkirakan selama fermentasi terjadi pembentukan senyawa-

senyawa volatil baru atau perubahan senyawa volatil asli mengkudu yang 

mengakibatkan perubahan aroma mengkudu menjadi lebih lembut (tidak tajam). 

 Hardoko (2010) menyatakan bahwa makin lama buah difermentasi maka 

kadar alkohol, pH, dan viskositas sari buah meningkat, tetapi kadar vitamin C, 

total asam, dan total padatan terlarut menurun. Buah yang masih mengkal (kulit 

buah berwarna putih transparan dan daging buah masih keras) dicuci bersih lalu 

dimasukkan ke dalam air mendidih selama 2 menit dan ditiriskan. Setelah dingin, 

buah difermentasi dengan cara dimasukkan kedalam wadah berupa tong dari 

stain lesssteel atau wadah dari bahan lain yang tidak mudah berkarat lalu ditutup 

rapat. Pada 1/3–1/4 bagian bawah tong dibuat saringan penyangga serta keran 

pembuka di bagian bawahnya. Setelah 2 minggu cairan sari buah mengkudu 

akan menetes ke dasar tong, dan dengan membuka keran, jus hasil fermentasi 

dimasukkan kedalam botol kemasan yang higienis dan ditutup rapat (Djauhariya, 

2003). Adapun cara sederhana menghilangkan bau adalah dengan 

mencampurkan gula merah atau madu ke dalam larutan sari buah, kemudian sari 

buah ditempatkan dalam gelas atau botol dan disimpan 2−4 hari sampai terjadi 

proses fermentasi sehingga komponen asam penghasil bau terurai.  

 Selain itu proses fermentasi yang dapat digunakan adalah fermentasi 

nonalkoholik yang berlangsung secara aerob. Selama proses fermentasi ini 

senyawa-senyawa kimia penyebab bau busuk akan terurai, kemudian hilang. 
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Meskipun menghilangkan bau, fermentasi tidak mempengaruhi khasiat senyawa 

yang terkandung di dalam mengkudu (Bangun dan Sarwono, 2002). Fermentasi 

nonalkoholik atau fermentasi asam laktat adalah pengubahan bahan baku 

berbentuk hancuran tanaman (dari daun atau buah) yang dilakukan asam laktat. 

Asam laktat yang dihasilkan dengan cara tersebut akan menurunkan nilai pH dari 

lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. 

  Perubahan karakteristik fisik dan sensori pada jus mengkudu disebabkan 

oleh aktivitas enzimatis dan mikrobiologis. Aktivitas mikrobiologis menurunkan 

tingkat kekeruhan jus mengkudu selama fermentasi. Karakteristik fisik yang 

berubah selama fermentasi adalah pH dan total asam. Mikrobiologis akan 

menurunkan pH dan meningkatkan jumlah total asam pada jus mengkudu 

(Titrajaya, dkk., 2003).  

 

2. 11 Fermentasi Mengkudu yang Digunakan 

Fermentasi pada sari mengkudu yang digunakan untuk pembuatan sirup 

mengkudu adalah fermentasi tidak spontan, menggunakan media cair, dengan 

penambahan mix cuture berupa Acetobacter dan Saccharomyces yang 

merupakan fermentasi penghasil asam laktat. Fermentasi ini merupakan 

fermentasi mengunakan bakteri aerob fakultatif yakni bakteri yang dapat hidup 

dengan atau tanpa adanya oksigen. Fermentasi dilakukan dengan cara 

mencampurkan sari mengkudu yang sudah ditambah gula sebayak 1% pada 

setiap pelakuan dengan mix cuture berupa Acetobacter dan Saccharomyce 

sebanyak 0,1% ke dalam jar yang ditutup dengan menggunakan kain penutup 

yang berfungsi untuk mencegah keluar masuknya oksigen secara langsung, 

selain itu juga melindungi dari debu dan kotoran.  

Saccharomyces cerevisiae termasuk dalam jennis khamir. Saccharomyces 

cerevisiae merupakan mikrobia fakultatif aerob yang dapat tumbuh baik pada 

sistem aerob maupun anaerob untuk memperoleh energi dari proses pemecahan 

glukosa, tahan terhadap kadar gula yang tinggi dan tetap aktif melakukan 

aktifitasnya pada suhu 28-32ºC (Kartika dkk., 1992). Saccharomyces cerevisiae 

pada awal pertumbuhannya membutuhkan oksigen (Hidayat  dkk.,  2006). Sifat  

utama khamir adalah memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol sehingga  

umum digunakan dalam proses fermentasi (Crueger, 1990). Sel pada 

Saccharomyces cerevisiae berbentuk silin dris,  dengan ukuran sel 5-20 mikron, 

dan biasanya 5–10 kali lebih besar dari ukuran bakteri. Khamir jenis 
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Saccharomyces cerevisiae sangat mudah ditumbuhkan dan membutuhkan  

nutrisi yang sederhana, laju pertumbuhannya sangat cepat dan stabil, sehinga  

aman digunakan sebagai food grade organism. Khamir ini bersifat non-patogenik 

dan non-toksik sehingga banyak  digunakan dalam berbagai proses fermentasi 

seperti pembuatan roti dan alkohol (Buckle dkk., 2007). Khamir sejak dulu  

berperan dalam fermentasi yang bersifat alkohol dimana produk utama dari 

metabolismenya adalah etanol.  

Acetobacter xylinum merupakan bakteri asam asetat. Bakteri ini  berbentuk  

batang, yang mempunyai panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron, dengan    

permukaan dinding yang berlendir. Bakteri ini bisa membentuk rantai pendek 

dengan satuan 6–8 sel,  bersifat nonmtil dengan pewarnaan Gram menunjukkan 

Gram negatif (Mosa, 1995). Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri 

Acetobacter adalah pada suhu kamar (suhu 26–28oC). Bakteri Acetobacter  

mengalami pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel ini didefinisikan sebagai 

pertumbuhan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup (Pambayun, 

2002). Bakteri Acetobacter mengalami beberapa fase pertumbuhan sel yaitu fase 

adaptasi, fase pertumbuhan awal, fase pertumbuhan eksponensial, fase 

pertumbuhan lambat, fase pertumbuhan tetap, fase menuju kematian dan fase 

kematian. Apabila bakteri dipindah ke media baru, maka bakteri tidak langsung 

tumbuh, melainkan beradaptasi terlebih dahulu. Pada fase ini terjadi akstifitas 

metabolisme dan pembesaran sel, meskipun belum mengalami pertumbuhan. 

Fase pertumbuhan adaptasi dicapai pada 0–24 jam sejak inokulasi. Fase 

pertumbuhan awal di mulai dengan pembelahan sel dengan kecepatan rendah. 

Fase ini berlangsung beberapa jam saja. Pada fase eksponensial bakteri 

mengeluarkan enzim ekstraseluler polimerase sebanyak–banyaknya untuk 

menyusun polimer glukosa menjadi selulosa. Fase pertumbuhan  lambat terjadi  

karena nutrisi telah berkurang, terdapat metabolik yang bersifat racun yang  

menghambat pertumbuhan bakteri dan umur sel sudah tua. Pada fase ini 

pertumbuhan tidak stabil, tetapi jumlah sel yang tumbuh masih banyak dibanding 

jumlah sel yang mati. Fase pertumbuhan tetap terjadi keseimbangan antara sel 

yang tumbuh dan mati. Fase menuju  kematian terjadi  akibat nutrisi dalam media 

sudah hampir habis. Setelah nutrisi habis, maka bakteri akan mengalami fase 

kematian. 

Peranannya  yang  utama  dalam  fermentasi  bahan pangan  adalah  

kemampuannya  dalam  mengoksidasi  alkohol  dan karbohidrat  lainnya  menjadi  
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asam  asetat  dan  dipergunakan  dalam pabrik cuka. Menurut Puspitasari 

(2001), glukosa akan difermentasi oleh S. Cerevisiae menjadi etanol dan CO2. 

Etanol ini kemudian akan dioksidasi oleh A. Xylinum menjadi asam asetat. 

Menurut Salle (1974), pada fermntasi ini terjadi 2 kali fermentasi yaitu fermentasi 

pembentukan alkohol dengan yeast  Saccharomy cescerevisiae, dan fermentasi 

perubahan alkohol menjadi  asam  asetat.  

Pada  fermentasi pertama, yaitu fermentasi pembentukan alkohol dengan 

yeast  Saccharomy cescerevisiae, terjadi  perombakan glukosa  menjadi  alkohol  

dan  gas CO2 dengan reaksi sebagai berikut :C6H12O6 2 CH3CH2OH  +  

CO2. Reaksi yang terjadi anaerob. Etanol adalah hasil utama fermentasi 

tersebut, di  samping asam  laktat, asetal dehid,  gliserol  dan  asam  asetat. 

Etanol  yang  diperoleh maksimal hanya sekitar 15%. Untuk memperoleh etanol 

95% dilakukan proses distilasi.  Etanol digunakan untuk minuman, zat pembunuh   

kuman, bahan bakar dan pelarut.  

Fermentasi perubahan alkohol menjadi asam asetat dan air dengan bakteri 

Acetobacter. Reaksi pembentukan asam asetat dituliskan sebagai berikut 

:CH3CH2OH +O2  CH3COOH + H2O. Reaksi yang terjadi adalah reaksi aerob. 

Pada fermentasi pembentukan asam asetat tersebut terjadi perubahan  etanol 

menjadi asam asetat melalui pembentukan asetal dehid dengan reaksi sebagai 

berikut : 

CH3CH2OH + ½ O2  CH3CHO + H2O 

Etanol       asetal dehid 

CH3CHO + ½ O2 CH3COOH 

Asetal dehid   asam asetat 

Secara singkat fermentasi sari mengkudu ini mengalami dua kali proses 

fermentasi. Awal fermentasi dihasilkan kadar alkohol hingga mendapatkan hasil 

kadar alkohol optimum. Setelah kadar alkohol optimum tercapai, fermentasi 

diajutkan kembali sehingga didapat kadar asam asetat optimum. Semakin lama 

fermentasi maka semakin bagus pula kadar asam asetat yang terjadi, akan tetapi 

pada fermentasi sari mengkudu ini tidak di harapkan sari mengkudu berubah 

menjadi cuka, sehingga fermentasi dihentikan ketika pH mencapai pH 4-3,9. 

Hasil reaksi fermentasi selama  proses adalah: 

Gula (Glukosa, fruktosa, atau sukrosa)  Alkohol (etanol) + karbondioksida + 

energi (ATP) + asam asetat. 

Fermentasi alkohol, asam asetat dalam persamaan berikut: 
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C6H12O6 + Saccharomyces cereseviae   2C2H5OH + 2CO2 

               

Gula Sederhana     Khamir    Alkohol      Karbondioksida 

 

C2H5OH +  O2  +  Acetobacter         CH3COOH  +  H2O  

                                  

Alkohol   Oksigen   Bakteri Cuka      Asam asetat    Air 

Pada fermentasi alkohol mula-mula gula yang   terdapat pada bahan baku 

akan dibongkar oleh khamir menjadi alkohol dan gas CO2 yang berlangsung 

secara anaerobik. Setelah alkohol dihasilkan maka dilakukan fermentasi asam 

asetat, dimana bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi asam 

asetat. Setelah terbentuk asam asetat fermentasi harus segera dihentikan 

supaya tidak terjadi fermentasi lebih lanjut oleh bakteri pembusuk yang dapat 

menimbullkan kerusakan (DayJR, R.A. dan AL Underwood, 2002).  

 Asam asetat,asam etanoat atau asam cuka adalah senyawa kimia asam 

organik yang   dikenal sebagai pemberi   rasa asam dan aroma dalam makanan. 

Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2. Rumus ini sering kali ditulis dalam 

bentuk CH3-COOH, CH3COOH, atau CH3CO2H. 
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II. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di laboratorium Teknologi Pengolahan 

Pangan, Biokimia dan Mikrobiologi Pangan Universitas Brawijaya, Malang. 

Dimulai pada bulan Oktober 2015 hingga Februari 2016. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Bahan 

 Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sirup mengkudu adalah 

buah mengkudu yang diperoleh dari Belimbing Kecamatan Malang Kota Malang. 

Bahan tambahan lain yang digunakan adalah sirup fruktosa yang diperoleh dari 

toko Primarasa Malang, Madu serta kultur untuk fermentasi mix culture 

 

3.2.2 Bahan Analisa 

 Bahan yang digunakan untuk analisis vitamin C adalah aquades, indikator 

amylum 1%, asam askorbat, dan larutan iodium standar 0,01N. Bahan yang 

digunakan dalam analisis total asam adalah aquades, asam oksalat, indikator 

phenolptalein (PP),dan larutan NaOH 0,1N. Bahan yang digunakan untuk 

analisis pH adalah larutan buffer pH 4 dan larutan buffer pH 7. Bahan yang 

digunakan untuk analisis antioksida adalah larutan DPPH, etanol 96%. 

3.2.2 Alat 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan produk sirup mengkudu adalah 

blander, jar kaca ukuran 1L, kain saring, frezer, timbangan analitik (Mettler 

Toledo). 

 Alat  yang digunakan dalam analisis adalah labu ukur 100 ml (Pyrex),  

gelas ukur 100 ml (Herma), gelas beaker 50 ml (Pyrex), gelas beaker 100 ml 

(Pyrex), gelas beaker 250 ml (Pyrex), gelas beaker 500 ml (Pyrex), erlenmeyer 

100 ml (Pyrex), spatula besi, burret (Herma), bola hisap (Merienfiel),pipet volum 

10 ml (Pyrex), pipet volum 1 ml (Pyrex), dan timbangan analitik (Mettler Toledo), 

erlenmeyer 250 ml (Pyrex), pipet volum 10 ml (Pyrex),corong kaca, kertas saring, 

pipet tetes, buret kaca 25 ml (Pyrex), pH meter (Ezido spec: PL 600 V 220 volt), 

https://www.google.co.id/search?biw=1024&bih=473&noj=1&q=fermentasi+mengkudu+mix+culture&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjQrJWU1o7MAhXIjpQKHQ3KBRgQvwUIGCgA


34 
 

tabung reaksi (Pyrex), penangas air (Maspion), dan gelas piala. plastik bening ¼ 

Kg dan colour reader. spektrofotometer. 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial dengan dua faktor. Faktor I terdiri dari 3 level dan faktor 

II terdiri dari 3 level, sehingga didapatkan 9 kombinasi perlakuan. Setiap 

perlakuan dilakukan 3 kali ulangan sehingga didapatkan 27 satuan percobaan. 

Faktor I. Proporsi madu dan fruktosa (volume / volume) 

P1 = 1:1 

P2 = 1:2 

P3 = 1:3 

Faktor II. konsentrasi sari mengkudu terfermentasi (volume) 

K1 = 50% 

K2 = 60% 

k3 = 70% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama merupakan 

penelitian pendahuluan. Sedangkan tahap kedua adalah tahap penelitian inti. 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan lama fermentasi dan 

penambahan fruktosa dan madu untuk mengetahui pengaruh karakteristik fisik 

sirup mengkudu yang akan diteliti. 

Pada penelitian pendahuluan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. 

Yang pertama adalah persiapan bahan baku, dan fermentasi sari mengkudu. 

Untuk mendapatkan sari mengkudu dilakukan ekstraksi cara dingin dengan cara 

mencuci mengkudu yang telah matang dan dilakukan penghancuran. Selury hasil 

penghancuran dibekukan hingga beku. Setelah dibekukan dilakukan tawing dan 

di fermentasi mengunakan mix culture selama 1 hingga 10 hari, di dapat 

fermentasi lebih dari 9 hari menghasilkan sari mengkudu yang asamnya 

diperkirakan tinggi, dilhat dari segi aroma, sedangkan di bawah 8 hari belum 

terjadi perubahan yang siknifikan. Setelah proses fermentasi selesai, sari 

mengkudu dipanaskan pada suhu 50oC-60oC selama 10 menit, dan dianjutkan 

dengan dibuat sirup dengan cara penambahan madu dan fruktosa 1:1 1:2 dan 

https://www.google.co.id/search?biw=1024&bih=473&noj=1&q=fermentasi+mengkudu+mix+culture&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjQrJWU1o7MAhXIjpQKHQ3KBRgQvwUIGCgA
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1:3. pemilihan proporsi ini dilakukan berdasarkan rasa manis tertinggi berada di 

fruktosa, serta mempertibangkan harga madu yang relaih mahal. selain itu sirup 

mengkudu yang digunakan mengunakan konsentrasi 50%. 60% serta 70%, hal 

ini dipertimbangkan karena diperkirakan antioksidan yang didapat pada sirup 

tinggi.  

3.4.2 Penelitian Pembuatan Produk 

 Proses pelaksanaan penelitian pembuatan sirup mengkudu dapat dilihat 

pada diagram alir Gambar 3.1 diantaranya sebagai berikut: 

1. Menyiapkan bahan baku yang akan digunakan yaitu buah mengkudu yang 

sudah matang.  

2. Mencuci buah dengan air mengalir. 

3. Memperkecil ukuran dengan cara memotong mengkudu dengan pisau 

4. Menimbang mengkudu 

5. Menghancurkan mengkudu dengan blander dan ditambahkan air ¼% dari 

berat mengkudu 

6. Membekukan dengan frezer selama 24 jam pada suhu -24oC 

7. dilakukan tawing 

8. difermentasi sari mengkudu 50%, 60%, an 70%, selama 8 hari dengan 

menambahkan mix culture sebanyak 0,1% 

9. diakukan pemanasan dengan suhu 50oC-60oC, selama 10 menit 

10. ditambahkan fruktosa dan madu dengan perbandingan 1:1 1:2 1:3 

11. dilakukan pengadukan 

3.5 Pengamatan dan Analisis Data 

3.5.1 Pengamatan 

a. Bahan baku (mengkudu) 

1. Pengamatan kimia buah mengkudu meliputi: 

 AnalisisTotal Asam (Apriyantono, 1989). 

 Analisis Total Antioksidan (Hatano, et al., 1989 dalam Prasetya, 

2013) 

 Analisis Vitamin C (Sudarmadji dkk, 1997). 

 Analisis Total Gula  

 Analisis pH (Yuwono dan Susanto, 1998). 

 

https://www.google.co.id/search?biw=1024&bih=473&noj=1&q=fermentasi+mengkudu+mix+culture&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjQrJWU1o7MAhXIjpQKHQ3KBRgQvwUIGCgA
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b. Sirup mengkudu 

 1. Pengamatan fisik meliputi: 

 Analisis Tingkat Warna dengan Colour Reader (Yuwono dan 

Susanto, 1998). 

2. Pengamatan kimia meliputi: 

 AnalisisTotal Asam (Apriyantono, 1989). 

 Analisis Total Antioksidan (Hatano, et al., 1989 dalam Prasetya, 2013) 

 Analisis Total Gula 

 Analisis Vitamin C (Sudarmadji dkk, 1997). 

 Analisis pH (Yuwono dan Susanto, 1998). 

c. Minuman sirup mengkudu 

1. Pengamatan Organoleptik meliputi: 

 Uji Sensoris Organoleptik Hedonic Scale (Soekarta, 1985). 

 Pemilihan Perlakuan Terbaik ( Zeleny, 1982) 

 

1.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis menggunakan ragam sidik 

(ANOVA) dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) secara faktorial. Apabila 

terdapat beda nyata dilakukan uji BNT(Beda Nyata Terkecil) dengan selang 

kepercayaan 5% dan dilanjutkan dengan uji lanjut DMRT (Ducan’s Multiple 

Range Test) apabila terdapat interaksi pada kedua perlakuan. Untuk analisis 

organoleptik dilakukan dengan menggunakan uji hedonik. Sedangkan untuk 

pemilihan perlakuan terbaik dengan metode zeleny. 
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3.7 Diagram Alir 

 

 

Dicuci dengan air mengalir 

 

Diperkecil ukuran 

 

Ditimbang sebanyak 500g 

 

Dihancurkan dengan blender 

(sluri mengkudu) 

 

Dibekukan dengan frezer (24 jam dengan suhu -24oC) 

 

Dilakukan tawing 

 

Disaring 

 

 

 

 

Di lakukan fermentasi 

(suhu ruang selama 8 hari) 

 

 

 

Di panaskan (50o-60OC 15 menit) 

 

 

 

Diseduh dengan air sebanyak 200 mL 

 

 

 

Buah mengkudu matang 

 

Analisis: 

- Total Asam 

- Vitamin C 

- Total Gula 

-Antioksidan 

 

mix culture 0,1% 
Saccharomyces 
dan Acetobacter 

 Analisis: 

- Total Asam 

- Vitamin C 

- Total Gula 

-Antioksidan 

-pH 

-Total 

padadatanTerlarut 

- Warna 

mengkudu terfermentasi 

sirup mengkudu  

minuman sirup mengkudu  

Analisis : 

- Uji Organoleptik 

(warna, rasa, dan 

aroma) 

- Pemilihan 

Perlakuan Terbaik 

 

Sari mengkudu 

Ampas 

 

Madu dan 

fruktosa dengan 

perbandingan 

1:1 

1:2 

1:3 

 

Konsentrasi 

50%,60%, 70% 

https://www.google.co.id/search?biw=1024&bih=473&noj=1&q=fermentasi+mengkudu+mix+culture&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjQrJWU1o7MAhXIjpQKHQ3KBRgQvwUIGCgA
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sirup mengkudu ini adalah 

buah mengkudu yang diperoleh dari Belimbing, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Buah mengkudu yang digunakan adalah buah yang sudah tua, dengan ciri – ciri 

buah berwarna putih transparan, memiliki aroma yang menyengat, serta tekstur 

yang lunak. Bahan baku mengkudu kemudian dilakukan analisis awal yang 

meliputi pH, vitamin C, total gula, padatan terlarut, total asam, dan antioksidan. 

Tujuan dari analisis bahan baku yaitu untuk mengetahui kandungan awal yang 

terdapat pada buah mengkudu sebelum dilakukan proses pengolahan, sehingga 

dapat diketahui apakah terjadi penurunan atau peningkatan karakteristik 

mengkudu setelah menjadi produk sirup mengkudu. Hasil analisis bahan baku 

awal dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 
Tabel 4.1 Data Hasil Analisis Bahan Baku Berupa Mengkudu Dibandingkan   

dengan Literatur 
Parameter HasilAnalisa Literatur 

Air (%) 
pH 

Vitamin C (mg/100g) 
Total Asam (%) 
Total Gula (%) 

80,07 
5,27 
167 
0,21 
1,93 

89,10* 
4,02** 
175** 
0,13* 

 

Sumber: * Hardoko (2003) 
               ** Jones (2000) 

 
Kadar air pada buah mengkudu hasil analisa sedikit berbeda dengan 

literatur yakni berdasarkan hasil penelitian diperoleh 80,07 sedangkan literatur 

sebesar 89,10. Hal ini diduga karena adanya perbedaan tempat tumbuh, iklim, 

kondisi lingkungan dan penyimpanan, cara budidaya, serta disebabkan adanya 

perbedaan tingkat kematangan pada buah yang dianalisa. Semakin matang buah 

maka presentase kadar air yang dikandung semakin tinggi (Supriyadi, 2005). 

pH pada buah mengkudu hasil analisa sedikit berbeda dengan literatur 

yakni berdasarkan hasil penelitian diperoleh 5,27 sedangkan literatur sebesar 

4,02 Hal ini diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat kematangan buah saat 

dipanen maupun kondisi penyimpanan setelah dipanen. Kondisi penyimpanan 

yang baik dan terkontrol dapat memperlambat proses respirasi dan pematangan 
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buah sehingga peningkatan pH berlangsung lambat, sebaliknya apabila kondisi 

penyimpanan yang kurang terkontrol dapat menyebabkan proses respirasi buah 

berjalan cepat sehingga peningkatan pH berjalan cepat (Sharman, 1995).  

Vitamin C mengkudu hasil analisa lebih rendah dibandingkan dengan 

literatur yakni berdasarkan hasil penelitian diperoleh 167 mg/100g sedangkan 

literatur sebesar 175 mg/100g. Adanya perbedaan vitamin C tersebut karena 

komposisi kimia yang terdapat dalam buah mengkudu juga berbeda meskipun 

dalam varietas yang sama. Kandungan vitamin C dalam mengkudu secara nyata 

akan dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, pertumbuhan, dan pengolahannya. 

Komponen kimia dalam buah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

perbedaan varietas, keadaan iklim, tempat tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, 

cara pemanenan, kematangan pada saat panen dan kondisi penyimpanan pasca 

panen. Buah yang matang dipohon memiliki kandungan vitamin C yang relatif 

lebih tinggi dari pada yang matang setelah panen karena saat pemetikan dan 

penyimpanan terdapat penurunan kadar vitamin C apabila tidak disimpan dalam 

suhu rendah. Menurut Kartasapoetra (1994), vitamin C akan mengalami 

penurunan dengan adanya aktivitas enzim asam askorbat oksidase pada saat 

penimpanan.  

Total asam mengkudu hasil analisa sedikit berbeda dengan literatur yakni 

berdasarkan hasil penelitian diperoleh 0,21% sedangkan literatur sebesar 0,13%. 

Perbedaan tersebut bisa disebabkan karena tingkat kematangan ataupun lama 

simpan pasca panen. Total asam pada buah-buahan akan mencapai maksimum 

selama pertumbuhan dan perkembangan, kemudian menurun selama 

penyimpanan (Wills, 1981). Mengkudu memiliki kandungan asam kaproat, asam 

kaprik, dan asam kaprilat yang termasuk dalam golongan asam lemak bebas 

(Bangun dan Sarwono, 2002). Semakin tua umur buah mengkudu maka asam 

akan semakin meningkat, sehingga umur pemanenan mengkudu juga 

mempengaruhi total asam pada mengkudu. 

 Padatan terlarut mengkudu dari hasil analisa hanya berbanding sedikit 

dengan lituratur, yakni berdasarkan hasil penelitian diperoleh 5obrix, sedangkan 

literatur sebesar 6,22 obrix, perbedaan ini disebabkan karena penyimpanan, dan 

tingkat kematangan buah yang digunakan berbeda. Menurut Muchtadi (2000), 

bahwa komponen setiap buah-buahan tidak sama dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: perbedaan varietas, keadaan iklim, umur, tempat 
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tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, tingkat kematangan, dan 

kondisi penyimpanan setelah panen. 

Total gula pada mengkudu hasil analisa diperoleh 1,93%. Total gula 

dipengaruhi oleh tingkat kematangan, kondisi tempat tumbuh, ataupun lama 

simpan pasca panen . Meskipun varietas yang digunakan sama, akan tetapi bila 

asal daerah tempat tumbuh berbeda maka dapat mempengaruhi sifat kimia buah 

mengkudu. Semakin lama waktu simpan buah pasca panen, semakin matang 

buah dan semakin tinggi pula kadar gulanya. Pada awal pertumbuhan buah 

konsentrasi gula total sangat rendah. Tetapi saat proses pemasakan, gula total 

meningkat tajam dalam bentuk glukosa dan fruktosa. Pada saat pemasakan 

buah terjadi peningkatan respirasi, produksi etilen serta terjadi akumulasi gula 

(Quazi, 1970). 

4.2 Sifat Kimia dan Fisik Sirup Mengkudu 

4.2.1 Vitamin C 

 Vitamin C yang terdapat pada buah mengkudu merupakan sumber 

vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang 

bersifat larut dalam air dan berperan sebagai salah satu antioksidan. Vitamin C 

ini juga dikenal dengan nama kimia yaitu asam askorbat. Pengukuran kadar 

vitamin C dilakukan dengan reaksi redoks yaitu dengan menggunakan larutan 

iodin (I2) sebagai titran dan larutan amilum sebagai indikator. Pada proses titrasi, 

setelah semua vitamin C bereaksi dengan iodin, maka kelebihan iodin akan 

terdeteksi dengan indikator amilum dalam suasana basa berwarna biru. 

Beberapa karakteristik vitamin C antara lain sangat mudah teroksidasi oleh 

panas, cahaya dan logam (Winarno, 1997). Hasil analisis menunjukkan rerata 

kadar vitamin C pada sirup mengkudu berkisar antara 98,68–140,88 mg/100g 

(Lampiran 3). Rerata vitamin C sirup mengkudu ini akibat pengaruh konsentasi 

sari mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan fruktosa  dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Grafik Rerata Vitamin C Sirup Mengkudu dengan Berbagai 
Konsentasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi Madu : 

Fruktosa 
 

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kadar vitamin C 

cenderung naik dengan semakin tingginya konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi, sebaliknya kadar vitamin C menurun dengan semakin besarnya 

perbandingan proporsi madu dan fruktosa serta sebaliknya. Bila di bandingkan 

dengan bahan baku vitamin C mengalami penurunan dikarenakan pada 

pembuatan sirup mengkudu terdapat proses pemanasan, proses pemanasan ini 

membuat vitamin C bersifat larut air dan volatil banyak yang ikut menguap 

bersama dengan air sehingga menurunkan nilai vitamin C. Selain itu adanya 

proses fermentasi juga dapat mempengaruhi perubahan nilai vitamin C, dan juga 

fermentasi dilakukan pada jar kaca transparan sehingga selama proses 

fermentasi sari mengkudu terkena cahaya yang mengakibatkan oksidasi cahaya 

yang dapat menurunkan jumlah vitamin C. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan fruktosa 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (α=0,01) terhadap nilai kadar vitamin C 

sirup mengkudu, serta terdapat interaksi antara kedua perlakuan yang 

berpengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap nilai kadar vitamin C sirup 

mengkudu. Rerata kadar vitamin C sirup mengkudu akibat interaksi konsentrasi 

sari mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan fruktosa dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Rerata Nilai Vitamin C Sirup Mengkududengan Berbagai Konsentasi 

Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi Madu : Fruktosa 

Konsentrasi Sari 
Mengkudu (b/b) 

Proporsi Madu 
: Fruktosa 

Kadar Vitamin C 
(mg/100g) 

DMRT 
(α=0,01) 

 
50% 

1:1 114,19bc 6,745343 
1:2 98,77ab 6,446082 
1:3 98,68a 6,181236 

 
60% 

1:1 124,96c 6,915921 
1:2 114,52bc 6,841106 
1:3 108,53b 6,621149 

 
70% 

1:1 140,88e  
1:2 134,053de 7,026648 
1:3 132,88d 6,915921 

Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan. 
 

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa semakin banyak konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan fruktosa memberikan pengaruh 

nyata terhadap kadar vitamin C sirup mengkudu. Rerata kadar vitamin C tertinggi 

akibat interaksi antara konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta 

penambahan proporsi madu dan fruktosa yakni pada konsentrasi sari mengkudu 

70% serta proporsi madu dan fruktosa 1:1 sebesar 140,88 mg/100g. Sedangkan 

kadar vitamin C terendah terdapat pada perlakuan sari mengkudu terfermentasi 

50% dengan proporsi madu berbanding fruktosa 1:3 sebesar 98,66 mg/100g. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai kadar vitamin C pada sirup 

mengkudu cenderung meningkat seiring dengan semakin besarnya konsentrasi 

sari mengkudu terrfermentasi.  Hal ini dikarenakan vitamin C paling banyak 

berada pada mengkudu, sedangkan pada madu juga terdapat virtamin C hanya 

saja jumlahnya sedikit, sehingga semakin besar konsentrasi mengkudu yang 

digunakan maka vitamin C akan semakin besar nilainya. Semakin besar proporsi 

madu dan fruktosa maka nilai vitamin c semakin rendah, hal ini dikarenakan 

vitamin c hanya berada pada madu sedangkan pada fruktosa tidak terdapat  

vitamin c, dengan demikian semakin besar perbandingan proporsi madu dan 

fruktosa maka nilai vitamin C semakin rendah. Bila dibandingkan dengan kadar 

vitamin C bahan baku mengkudu yakni sebesar 175 mg/100g, maka terjadi 

penurunan kadar vitamin C setelah diolah menjadi sirup mengkudu. Penurunan 

vitamin C disebabkan oleh pengaruh pengolahan, terutama pada proses 

fermentasi. Fermentasi dapat mengurangi vitamin C yang terkandung pada buah 

mengkudu. Menurut (buckle, 1987) pada produk buah-buahan dimana secara 

keseluruhan cenderung untuk kekurangan vitamin dan terutama mudah dirusak 

oleh mikroorganisme yang dapat mensintesa vitamin. Beberapa mikroorganisme 
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tidak dapat tumbuh selain dalam keadaan optimal kecuali bila disediakan nutrisi 

yang mencukupi. Bahan pangan pada umumnya cukup bergizi dan tidak nampak 

secara  jelas adanya mikroorganisme spefsifik sehubungan dengan tersedianya 

vitamin. Menurut Hardoko (2003), semakin lama fermentasi maka semakin 

rendah kadar vitamin C dalam sari buah. Penurunan vitamin C dapat disebabkan 

oleh degradasi Strecker dengan asam amino membentuk warna kecoklatan, 

oksidasi cahaya dan adanya oksigen (Gregory, 1996). Pada produk buah-

buahan dimana secara keseluruhan cenderung untuk kekurangan vitamin dan 

terutama mudah dirusak oleh mikroorganime yang dapat mensintesa vitamin 

(Buckle, 1987). Selain itu penurunan vitamin C dapat disebabkan oleh oksidasi 

cahaya dan adanya oksigen. karena oksidasi terutama pada suhu tinggi dan 

cahaya serta mudah hilang selama pengolahan dan penyimpanan.  

 

4.2.2 Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu 

atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat 

diredam (Suhartono, 2002). Analisa aktivitas antioksidan dilakukan dengan 

menggunakan DPPH (2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl) yang merupakan aplikasi 

dari metode radical-scavenging, Pengukuran aktivitas antioksidan dengan 

metode ini berdasarkan pada kemampuan suatu senyawa uji untuk mengurangi 

intensitas warna radikal DPPH pada 515 nm (Pokorny, 2001). Perubahan warna 

yang terjadi pada larutan DPPH yang direaksikan dengan sampe adalah 

perubahan warna dari ungu menjadi kuning. Hal tersebut terjadi karena semua 

radikal bebas DPPH menjadi berpasangan ketika terjadinya reaksi antara larutan 

DPPH dengan zat antioksidan dalam sampel yang dapat mendonorkan atom 

hidrogen, sehingga warna ungu pada larutan DPPH menjadi pudar. Secara 

kuantitatif, aktivitas antioksidan dapat diukur dengan persen inhibisi dan 

dilanjutkan dengan mengukur nilai IC50. Persen inhibisi merupakan nilai 

penghambat radikal bebas. Persen inhibisi digunakan untuk menentukan 

persentase hambatan dari suatu bahan yang dilakukan terhadap senyawa radikal 

bebas (Romansyah, 2011). Grafik rerata % Inhibisi antioksidan sirup mengkudu 

dengan berbagai konsentasi sari mengkudu terfermentasi (50%, 60%, 70%) serta 

proporsi madu : fruktosa (1:1, 1:2, 1:3) dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar4.2 Grafik Rerata % Inhibisi antioksidan Sirup  Mengkudu dengan 

Berbagai Konsentasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi 
Madu : Fruktosa 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa % Inhibisi  cenderung naik 

dengan semakin tingginya konsentrasi sari mengkudu terfermentasi, sebaliknya 

% inhibisi menurun dengan semakin besarnya perbandingan proporsi madu dan 

fruktosa serta sebaliknya. Nilai persen inhibisi ini menunjukkan, dimana angka 

tersebut menunjukkan tingkat efektifitas menangkal radikal bebas, semakin tinggi 

nilai persen inhibisi maka semakin efektif pula aktivitas antioksidannya. Rerata % 

Inhibisi sirup mengkudu terendah diperoleh dari perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi 50% dengan proporsi madu : fruktosa 1:3 sebesar 

84,60%. Sedangkan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% dengan 

proporsi madu:fruktosa 1:1 memiliki % Inhibisi tertinggi yaitu sebesar 54,37%. 

Hal ini dikarenakan antioksidan berada pada mengkudu, sehingga jika 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi tinggi, maka % inhibisi antioksidan juga 

semain tinggi, sedangkan pada proporsi madu dan fruktosa tidak terdapat 

aktifitas antioksidan sehingga dengan adanya proporsi tersebut dapat 

mengurangi aktifitas antioksidan pada sirup mengudu. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (α=0,01), sedangkan proporsi madu dan fruktosa memberikan pengaruh 

yata (α=0,05) terhadap % inhibisi sirup mengkudu, sedangkan interaksi 

keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap % inhibisi sirup mengkudu. Hasil uji 
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lanjut BNT 1% dari sirup mengkudu akibat interaksi konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 
Tabel 4.3  Rerata % Inhibisi Sirup Mengkudu dengan Berbagai Konsentasi Sari  

Mengkudu Terfermentasi. 
Konsentrasi sari 

mengkudu 
  Antioksidan (%) 

  
BNT 1% 

50%   60,04a   

1,534 60% 
 

72,82b 

 70%   78,64c   

Keterangan: reratapH yang didampingi notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
perbedaan nyata pada uji lanjut BNT 1% (α=0,01) 

 
Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa semakin banyak konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi memberikan pengaruh nyata terhadap % inhibisi sirup 

mengkudu. Rerata % inhibisi tertinggi akibat penambahan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi 70% sebesar 78,64%. Sedangkan % inhibisi terendah 

terdapat pada perlakuan sari mengkudu terfermentasi 50% sebesar 60,04%. Dari 

data tersebut menunjukkan bahwa % inhibisi pada sirup mengkudu cenderung 

meningkat seiring dengan semakin besarnya konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi. Hal ini dikarenakan antioksidan terbanyak pada sirup mengkudu 

terdapat pada mengkudu. Menurut Ivo (2013), bahan makanan yang memiliki 

aktifitas antioksidan yang baik dilihat dari segi kemampuan menangkal radikal 

bebas adalah buah mengkudu. Buah mengkudu menghasilkan sederatan 

antioksidan diantaranya: scopoletin, nitric oxide, vitamin C dan vitamin A 

(Prabowo, 1997). Rerata % inhibisi sirup mengkudu akibat perlakuan proporsi 

madu dan  fruktosa dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 

Tabel 4.4  Rerata % Inhibisi Sirup Mengkudu dengan Berbagai Proorsi Madu ; 

Fruktosa 
proporsi madu : 

fruktosa 
  Antioksidan (%) 

  
BNT 1% 

1:1   75,70c   

3,627 1:2 
 

69,78b 

 1:3   66,03a   

Keterangan: reratapH yang didampingi notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
perbedaan nyata pada uji lanjut BNT 5% (α=0,05) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui bahwa serta proporsi madu dan 

fruktosa memberikan pengaruh nyata terhadap % inhibisi sirup mengkudu. 

Rerata % inhibisi tertinggi akibat penambahan proporsi madu dan fruktosa yakni 
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pada proporsi madu dan fruktosa 1:1 sebesar 75,70%. Sedangkan % inhibisi 

terendah terdapat pada perlakuan sari mengkudu terfermentasi 50% dengan 

proporsi madu berbanding fruktosa 1:3 sebesar 60,03%. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa % inhibisi pada sirup mengkudu cenderung menurun seiring 

dengan semakin besarnya proporsi madu dan fruktosa. Hal ini dikarenakan pada 

madu juga terdapat antioksidan hanya saja jumlahnya tidak sebesar antioksidan 

pada mengkudu. Kandungan nutrisi dalam madu yang berfungsi sebagai 

antioksidan adalah vitamin C, asam organik, enzim, asam fenolat, flavonoid dan 

beta karoten yang bermanfaat sebagai antioksidan tinggi serta Vitamin A, Vitamin 

E yang juga merupakan salah satu vitamin antioksidan esensial yang utama 

(Parwata, 2010). Sedangkan pada fruktosa tidak mengandung antioksidan 

Sehingga semakin besar proporsi madu dan fruktosa maka nilai % inhibisi 

semakin rendah.  

Aktivitas antiksidan (% inhibisi) mempunyai hubungan yang erat dengan 

vitamin C. Hasil korelasi menunjukkan % inhibisi semakin tinggi dengan semakin 

tingginya vitamin C. Korelasi antara  % inhibisi  dan vitamin C ditampilkan pada 

Gambar 4.3 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Korelasi Antara % Inhibisi dan Vitamin C Sirup Mengkudu 
 

 Gambar 4.3 memperlihatkan korelasi positif  antara % inhibisi  dan 

vitamin C sirup mengkudu, dengan persamaan regresi y = 0,559x + 4,112 dan 

nilai koefisien determinasi 0,853. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh 

menunjukkan bahwa % inhibisi semakin tinggi dengan semakin tingginya vitamin 

C sebesar 85,3%. Sirup mengkudu dengan perlakuan penambahan konsentrasi 

sari mengkudu yang semakin tinggi maka akan meningkatkan % inhibisi  dan 

vitamin C  produk sirup mengkudu. Hal ini dikarenakan vitamin C yang 

y = 0,559x + 4,112
R² = 0,853

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,00 50,00 100,00 150,00

%
 In

h
ib

is
i

Vitamin C (mg/100 g)



47 
 

terkandung pada sirup mengudu, merupakan antioksidan, sehingga semakin 

tingginya % inhibisi maka vitamin C juga akan meningkat.  Menurut Cohen 

(2007), dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa senyawa 

antioksidan yang terkandung dalam buah mengkudu antara lain adalah asam 

askorbat atau vitamin C, mineral selenium, rutin, dan americanin A. Selain itu 

pada madu juga terdapat vitamin C yang merupakan antioksidan. Kandungan 

nutrisi dalam madu yang berfungsi sebagai antioksidan adalah vitamin C 

(Parwata, 2010). 

 

4.2.3  pH (Nilai Keasaman) 

pH (nilai keasaman) menunjukan tingkat kemasaman dari suatu produk. 

pH pada sirup mengkudu ini dipengaruhi oleh jumlah asam-asam yang terlarut di 

dalam buah mengkudu yang ada secara alami, maupun dari hasil fermentasi 

yang dilakukan. Fermentasi dapat mengubah bahan baku berbentuk hancuran 

tanaman (dari daun atau buah) yang dilakukan asam laktat. Asam laktat yang 

dihasilkan dengan cara tersebut akan menurunkan nilai pH dari lingkungan 

pertumbuhan dan menimbulkan rasa asam (Buckle, 1987). Erwinda (2013) 

menyebutkan bahwa semakin rendah pH suatu bahan pangan maka semakin 

tinggi asam yang terkandung pada bahan tersebut. pH dibentuk dari informasi 

kuantitatif yang dinyatakan oleh tingkat derajat keasaman atau basa yang 

berkaitan dengan aktivitas ion hydrogen. Nilai pH dari suatu unsur adalah 

perbandingan antara adalah perbandingan antara konsentrasi ion hidrogen [H+] 

dengan konsentrasi ion hidroksil [OH-]. Jika konsentrasi H+ lebih besar dari OH-, 

maka material tersebut merupakan material asam, yaitu nilai pH kurang dari 7. 

Tetapi jika konsentrasi OH- lebih besar dari H+, maka material tersebut 

merupakan material basa, yaitu nilai pH lebih dari 7. Jika konsentrasi H+ dan OH- 

sama, maka material tersebut merupakan material netral, yaitu nilai pH 7. Grafik 

rerata pH sirup mengkudu dengan berbagai konsentasi sari mengkudu 

terfermentasi (50%, 60%, 70%) serta proporsi madu : fruktosa (1:1, 1:2, 1:3) 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar4.4 Grafik Rerata pH Sirup  Mengkudu dengan Berbagai Konsentasi  

Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi Madu : Fruktosa 
 

 Berdasarkan Gambar 4.4 data hasil analisis menunjukkan rerata pH sirup 

mengkudu berkisar antara 3,90-4,80. Semakin tinggi konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi maka pH yang dihasilkan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. 

Akan tetapi semakin besar perbandingan madu : fruktosa, maka semakin tinggi 

pH yang dihasilkan, serta sebaliknya. Rerata nilai pH sirup mengkudu terendah 

diperoleh dari perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% dengan 

proporsi madu:fruktosa 1:1 sebesar 3,90. Sedangkan konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi 50% dengan proporsi madu:fruktosa 1:3 memiliki pH tertinggi yaitu 

sebesar 4,80. Bila dibandingkan dengan nilai pH bahan baku mengkudu segar 

yakni sebesar 5,8 maka terjadi penurunan pH pada produk sirup mengkudu. Hal 

ini dipengaruhi oleh adanya asam-asam yang terlarut dalam buah mengkudu 

serta adanya proses fermentasi. Fermentasi pada sari mengkudu ini melibatkan 

bakteri asam laktat serta khamir, bakteri asam laktat mengubah glukosa menjadi 

asam laktat, ester, etanol, dan beberapa asam organik lainnya (jay, 1997). 

Khamir merubah glukosa menjadi etanol dan karbondioksida. Namun sering juga 

menghasil akan asetal dehid dan asam-asam organik seperti asam piruvat, asam 

malat, dan asam asetat sebagai hasil sampingnya, sehingga menurunkan pH 

dari sari mengkudu.  

 Data hasil analisis sidikr agam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi berpengaruh sangat nyata 

(α=0,01) terhadap pH sirup mengkudu, dan perlakuan proporsi madu berbanding 

fruktosa berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap pH sirup mengkudu sedangkan 

interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap pH sirup mengkudu. Hasil 
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uji lanjut BNT 1% dari rerata pH sirup mengkudu pada perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi (50%, 60%, 70%) dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5  Rerata Nilai pH Sirup Mengkudu dengan Berbagai Konsentasi Sari  

Mengkudu Terfermentasi. 
konsentrasi sari 

mengkudu 
  Rerata PH 

  
BNT 1% 

50%   4,71c   

0,337 60% 
 

4,34b 

 70%   3,98c   

 Keterangan: reratapH yang didampingi notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
perbedaan nyata pada uji lanjut BNT 1% (α=0,01) 
 

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa nilai pH terendah diperoleh dari 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% sebesar 3,98, sedangkan nilai pH 

tertinggi pada konsentrasi sari mengkudu 50% sebesar 4,71. Semakin besar 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi maka semakin rendah nilai pH sirup 

mengkudu yang dihasilkan, begitupun sebaliknya, hal ini dikarenakan adanya 

proses fermentasi yang dapat merubah pH pada sari mengkudu, sehingga 

semakin besarnya konsentrasi sari mengkudu terfermentasi yang digunakan 

maka pH semakin rendah dan sebaliknya. Fermentasi asam asetat adalah 

pengubahan bahan baku berbentuk hancuran tanaman (dari daun atau buah) 

yang dilakukan asam. Asam yang dihasilkan dengan cara tersebut akan 

menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa 

asam, sedangkan adanya penambahan proporsi madu dan fruktosa 

mengakibatkan pH menjadi meningkat. Rerata pH sirup mengkudu akibat 

perlakuan proporsi madu dan  fruktosa dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 
Tabel 4.6  Rerata Nilai pH Sirup Mengkudu dengan Berbagai Proporsi Madu :  

Fruktosa 
proporsi madu : 

fruktosa 
  Rerata pH 

  
BNT 5% 

1:1   4,30a   

0,127 1:2 
 

4,29a 

 1:3   4,44b   

 Keterangan: reratapH yang didampingi notasi huruf yang berbeda menunjukkan 
perbedaan nyata pada uji lanjut BNT 1% (α=0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai pH terendah diperoleh dari 

proporsi madu berbanding fruktosa 1:1 sebesar 4,30, sedangkan nilai pH 

tertinggi pada proporsi madu berbanding fruktosa 1:3 sebesar 4,44. Semakin 

besar proporsi madu berbanding fruktosa maka semakin tinggi nilai pH sirup 
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mengkudu yang dihasilkan, begitupun sebaliknya, hal ini dikarenakan adanya pH 

pada madu dan Fruktosa merupakan pH basa, sehingga semakin besarnya 

proporsi madu berbanding fruktosa yang digunakan maka pH semakin 

meningkat.  

 

4.2.4 Total Asam 

 Salah satu faktor yang berhubungan dengan kestabilan sirup mengkudu 

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

disimpan lebih lama bergantung pada total asam yang ada dalam bahan pangan 

tersebut. Kenaikan kadar total asam pada bahan pangan yang dihasilkan sejalan 

dengan penurunan nilai pH (Widodo, 2008). Hasil analisa menunjukkan rerata 

total asam sirup mengkudu berkisar antara 0,30% - 0,50%. Rerata kadar total 

asam sirup mengkudu akibat perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 

serta proporsi madu dan fruktosa dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Rerata Kadar Total  Asam dengan Berbagai  Konsentasi 
Sirup Mengkudu dengan Berbagai Konsentasi Sari Mengkudu 
Terfermentasi dan Proporsi Madu : Fruktosa 

 
 Gambar 4.5, diketahui bahwa semakin  tinggi konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi akan semakin meningkat.  Akan tetapi penambahan proporsi madu 

dan fruktosa membuat nilai total asam semakin menurun. Rerata kadar total 

asam terendah pada perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 50% 

dan penambahan proporsi madu, fruktosa 1:3 yakni sebesar 0,30%. Sedangkan 

rerata kadar total asam tertinggi pada perlakuan konsentrasi sari mengkudu 
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terfermentasi 70% dan proporsi madu, fruktosa 1:1 yakni sebesar 0,50%. Bila 

dibandingkan dengan kadar total asam bahan baku sebesar 0,18%, maka terjadi 

peningkatan kadar total asam pada sirup mengkudu. Hal ini diduga karena 

jumlah asam – asam yang terlarut dalam buah mengkudu secara alami maupun 

hasil fermentasi. Perlakuan fermentasi (aktifitas mikrobiologis) pada sari 

mengkudu menghasilkan asam asetat yang meningkatkan total asam. Hal ini 

sesuai dengan (Titrajaya dkk,. 2003) bahwa karakteristik fisik yang berubah 

selama fermentasi adalah pH dan total asam. Fermentasi ini mengunakan bakteri 

asam asetat yang mengubah glukosa menjadi asam asetat, etanol, dan 

beberapa asam organik lainnya (jay, 1997). Khamir mengubah glukosa menjadi 

etanol dan karbondioksida, namun sering juga menghasilkan asetal dehid dan 

asam – asam organik seperti piruvat, asam malat, dan asam asetat sebagai hasil 

sampingnya. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi memberikan pengaruh yang sangat nyata (α=0,01) 

terhadap kadar total asam sirup mengkudu dan proporsi madu : fruktosa. 

Sedangkan interaksi antar kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata. Rerata kadar total asam sirup mengkudu akibat perlakuan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Rerata Nilai Total Asam Sirup Mengkudu dengan Berbagai Konsentasi 

Sari Mengkudu Terfermentasi. 
Konsentrasi sari 

mengkudu 
  Rerata total asam (%) 

  
BNT 1% 

50%   0,32a   

0,130 60% 
 

0,39b 

 70%   0,49c   

Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
Nilai yang disertai dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda   
sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa semakin besar konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi maka kadar total asam sirup mengkudu yang dihasilkan 

semakin tinggi. Kadar total asam sirup mengkudu terendah pada perlakuan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi sebesar 50% yakni 0,32% , sedangkan 

kadar total asam sirup mengkudu tertinggi pada perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi 70% yakni sebesar 0,49%. Peningkatan total asam sirup 

mengkudu dipengaruhi oleh perlakuan fermentasi sehingga semakin banyaknya 

jumlah konsentrasi sari mengkudu yang digunakan maka jumlah asam yang 
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terdapat pada kandungan mengkudu semakin banyak, dan juga semakin banyak 

kandungan pada sari mengkudu yang dapat dirombak oleh mikroorganisme saat 

perlakuan fermentasi. Perlakuan fermentasi (aktivitas mikrobiologis) pada sari 

mengkudu menghasilkan asam yang meningkatkan total asam. Hal ini sesuai 

dengan (Titrajaya, dkk., 2003) bahwa karakteristik fisik yang berubah selama 

fermentasi adalah pH dan total asam. Aktvitas mikrobiologis akan menurunkan 

pH dan meningkatkan jumlah total asam pada jus mengkudu, demikian pula 

dengan pendapat (Buckle, 1987) bahwa fermentasi dapat mengubahan bahan 

baku yang dilakukan asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan akan menurunkan 

nilai pH dan menimbulkan rasa asam. Rerata kadar total asam sirup mengkudu 

akibat perlakuan proporsi madu dan  fruktosa dapat dilihat pada Tabel 4.8 

 
Tabel 4.8 Rerata Nilai Total Asam Sirup Mengkudu dengan Berbagai Prporsi 

Madu dan Frktosa 
proporsi madu : 

fruktosa 
  Rerata total asam (%) 

  
BNT 1% 

1:1   0,42b   

0,026 1:2 
 

0,39a 

 1:3   0,39a   

Keterangan : Data merupakan rerata 3 ka li ulangan 
Nilai yang disertai dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda   
sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa semakin besar proporsi madu 

dan  fruktosa  maka kadar total asam sirup mengkudu yang dihasilkan semakin 

rendah. Kadar total asam sirup mengkudu terendah pada perlakuan proporsi 

madu dan  fruktosa dengan proorsi 1:3 dan 1:2  yakni 0,39% , sedangkan kadar 

total asam sirup mengkudu tertinggi pada perlakuan proporsi madu dan  fruktosa, 

dengan proporsi 1:1  yakni sebesar 0,42%. Penurunan  total asam mengkudu 

dipengaruhi oleh banyaknya penambahan frutosa pada sirup. Fruktosa tidak 

memiliki kandungan asam, sehingga penambahan fruktosa dan madu dapat 

menurunkan tingkat keasaman terutama total asam. Pada madu masih terdapat 

kandungan asam sedikit, sehingga semakin besar perbandingan madu dan 

fruktosa maka total asam semakin menurun. Hal ini sesuai dengan Hendra 

(2013), Gula bukanlah suatu bahan  yang akan mempengaruhi tingkat keasaman 

suatu produk apabila diberi dengan konsentrasi atau jumlah yang berbeda. 

Sehingga perlakuan penambahan gula tidak terlalu mempengaruhi tingkat 

keasaman sirup buah. 
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Nilai total asam mempunyai hubungan yang erat dengan pH. Hasil 

korelasi menunjukkan kadar total asam semakin tinggi dengan rendahnya nilai 

pH. Korelasi antara total asam dan pH ditampilkan pada Gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Korelasi Antara Nilai Total Asam (%) dan pH Sirup Mengkudu 

 

 Gambar 4.6 memperlihatkan korelasi negatif antara pH dan total asam 

sirup mengkudu, dengan persamaan regresi y = 4,173x + 6,014 dan nilai 

koefisien determinasi 0,939. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai total asam maka akan menurunkan pH 

sebesar 93,9%. Sirup mengkudu dengan perlakuan penambahan konsentrasi 

sari mengkudu yang semakin tinggi maka akan meningkatkan total asam produk, 

hal tersebut juga akan menurunkan pH produk. Menurut Buckle (1985), pH 

merupakan tingkat keasaman yang akan mempengaruhi daya tahan suatu 

produk. Dapat dikatakan bahwa kadar asam yang tinggi (pH yang rendah) 

disertai dengan total padatan terlarut yang tinggi seperti pada sirup merupakan 

teknik pengawetan pada produk. 

 

4.2.5 Total Gula 

Total gula adalah kandungan keseluruhan gula yang terdapat dalam 

suatu bahan/produk, baik dalam bentuk gula pereduksi maupun non pereduksi. 

Pengukuran total gula dilakukan untuk mengetahui kandungan keseluruhan gula 

yang terdapat pada sirup mengkudu. Hasil analisis menunjukkan total gula sirup 

mengkudu berkisar antara 41,10%-57,31%. Rerata total gula konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi dan proporsi madu serta fruktosa dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Grafik Rerata Kadar Gula Total dengan Berbagai Konsentasi Sirup 

Mengkudu dengan Berbagai Konsentasi Sari Mengkudu 
Terfermentasi dan Proporsi Madu : Fruktosa 

 

 Berdasarkan Gambar 4.7, diketahui bahwa semakin banyak konsentrasi 

sari mengkudu terfermentasi maka kadar gula total pada sirup semakin rendah, 

dan sebaliknya. Akan tetapi semakin tinggi perbandingan proporsi madu dan 

fruktosa kadar total gula semakin meningkat. Rerata kadar  total gula terendah 

pada perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% dan proporsi 

madu serta fuktosa 1:1  yakni sebesar 41,10%, sedangkan rerata kadar total gula 

tertinggi pada perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 50% dengan 

penambahan proporsi madu serta fruktosa 1:3 yakni sebesar 57,31%. Hal ini 

sesuai dengan Hendri (2013), kadar gula total dipengaruhi oleh jumlah gula yang 

ditambahkan pada produk. Semakin banyak penambahan gula pada sirup buah 

maka persentasi kadar gula total semakin besar. Bila dibandingkan dengan 

kadar total gula bahan baku mengkudu segar  yakni sebesar 5,57%, maka telah 

terjadi peningkatan kadar gula. Hal ini dikarenakan pada pembuatan sirup 

mengkudu terdapat faktor penambahan proporsi madu serta fruktosa yang 

dimana fruktosa merupakan gula dan madu mengandung banyak gula, terutama, 

fruktosa dan glukosa, sehingga jumlah total gula sirup mengkudu mengalami 

peningkatan. Sedangkan SNI 01-3544-1994, sirup adalahproduk dengan kadar 

gula yang tinggi yaitu antara 55%-65%.Pada produk sirup mengkudu ini hasil 

analisa kadar total gula terbesar hanya 57,31%, sedangkan kadar total gula 

terendah adalah 41,97%, sehingga kadar gula terendah tidak sesuai dengan 

SNI. Hal ini dapat dikarenakan jenis gula yang di gunakan berbeda. Pada 
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pembuatan sirup pada umumnya jenis gula yang digunakan adalah gula tebu 

dan sirup jagung atau kombinasi keduanya dalam air ( Satuhu, 2014), sehingga 

memiliki kekentalan dan total gula yang tinggi. Sedangkan pada sirup mengkudu 

ini gula yang digunakan adalah madu dan fruktosa, selain itu pada dasarnya 

buah mengkudu ini tidak memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi sari mengkudu memberikan pengaruh sangat nyata (α=0,01) 

terhadap kadar gula sirup mengkudu. Sedangkan interaksi antar dua perlakuan 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Rerata kadar gula sirup 

mengkudu akibat perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. 

  
Tabel 4.9  Rerata Nilai Total Gula Sirup Mengkudu dengan Berbagai Konsentrasi 

Sari Mengkudu Terfermentasi 
konsentrasi sari 

mengkudu 
  Rerata total gula  (%) 

  
BNT 1% 

50%   55,03c   

1,638 60% 
 

48,66b 

 70%   42,91a   

Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
Nilai yang disertai dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda   
sangat nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9, diketahui bahwa semakin banyak penambahan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi maka nilai total gula pada sirup 

mengkudu semakin rendah, dan sebaliknya. Kadar total gula tertinggi pada 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 50%  sebesar 55,03%, sedangkan 

kadar total gula terendah pada konsentrasi sari mengkudu terermentasi 70% 

sebesar 42,91%. Hal ini dikarenakan pada kosentrasi tinggi yaitu 70% 

kandungan gula pada sari mengkudu terfermentasi hanya sedikit, karena 

mengkudu tidak tinggi gula sehingga rasa dari buah mengkudu juga tidak manis, 

saat dilakukan penambahan proporsi madu berbanding fruktosa maka total gula 

yang dihasilkan pun akan rendah. Sedangkan untuk konsentrasi sari mengkudu 

terfrmentasi dengan konsentrasi rendah akan memiliki jumlah total gula yang 

lebih tinggi karna proporsi sari mengkudu yang tidak banyak. Konsentrasi gula 

yang ditambahkan berpengaruh terhadap nilai total gula yang dihasilkan. 

Semakin banyak konsentrasi gula yang ditambahkan maka akan meningkatkan 

total gula yang ada (Luthony, 1990). 
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4.2.6 Total Padatan Terlarut 

Total padatan terlarut digunakan untuk mengetahui mutu fisik suatu 

produk. Pengukuran total padatan terlarut dilakukan untuk menunjukkan total 

padatan dalam suatu larutan. Total padatan terlarut hasil analisis sirup mengkudu 

berkisar antara 45,00% hingga 29,00%. Rerata total padatan terlarut konsentrasi 

sari mengkudu terfermentasi dan proporsi madu serta fruktosa dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 

 
Gambar 4.8 Grafik Rerata Total Padatan Terlarut dengan Berbagai Konsentasi 

Sirup Mengkudu dengan Berbagai Konsentasi Sari Mengkudu 
Terfermentasi dan Proporsi Madu : Fruktosa 

 

Berdasarkan Gambar 4.8, diketahui bahwa semakin banyak konsentrasi 

sari mengkudu terfermentasi maka total padatan terlarut semakin rendah, dan 

sebaliknya. Akan tetapi semakin tinggi perbandingan proporsi madu dan fruktosa 

maka total padatan terlarut semakin meningkat. Rerata total padatan terlarut 

terendah pada perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% dan 

proporsi madu serta fuktosa 1 : 1  yakni sebesar 65oBrix  sedangkan rerata kadar 

total padatan terlarut tertinggi pada perlakuan konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi 50% dengan penambahan proporsi madu serta fruktosa 1:3 yakni 

sebesar 49 oBrix. Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sari mengkudu dan proporsi madu serta fruktosa 

memberikan pengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap total padatan terlarut 

sirup mengkudu. Sedangkan interaksi antar dua perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata. Rerata total padatan terlarut sirup mengkudu 
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akibat perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10  Rerata Nilai Total Padatan Terlarut Sirup Mengkudu dengan 

Konsentrasi Sari Mengekudu Terfermentasi 

konsentrasi sari 
mengkudu 

  
Rerata total padatan 

terlarut (o
Brix)   

BNT 1% 

50%   63,44c   

1,349 60% 
 

55,89b 

 70%   52,00a   

 Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
Nilai yang disertai dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda   
sangat nyata pada uji BNT (α=0,01) 
 

 Berdasarkan Tabel 4.10, diketahui bahwa semakin banyak penambahan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi maka total padatan terlarut pada sirup 

mengkudu semakin rendah, dan sebaliknya. Kadar total padatan terlarut tertinggi 

pada konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 50% sebesar 63,44 oBrix 

sedangkan kadar total padatan terlarut terendah pada konsentrasi sari 

mengkudu terermentasi 70% sebesar 52,00 oBrix. Hal ini dikarenakan pada 

kosentrasi tinggi yaitu 70% kandungan sari mengkudu terfermentasi tinggi dan 

lebih banyak mengandung air dibandingkan dengan konsentrasi 50%. 

konsentrasi sari mengkudu yang rendah memiliki total padatan terlarut terlarut 

yang rendah, dikarenakan sirup lebih kental dibandingkan dengan konsentrasi 

sari mengkudu 70%. Hal ini sesuai dengan literatur, Total padatan terlarut yang 

tinggi akan menambah tingkat viskositas pada sirup. Rerata total padatan terlarut 

sirup mengkudu akibat perlakuan proporsi madu dan  fruktosa dapat dilihat pada 

Tabel 4.11 

 
Tabel 4.11  Rerata Nilai Total Padatan Terlarut Sirup Mengkudu dengan 

Berbagai Prporsi Madu dan Frktosa 

Proporsi Madu dan 
Fruktosa 

  
Rerata Rerata total 

padatan terlarut (o
Brix)   

BNT 5% 

1:1   55,44a   

2,037 1:2 
 

57,56b 

 1:3   58,33c   

Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
Nilai yang disertai dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda   
sangat nyata pada uji BNT (α=0,05) 

 
 Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa semakin banyak penambahan 

proporsi madu dan fruktosa maka nilai total padatan terlarut pada sirup 

mengkudu semakin tinggi, dan sebaliknya. Kadar total padatan terlarut tertinggi 
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pada proporsi madu dan fruktosa 70% sebesar 58,33 oBrix sedangkan Kadar 

total padatan terlarut terendah pada proporsi madu dan  fruktosa 50% sebesar 

55,44 oBrix. Hal ini dikarenakan pada pada proporsi madu dan fruktosa 70% 

kandungan gula nya tinggi, sehingga Kadar total padatan terlarut meningkat. 

Olsen (1995) menyatakan bahwa gula merupakan komponen padatan terlarut 

yang dominan disamping pigmen, asam organik, vitamin dan protein. Oleh 

karena itu, peningkatan konsentasi gula akan diikuti pula dengan peningkatan 

nilai total padatan terlarut. 

Nilai total padatan terlarut  mempunyai hubungan yang erat dengan total 

gula. Hasil korelasi menunjukkan total padatan terlarut semakin tinggi dengan 

rendahnya tingginnya total gula. Korelasi antara total padatan terlarut  dan total 

gula ditampilkan pada Gambar 4.9 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Korelasi Antara Total Padatan Terlarut dan Total Gula 

 

 Gambar 4.9 memperlihatkan korelasi positif antara antara total padatan 

terlarut  dan total gula sirup mengkudu, dengan persamaan regresi y = 1,001x + -

8,320 dan nilai koefisien determinasi 0,929. Nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai total padatan terlarut maka 

total gula akan naik sebesar 92,9%.  

 

4.2.7 Warna (L*,a*,b*) 

 Warna merupakan salah satu parameter fisik  yang umumnya digunakan 

untuk menentukan penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Warna sirup 

mengkudu diukur menggunakan alat Color Reader dengan parameter yang 

dibaca adalah (L*), (a*), (b*). Parameter (L*) menyatakan tingkat gelap terang 

dengan kisaran 0 sampai 100. Nilai 0 menyatakan sangat gelap atau hitam 
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sedangkan 100 menyatakan sangat terang atau putih. Axia (a*) menyatakan 

tingkat hijau sampai merah dengan kisaran -100 sampai +100. Nilai negatif(-) 

menyatakan kecenderungan warna hijau sedangkan nilai positif(+) menyatakan 

kecenderungan warna merah. Axis(b*) menyatakan tingkat warna biru sampai 

kuning dengan kisaran nilai -100 sampai +100. Nilai negatif(-) menyatakan 

kecenderungan warna biru sedangkan nilai positif(+) menyatakan 

kecenderungan warna kuning (Lawless and Heymann, 1998). 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan fruktosa 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (α=0,01)  terhadap nilai kecerahan 

(L*). Sedangkan pada kemerahan (a*) hanya perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi yang memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(α=0,01),  dan interaksi keduanya memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(α=0,01) nilai kekuningan (b*) sirup mengkudu. Pengaruh konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan fruktosa terhadap nilai 

kecerahan (L*), kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) sirup mengkudu dapat 

dilihat pada Gambar 4.10, 4,11, dan 4.12. 

 

 

Gambar 4.10 Grafik Rerata Tingkat Kecerahan (L*) Sirup Mengkudu Akibat 

Pengaruh Konsentasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan 
Proporsi Madu : Fruktosa 
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Gambar 4.11 Grafik Rerata Tingkat Kemerahan (a*) Sirup Mengkudu Akibat 

Pengaruh Konsentasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi 
Madu : Fruktosa 

 

 

Gambar 4.12 Grafik Rerata Tingkat Kekuningan (b*) Sirup Mengkudu Akibat 

Pengaruh Konsentasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi 
Madu : Fruktosa 

 

Dari Gambar 4.10, 4.11 dan 4.12 dapat dilihat bahwa konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi akan menurunkan nilai kecerahan (L*) dan kekuningan 

(b*), dan nilai kemerahan (a*) produk sirup megkudu. Semakin besar proporsi 

madu dan fruktosa  maka warna produk sirup megkudu yang dihasilkan akan 

semakin terang. Rerata nilai kecerahan (L*) akibat pengaruh konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12  Pengaruh Konsentrasi Sari Mengkudu Terfermentasi Terhadap 

Kecerahan (L*)  Sirup Mengkudu 
Konsentrasi sari 

mengkudu 
  Kecerahan 

  
BNT 1% 

50%   27,97c   

0,376 60% 
 

26,69b 

 70%   25,83a   

 Keterangan: Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
Nilai yang disertai dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
pada uji BNT (α=0,01) 
 

 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu berpengaruh terhadap rerata nilai warna kecerahan (L*) sirup 

mengkudu. Penambahan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi pada sirup 

mengkudu ini mengakibatkan nilai kecerahan menurun. Kecerahan tertinggi pada 

sirup mengkudu di dapat dari perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 

50%  sebesar 27,97, sedangkan kecerahan terendah pada sirup mengkudu di 

dapat dari perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% sebesar 

25,83. Hal ini dikarenakan warna sari mengkudu terfermentasi cukup pekat 

sehingga semakin banyak konentrasi yang ditambahkan maka nilai kecerahan 

semakin menurun. Rerata nilai kecerahan (L*) akibat perlakuan proporsi madu 

dan  fruktosa dapat dilihat pada Tabel 4.13 

 
Tabel 4.13  Pengaruh Proporsi Madu dan  Fruktosa Terhadap  Kecerahan (L*) 

Sirup Mengkudu 
proporsi madu : 

fruktosa 
  Kecerahan 

  
BNT 1% 

1:1   26,61a   

0,218 1:2 
 

26,96c 

 1:3   26,92b   

Keterangan: Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
Nilai yang disertai dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
pada uji BNT (α=0,01) 
 

 Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa perlakuan perlakuan proporsi 

madu dan  fruktosa berpengaruh terhadap rerata nilai warna kecerahan (L*) sirup 

mengkudu. Penambahan perlakuan proporsi madu dan  fruktosa pada sirup 

mengkudu ini mengakibatkan nilai kecerahan meningkat, berkebalikan dengan 

pengaruh konsentrasi sari mengkudu. Kecerahan tertinggi pada sirup mengkudu 

di dapat dari perlakuan perlakuan proporsi madu dan  fruktosa 60%  sebesar 

26,96, sedangkan kecerahan terendah pada sirup mengkudu di dapat dari 

perlakuan perlakuan proporsi madu dan  fruktosa 50% sebesar 26,61. Hal ini 

dikarenakan fruktosa memiliki warna yang putih transparan dan  madu memilki 
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warna coklat muda sehingga semakin besar perbandingan madu dan fruktosa 

maka nilai kecerahan semakin meningkat. 

  analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 

sari mengkudu terfermentasi pengaruh yang sangat nyata (α=0,01)  terhadap 

nilai kemerahan (a*) dan interaksi keduanya  tidak memberikan pengaruh 

terhadap nilai kemerahan (a*). Rerata konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 

kemerahan (a*) sirup mengkudu dapat dilihat pada Tabel 4.14 

 
Tabel 4.14  Pengaruh Konsentrasi Sari Mengkudu Terfermentasi Terhadap 

Kemerahan (a*)  Sirup Mengkudu 
Konsentrasi sari 

mengkudu 
  Kemerahan 

  
BNT 1% 

50%   10,17c   

0,628 60% 
 

9,76b 

 70%   9,24a   

Keterangan: Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
Nilai yang disertai dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 
pada uji BNT (α=0,01) 
 

 Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu berpengaruh terhadap rerata nilai warna kemerahan (a*) sirup 

mengkudu. Penambahan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi pada sirup 

mengkudu ini mengakibatkan nilai kemerahan (a*)  menurun. Kecerahan tertinggi 

pada sirup mengkudu di dapat dari perlakuan konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi 50%  sebesar 10,17, sedangkan kemerahan terendah pada sirup 

mengkudu di dapat dari perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% 

sebesar 9,24. Hal ini dikarenakan warna sari mengkudu terfermentasi cukup 

pekat sehingga semakin banyak konentrasi yang ditambahkan maka nilai 

kemerahan semakin menurun. Rerata nilai kecerahan (L*) akibat perlakuan 

proporsi madu dan  fruktosa dapat dilihat pada Tabel 4.11 

 analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa interaksi perlakuan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi dan proporsi madu berbaning fruktosa 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (α=0,01)  terhadap nilai kekuningan 

(b*). Rerata akibat interaksi konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta 

proporsi madu dan fruktosa dapat dilihat pada Tabel 4.15 
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Tabel 4.15 Pengaruh Interaksi Konsentrasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan 

Proporsi Madu : Fruktosa Terhadap Kekuningan  (b*)  Sirup Mengkudu 

Konsentrasi Sari 
Mengkudu (b/b) 

Proporsi Madu 
: Fruktosa 

Kekuningan DMRT 
(α=0,01) 

 
50% 

1:1 41de 4,860 

1:2 33,67bc 4,665 

1:3 27,67a 4,275 

 
60% 

1:1 40de 4,783 
1:2 37,67cd 4,783 
1:3 29,33ab 4,458 

 
70% 

1:1 41de  

1:2 37,33cd 4,731 

1:3 30,67abc 4,579 
Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
 

 Berdasarkan Tabel 4.13  dapat dilihat bahwa perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu berpengaruh terhadap rerata nilai warna kuningan (b*) sirup 

mengkudu. Penambahan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi dan proporsi 

madu berbanding fruktosa pada sirup mengkudu ini mengakibatkan nilai 

kuningan meningkat. Kuningan tertinggi pada sirup mengkudu di dapat dari 

perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% dan 50% dengan 

proporsi madu berbanding fruktosa 1:1 sebesar 41, sedangkan kuningan 

terendah pada sirup mengkudu di dapat dari perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi 50% dengan proporsi madu berbanding fruktosa 1:3 

sebesar 27,07. Hal ini dikarenakan warna sari mengkudu terfermentasi sedikit 

terang kekuningan, begitu juga dengan madu, sedangka fruktosa meiliki warna 

transparan bening, sehingga semakin banyak penambahan proporsi fruktosa 

maka warna menjadi semakin terang dan sebaiknya semakin rendah maka 

semakin kekuningan. 

 

4.3 Penilaian Kesukaan Sirup Mengkudu 

  Penilaian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan yang iartikan sebagai pengenalan alat indra terhaap sifat benda 

karna adanya rangsangan yang diterima alat indra (UMS, 2013). Pengujian 

organoleptik dilakukan menggunakan metode hedonik atau yang sering disebut 

uji  kesukaan. Uji hedonik sering digunakan untuk menilai secara organoleptik 

terhaap komoditas yang sama atau suatu produk. Uji hedonik mengunakan skala 

berupa skala numerik sehingga dapat dianalisa secara statistika (UMS,2013). 

Pada uji organoptik yang dilakukan terdapat 40 panelis yang diminta untuk 
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mengungkapkan tanggapannya terhadap produk sirup mengkudu. Tingkat 

kesukaan dalam pengujiannya menggunakan skala (1-5).  Berikut ini merupakan 

pembagian skala berdasarkan skor. 

Tabel 4.16 Skala Tingkat Kesukaan Uji Organoleptik 

Skala Keterangan 

1 Sangat Tidak suka 
2 Tidak suka 

3 Agak suka 
4 
5 

Suka 
Sangat suka 

  
4.3.1 Kesukaan Terhadap Warna 

 Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangat bergantung 

pada beberapa faktor yang salah satunya adalah warna. Warna merupaka 

indikator  pertama yang berperan pada persepsi konsumen karna warna 

merupakan faktor yang dapat langsug dilihat oleh konsuen. Warna merupakan 

daya tarik pertama dari sebuah produk yang dapat dilihat langsung oleh 

konsumen, dengan melihat warna konsumen telah memiliki gambaran tertentu 

mengenai produk dari warnanya (Yuwono dan Susanto, 1998). Warna yang 

menarik dapat mempengaruhi selera konsumen dan membangkitkan selera 

makan konsumen (Wahyuni, 2011). Hasil uji organoleptik warna sirup mengkudu 

dalam Gambar 4.13. 

 

 
Gambar 4.13 Pengaruh Konsentasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi 

Madu : Fruktosa Terhadap Tingkat Kesukaan Panelis pada 
Parameter Warna 
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Gambar 4.13 menunjukkan skor kesukaan panelis terhadap warna sirup 

mengkudu, dimana rerata skor kesukaan panelis tertinggi diperoleh dari 

kombinasi perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 50% serta 

proporsi madu dan fruktosa 1:1 yaitu sebesar 3,48% . Sedangkan rerata skor 

kesukaan panelis terendah diperoleh pada kombinasi perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi 70%  serta proporsi madu dan fruktosa 1:3  yaitu 2,43. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa nilai kesukaan panelis 

terhadap warna sirup mengkudu  terdapat interaksi pada perlakuan konsentrasi 

sari mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan fruktosa sangat berbeda 

nyata (α=0,01). Selanjutnya sampel dilakukan uji DMRT 1% yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.17 

 
Tabel 4.17 Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Warna Sirup Mengkudu 

Konsentrasi Sari 
Mengkudu (b/b) 

Proporsi Madu 
: Fruktosa 

Rerata kesukaan 
Warna  

DMRT 
(α=0,01) 

 
50% 

1:1 3,35d  
1:2 3,18cd 0,388 
1:3 2,63a 0,339 

 
60% 

1:1 3,1bc 0,384 
1:2 2,8ab 0,370 
1:3 2,78ab 0,353 

 
70% 

1:1 3,05bc 0,380 
1:2 2,95ab 0,376 
1:3 2,78ab 0,363 

Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
 
 Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa tinggi kesukaan panelis terhadap warna 

sirup mengkudu cenderung meningkat akibat penambahan proporsi madu 

berbanding fruktosa serta knsentrasi sari mengkudu yang rendah. Interaksi 

antara konsenrasi sari mengkudu terfermentasi  yang semakin rendah dengan 

proporsi madu berbanding fruktosa yang rendah menghasilkan warna coklat 

yang tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap. Diduga warna yang tidak terlau 

cerah dan tidak terlalu gelap mempengaruhi kesukaan panelis, dimana semakin 

tidak terlalu terang warna sirup, semakin disukai oleh panelis.  

 

4.3.2 Kesukaan Terhadap Aroma 

 Aroma merupakan flavour atau bau yang dapat dirasakan oleh seseorang 

melalui indra penciuman manusia. Pengujian terhadap aroma dianggap penting 

karena dapat dengan cepat memberikan penilaian terhadap suatu produk 
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diterima atau tidaknya oleh konsumen. Hasil uji organoleptik aroma sirup 

mengkudu dalam Gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14 Pengaruh Konsentasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi 

Madu : Fruktosa Terhadap Tingkat Kesukaan Panelis pada 
Parameter Aroma 

 

 Gambar 4.14 menunjukkan skor kesukaan panelis terhadap aroma sirup 

mengkudu, dimana rerata skor kesukaan panelis tertinggi diperoleh dari 

kombinasi  perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 50% serta 

proporsi madu dan fruktosa 1:1 yaitu sebesar 3,35. Sedangkan rerata skor 

kesukaan panelis terendah diperoleh pada kombinasi perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi 60% serta proporsi madu dan fruktosa 1:2 yaitu sebesar  

2,60. Semakin rendah konsentrasi sari mengkudu terfermentasi, maka semakin 

tinggi pula tingkat kesukaan panelis. Hal ini diduga disebabkan oleh aroma 

mengkudu yang muncul jarang disukai oleh masyarakat kalangan muda, 

sehingga konsentrasi sari mengkudu yang rendah memiliki aroma yang tidak 

terlalu menyengat. Hasil analisis ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa nilai 

kesukaan panelis terhadap aroma sirup mengkudu  terdapat interaksi pada 

perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan 

fruktosa sangat berbeda nyata (α=0,01). Selanjutnya sampel dilakukan uji DMRT 

1% yang dapat dilihat pada Tabel 4.18 

 

 

 

3,35
3,10 3,053,18

2,80
2,95

2,63
2,78 2,78

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1:1 1:2 1:3

K
e

su
ka

an
 T

e
rh

ad
ap

 A
ro

m
a

Proporsi madu : fruktosa

50%

60%

70%



67 
 

Tabel 4.18 Pengaruh Interaksi Konsentrasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan 

Proporsi Madu : Fruktosa Terhadap Aroma Sirup Mengkudu 

Konsentrasi Sari 
Mengkudu (b/b) 

Proporsi Madu 
: Fruktosa 

Aroma DMRT 
(α=0,01) 

 
50% 

1:1 3,35d 
 1:2 3,18cd 0,388 

1:3 2,63a 0,339 
 

60% 
1:1 3,1bc 0,384 
1:2 2,8ab 0,370 
1:3 2,78ab 0,353 

 
70% 

1:1 3,05bc 0,380 
1:2 2,95ab 0,376 
1:3 2,78ab 0,363 

Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
 

 Nilai kesukaan panelis terhadap aroma sirup mengkudu pada perlakuan 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 50% serta proporsi madu dan fruktosa 

1:1 yaitu sebesar 3,35, memilii tingkat kesukaan teringgi pada sirup 

mengkud,sedangkan nilai kesukaan terendah berada pada konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi 50% serta proporsi madu dan fruktosa 1:3  yaitu 

sebesar 2,63. Hal ini dikarenakan aroma yang dihasilkan oleh mengkudu kurang 

diminati oleh masyarakat kalaangan muda saat ini, sehingga mengkudu dengn 

konsentrasi sari mengkudu yang rendah yang paling disukai oleh panelis, selain 

itu pada propori madu berbanding fruktosa 1:1 merupakan perlakuan yang 

memiliki kandungan madu yang tinggi sehingga aroma yang dihasilkan oleh 

mengkudu tidak terlalu tajam. Pada konsentrasi sari mengkudu 50% dengan 

proporsi madu dan fruktosa 1:3 paling tidak diminati kemungkinan pada sirup 

mengkudu dengan konsentrasi ini aroma yang dihasilkan tidak terlalu menyengat 

dan aroma madu tidak terlalu tercium sehingga kurang diminati.  

4.3.3 Kesukaan Terhadap Rasa 

 Rasa suatu bahan pangan atau suatu produk dapat berasal dari sifat 

bahan itu sendiri atau karena adanya zat lain yang ditambahkan pada proses 

pengolahannya. Menurut Winarno (2004), bahwa cita rasa dipengaruhi oleh 

faktor yaitu suhu, senyawa kimia, konsentrasi dan interaksi dengan penambahan 

komponen lain.  Hasil uji organoleptik rasa sirup mengkudu dalam Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Pengaruh Konsentasi Sari Mengkudu Terfermentasi dan Proporsi 
Madu : Fruktosa Terhadap Tingkat Kesukaan Panelis pada 

Parameter Rasa 
 

 Berdasarkan Gambar 4.15 rerata kesukaan panelis terhadap rasa  sirup 

mengkudu akibat perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta 

proporsi madu dan fruktosa berkisar 2,58 – 3,60. Pada perlakuan konsentrasi 

sari mengkudu terfermentasi 50% serta proporsi madu dan fruktosa 1:3 

dihasilkan rasa sirup mengkudu yang memiliki nilai tertinggi dari panelis dengan 

nilai 3,60, berbeda dengan sirup mengkudu perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi 70% serta proporsi madu dan fruktosa 1:2 yang memiliki 

nilai rendah dari panelis yaitu 2,58.  

 Hasil analisis ragam (Lampiran 13) menunjukkan bahwa nilai 

kesukaan panelis terhadap rasa sirup mengkudu pada perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi serta proporsi madu dan fruktosa terdapat interaksi 

antar kedua perlakuan berbeda sangat nyata (α=0,01) Selanjutnya sampel 

dilakukan uji DMRT 1% yang dapat dilihat pada Tabel 4.19 
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Tabel 4.19 Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Sirup Mengkudu 

Konsentrasi Sari 
Mengkudu (b/b) 

Proporsi Madu 
: Fruktosa 

Rerata kesukaan 
Rasa 

DMRT 
(α=0,01) 

 
50% 

1:1 3,15cd 0,526 
1:2 3,05bcd 0,510 
1:3 3,6d  

 
60% 

1:1 2,95abc 0,502 
1:2 3,08cd 0,516 
1:3 3,10cd 0,521 

 
70% 

1:1 2,6ab 0,479 
1:2 2,58a 0,459 
1:3 2,70abc 0,492 

Keterangan : Data merupakan rerata 3 kali ulangan 
 

 Gambar 4.19 menunjukkan skor kesukaan panelis terhadap rasa sirup 

mengkudu, dimana rerata skor kesukaan panelis tertinggi diperoleh dari 

kombinasi perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 50% serta 

proporsi madu dan fruktosa 1:3 yaitu 3,6. Sedangkan rerata skor kesukaan 

panelis tinggidiperoleh pada kombinasi perlakuan konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi 50% serta proporsi madu dan fruktosa 1:3 yaitu  3,6. Diduga 

sebagian besar panelis lebih menyukai rasa manis dengan rasa mengkudu yag 

tidak tajam, sehingga panelis lebih menyukai sirup mengkudu dengan 

konsentrasi terendah, sedangkan proporsi madu dan fruktosa dengan 

perbandingan fruktosa terbanyak, karna lebih manis. Sedangkan yang tidak di 

sukai oleh panelis adalah  konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 70% serta 

proporsi madu dan fruktosa 1:2 yaitu 2,70. Konsentrasi sari mengkudu yang 

tinggi cenderung tidak di minati karna masih terasa mengkudunya. 

 

4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik dengan membandingkan nilai produk setiap 

perlakuan menggunakan Multiple Attribute (Zeleny, 1982). Pemilihan perlakuan 

terbaik dilakukan dengan diambil dari hasil panelis uji organoleptik yang 

dilakukan oleh 40 panelis tidak terlati tanpa adanya pembobotan  pada setiap 

parameter. Parameter yang digunakan adalah antioksidan, vitamin C, total gula, 

total padatan terlarut, pH, total asam, warna. Atribut merupakan sifat –sifat objek 

yang bersifat aktual atau sifat-sifat yang diberikan secara subjektif. metiode 

mutliple attibute betujuan untuk membantu dan mengembangan kepercayaan 

bagi penentu pengambil keputusan untuk memikirkan penyeleaian terbaik 

(Zeleny, 1982). Hasil penenttu perlakuan terbaik organoleptik dab kimia  fisik 
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akibat pengaruh perlakuan konsentrasi sari mengkudu terfermentasi serta 

proporsi madu dan fruktosa dapat dilihat pada Tabel 4.20. 

  
Tabel 4.20 Perlakuan Terbaik Fisik, Kimia dan Organoleptik Masing-Masing 

Sampel 

Perlakuan 
Perlakuan Terbaik Kimia Fisik 

Organoleptik 

p1k1 8,06 

p1k2 6,9410* 

p1k3 7,6982 

p2k1 7,525 

p2k2 7,4667 

p2k3 7,4023 

p3k1 7,6308 

p3k2 7,4853 

p3k3 7,5753 

Keterangan : (*) Perlakuan Terbaik 
 

 Penentuan Perlakuan Terbaik dipilih dengan pengamban nilai terendah 

dari hasil perhitungan total L1, L2, dan Lmax (Lampiran 18). Pada Tabel 4.21 

diketahui bahwa nilai Terendah pada Perlakuan terbaik kimia, fisik pada 

konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 60% serta proporsi madu dan fruktosa 

1:1 dengan karakteristik karakteristik total gula 47,26%, vitamin C 124,96mg/ 

100g, total asam 0,4017%, pH 4,27, antioksidan 75,63%, total padatan terlarut 

55,33, kecerahan (L*) 46,38, kemerahan (a*) 9,76, kekuningan (b*) 33,66667, 

nilai kesukaan panelis terhadap aroma 2,95, nilai kesukaan panelis terhadap 

warna 3,025, dan nilai kesukaan panelis terhadap rasa 3,175. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan pada rasa, aroma pada panelis. serta 

kandungan kimia pada sirup yang tidak terlalu tinggi dan rendah. 
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V.    KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

 Perlakuan penambahan mengkudu pada perlakuan konsentrasi sari 

mengkudu terfermentasi memberikan pengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap 

nilai pH, total asam, total gula,total padatan terlarut, vitamin C, antioksidan, 

tingkat kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*), nilai kesukaan panelis terhadap 

warna sirup mengkudu, dan nilai kesukaan panelis terhadap aroma sirup 

mengkudu, serta niali kesukaan terhadap rasa sirup mengudu. Perlakuan 

proporsi madu dan fruktosa memberikan pengaruh sangat nyata (α=0,01) pada 

vitamin C, total asam, antiokidan, tingkat kecerahan (L*),  nilai kesukaan panelis 

terhadap rasa, aroma warna, dan penguh nyata (α=0,05) pada pH, total padatan 

terlarut. Interaksi antara faktor perlakuan konsentrasi sari mengkudu 

terfermentasi dan proporsi madu  berbanding fruktosa memberikan pengaruh 

sangat  nyata (α=0,01) terhadap kadar vitamin C, kesukaan panelis terhadap 

warna sirup mengkudu, dan nilai kesukaan panelis terhadap aroma sirup 

mengkudu, serta niali kesukaan terhadap rasa sirup mengudu. 

 Perlakuan terbaik Sirup mengudu menurut parameter fisik, kimia dan 

organoleptik diperoleh konsentrasi sari mengkudu terfermentasi 60% serta 

proporsi madu dan fruktosa 1:1 (P1K2) dengan karakteristik karakteristik total 

gula 47,26%, vitamin C 124,96mg/ 100g, total asam 0,4017%, pH 4,27, 

antioksidan 75,63%, total padatan terlarut 55,33, kecerahan (L*) 46,38, 

kemerahan (a*) 9,76, kekuningan (b*) 33,66667, nilai kesukaan panelis terhadap 

aroma 2,95, nilai kesukaan panelis terhadap warna 3,025, dan nilai kesukaan 

panelis terhadap rasa 3,175. 

5.2 Saran 

1. Hasil analisis total gula masih beum memenuhi SNI sehingga perlu dilakukan 

perbaikan untuk skripsi selanjutnya, sehingga memenuhi SNI 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk analisa mikroorganisme apa yang 

terkandung pada mengudu, dan fermentasi mengkudu 

3. Perlu dilakukan uji Total Pleat Count pada sirup mengkudu untuk mengetahui 

jumlah mikroba yang ada pada sirup 
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 LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisis 

A. Analisis Fisik 

1.1 Analisis Warna dengan Colour Reader (Yuwono dan Susanto, 

1998) 

a. Persiapkan sampel dalam wadah plastik bening. 

b. Hidupkan colour reader. 

c. Tentukan target pembacaan L*, a*, b* color space. 

d. Ukur warnanya 

Keterangan: L untuk parameter kecerahan, a dan b 

koordinat kromatisitas, C adalah kroma, h: sudut hue 

(warna). 

e. Menghitung nilai oHue (derajat warna) dengan menggunakan 

rumus arctg  

f. Catat hasil pembacaan. 

B. Analisis Kimia 

2.1 AnalisisTotal Asam (Apriyantono, 1989) 

 Standarisasi NaOH 

a. Sebanyak 0,1 g asam oksalat ((COOH)2.2H2O) (BM=126) 

ditimbang lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml. 

b. Ditambahkan 25 ml akuades. 

c. Ditambahkan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. 

d. Dititrasi dengan larutan NaOH hingga terbentuk warna merah 

muda yang bertahan selama 15 detik. 

Normalitas NaOH dihitung dengan rumus: 

  Normalitas NaOH = gram asam oksalat x 2 

     0,126 x ml NaOH 

 Persiapan Sampel 
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a. Sampel sari apel sebanyak 10 ml dilarutkan menjadi 250 ml 

dalam labu takar. 

b. Diambil 50 ml lalu ditambah 2-3 tetes indikator fenolftalein. 

c. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terjadi perubahan 

warna menjadi merah muda. 

d. Total asam tertitrasi (TAT) dinyatakan dalam persen asam 

laktat. 

Total asam tertitrasi dihitung dengan rumus: 

 TAT (% asam laktat) = V x M x P x BM x 100% 

            B 

Dimana: 

TAT : Total Asam Tertitrasi (% asam asetat) 

V : Jumlah larutan NaOH untuk titrasi (ml) 

M : Molaritas NaOH  

P : Jumlah Pengenceran 

BM : Berat molekul asam asetat (60 g/mol) 

B : Berat contoh (mg) 

2.2 Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan menggunakan 

DPPH (Hatano, et al., 1989 dalam Prasetya, 2013) 

a. Ekstrak dilarutkan dengan metanol konsentrasi 2, 4, 6, 8 ppm 

b. Ekstrak dalam metanol divortex untuk melarutkan sampel 

dengan metanol lalu ditambahkan 1 ml DPPH 0,2 mM dan 

didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang 

c. Absorbansi diukur dengan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 517 nm. Blanko adalah metanol sedagkan kontrol 

sampel diubah menjadi aquades 

d. Aktivitas antioksidan dapat diketahui dari persen 

penghambatan DPPH dengan perhitungan sebagai berikut: 

Aktivitas Antioksidan (%) = A – B x 100% 

           A 

Keterangan: A = Absorbansi blanko 

  B = Absorbansi sampel 

e. Kurva standar asam askorbat dibuat dengan membuat larutan 

asam askorbat dengan berbagai pengenceran misalnya 5, 10, 
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15, 20, dan 25 µM dalam aquades. Masing-masing 

pengenceran dilakukan prosedur kerja seperti pada poin 2 di 

atas. 

 

2.3 Analisis Vitamin C dengan Uji Iodium (Sudarmadji, dkk, 1997) 

a. Bahan sampel ditimbang sebanyak 200-300 gram dan 

dihancurkan dengan blender sampai diperoleh bubur. 

b. Bubur ditimbang sebanyak 10-30 gram, kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 100 ml dan selanjutnya ditambah akuades 

sampai tanda batas. 

c. Kemudian filtrat dihomogenkan dan disaring dengan kertas 

saring. 

d. Filtrat yang diperoleh diambil 25 ml dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 100 ml kemudian 1 ml amilum 1% ditambahkan ke 

dalamnya. 

e. Filtrat yang telah ditambahkan dengan amilum dititrasi dengan 

larutan iodium standar 0,01 N sampai terjadi perubahan warna. 

f. Kadar vitamin C dihitung dengan rumus: 

   Vitamin C (%) = ml iodium x 0,01 N x 100/25 x 88 x 100 

             Berat bahan (mg) 

2.4 Penentuan Total Gula Metode Anthrone (Apriantono et al., 

1994) 

Pembuatan Kurva Standar 

a. Larutan glukosa standar (0,2 mg/ml), masing-masing sebanyak 

0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 ml dimasukkan dalam tabung reaksi. 

Setelah itu masing-masing ditambahkan dengan akuades 

sampai volumenya 1 ml. Larutan ditambahkan dengan pereaksi 

Anthrone sebanyak 5 ml. Tabung reaksi dipanaskan selama 12 

menit. Setelah itu didinginkan, absorbansi larutan dibaca pada 

panjang gelombang 630 nm. Plot kurva dibuat standar dibuat, 

yaitu jumlah glukosa standar (sumbu x) dan nilai absorbansi 

(sumbu y), lalu ditentukan persamaan regresi liniernya. 
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Analisa Sampel 

a. Sampel, ditimbang 5,8 gram. Dimasukkan ke dalam erlenmeyer 

dan ditambahkan 80 ml aquades dan CaCO3 sampai lakmus 

biru 

b. Sampel didihkan kemudian didinginkan 

c. Diambil 5 ml dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml, kemudian 

ditambahkan 3-5 ml pb asetat, Na. Oksalat  0,1 gram dan 

aquades hingga tanda tera 

d. Disaring dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer. Kemudian filtratnya diambil 1 ml dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi dan ditambahkan aquades 9 ml 

e. Selanjutnya sampel divorteks untuk menghomogenkan, diambil 

1 ml dan ditambahkan 5 ml anthrone. Kemudian tutup tabung 

dengan alumunium foil 

f. Sampel divorteks kembali, dipanaskan hingga mendidih. 

Didinginkan dan kemudian di baca dengan spektrofotometer 

630 nm 

Catat hasil yang terbaca oleh spektrofotometer 

2.5 Analisa pH dengan pH meter (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. 20 ml sampel dimasukkan dalam beaker glass. Pada sampel 

yang berbentuk larutan homogen yang tidak terlalu pekat dapat 

langsung diukur pH-nya tanpa harus dilakukan pengenceran 

terlebih dahulu 

b. PH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7. 

Kemudian elektroda dibilas dengan aquades setiap mengganti 

buffer dan dikeringkan dengan tissue 

c. Elektroda dicelupkan pada sampel, set pengukur pH 

d. Dibiarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh 

pembacaan yang stabil 

e. Dicatat hasil pengukuran pH sampel dan harus diingat setiap kali 

mengganti sampel, elektroda dicuci terlebih dahulu dengan 

aquades serta dikeringkan dengan tissue 
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2.6   Analisis Total Padatan Terlarut 

a. Sampel dilarutkan dalam beaker glass, kemudian diteteskan 

ke refraktometer 

b. Catat nilai yang terlihat dengan meneropong 

 

C. Organoleptik 

3.1 Uji Sensoris Organoleptik Hedonic Scale (Soekarta, 1985) 

  Uji hedonik, panelis diminta mengungkapkan tanggapan 

pribadinya mengenai kesukaan atau ketidaksukaan. Pengujian 

dilakukan dengan menyodorkan secara acak 6 macam sampel yang 

masing-masing telah diberi kode yang berbeda-beda kepada 20 

panelis. Selanjutnya panelis diminta memberikan penilaian terhadap 

sampel sesuai dengan skala hedonik yang ada. 

 Pada penelitian ini uji sensoris yang dilakukan meliputi warna, 

aroma, dan rasa. Pengujian menggunakan uji skala hedonik dengan 

urutan skala yaitu: 

1 = sangat tidak suka 

2 = tidak suka 

3 = agak suka 

4 = suka 

5 = sangat suka 

3.2 Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984) 

  Perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan 

metode indeks efektivitas. Prosedur perhitungannya sebagai 

berikut: 

a. Mengelompokkan parameter. 

Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah 

dengan parameter organik. 

b. Memberikan bobot pada setiap parameter pada masing-

masing kelompok. 

Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan 

setiap parameter dalam mempengaruhi tingkat penerimaan 

konsumen yang diwakili oleh panelis. 
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Pembobotan = Nilai total setiap parameter 

   Nilai total parameter 

c. Menghitung Nilai Efektivitas (NE) dengan rumus. 

NE = Np – Ntj 

    Ntb – Ntj 

Keterangan: NE = Nilai Efektivitas 

     Np = Nilai Perlakuan 

     Ntj = Nilai Terjelek 

     Ntb = Nilai Terbaik 

d. Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, 

maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi 

sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan 

rerata semakin kecil semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai 

nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

e. Menghitung nilai produk (Np). 

Nilai produk  diperoleh dari perkalian Nilai Efektivitas dengan 

bobot nilai. 

f. Menjumlahkan nilai produk dari semua parameter pada tiap 

kelompok. 

Kelompok yang mempunyai nilai produk tertinggi adalah 

perlakuan terbaik pada kelompok parameter. 

g. Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki nilai 

produk tertinggi untuk parameter organoleptik. 
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Lampiran 2. Data Analisa Bahan Baku 

Parameter HasilAnalisa 

Air (%) 
pH 

Vitamin C (mg/100g) 
Total Asam (%) 
Total Gula (%) 

80,07 
5,27 
167 
0,21 
1,93 

 

Lampiran 3. Data Analisa Vitamin C 

Data Analisa Vitamin C (mg/100g) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 115,28 113,52 113,76 342,56 114,1867 0,954428 

p1k2 60% 125,84 124,96 124,08 374,88 124,96 0,88 

p1k3 70% 140,8 139,28 142,56 422,64 140,88 1,641463 

p2k1 50% 99,84 99,68 96,8 296,32 98,77333 1,710828 

p2k2 60% 114,4 115,28 113,88 343,56 114,52 0,707672 

p2k3 70% 137,28 132 132,88 402,16 134,0533 2,828804 

p3k1 50% 99,84 99,4 96,8 296,04 98,68 1,642924 

p3k2 60% 111,76 110 103,84 325,6 108,5333 4,158718 

p3k3 70% 132 132,88 133,76 398,64 132,88 0,88 

Total 1077,04 1067 1058,36 
   

Rerata 119,6711 118,5556 117,5956       

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 342,56 374,88 422,64 1140,08 126,6756 

P2 296,32 343,56 402,16 1042,04 115,7822 

P3 296,04 325,6 398,64 1020,28 113,3644 

Total (K) 934,92 1044,04 1223,44     

Rerata 103,88 116,0044 135,9378     

FK = 379828,4 
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Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 
Notasi 

0,05 0,01 

Ulangan 2 19,42199 9,710993 2,89156 3,633723 6,226235 tn 

Perlakuan 8 5720,809 715,1011 212,9296 2,591096 3,889572 ** 

P 2 905,0881 452,5441 134,7502 3,633723 6,226235 ** 

K 2 4716,123 2358,062 702,1399 3,633723 6,226235 ** 

P x K 4 99,59739 24,89935 7,414067 3,006917 4,772578 ** 

Error 16 53,73428 3,358393 
    Total 26 5793,965 

      

 

TABEL UJI LANJUT DMRT  
 

    Data Urutan rp(jnd) sd RP(jnt) Notasi 

114,19 98,68 2,998 

1,496305 

4,4859 A 

124,96 98,77 3,144 4,7044 Ab 

140,88 108,53 3,235 4,8405 B 

98,77 114,19 3,297 4,9333 Bc 

114,52 114,52 3,343 5,0021 Bc 

134,05 124,96 3,376 5,0515 C 

98,68 132,88 3,402 5,0904 D 

108,53 134,05 3,422 5,1204 De 

132,88 140,88 3,337 0,0000 E 

 

Lampiran 4. Data Analisa Antioksidan 

Data Analisa Analisa Antioksidan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 67,48 67,22 65,91 200,60 66,87 0,84368 

p1k2 60% 76,37 74,04 76,48 226,89 75,63 1,38016 

p1k3 70% 85,06 81,25 87,49 253,80 84,60 3,14401 

p2k1 50% 61,09 56,91 58,66 176,66 58,89 2,10056 

p2k2 60% 73,68 70,52 75,37 219,56 73,19 2,46258 

p2k3 70% 74,46 79,30 78,04 231,80 77,27 2,50756 

p3k1 50% 54,18 51,71 57,22 163,11 54,37 2,75665 

p3k2 60% 72,58 68,75 67,62 208,95 69,65 2,59883 

p3k3 70% 69,67 77,91 74,62 222,19 74,06 4,14765 

Total 634,58 627,60 641,40     
 Rerata 70,508 69,733 71,267 
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Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 342,56 374,88 422,64 1140,08 126,6756 

P2 296,32 343,56 402,16 1042,04 115,7822 

P3 296,04 325,6 398,64 1020,28 113,3644 

Total (K) 934,92 1044,04 1223,44     

Rerata 103,88 116,0044 135,9378     

FK = 379828,4 
     

Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 
Notasi 

0,05 0,01 

Ulangan 2 10,5799 5,2900 0,7621 3,6337 6,2262 tn 

Perlakuan 8 2099,3537 262,4192 37,8044 2,5911 3,8896 ** 

P 2 427,8971 213,9485 30,8217 3,6337 6,2262 ** 

K 2 1629,8297 814,9149 117,3975 3,6337 6,2262 ** 

P x K 4 41,6269 10,4067 1,4992 3,0069 4,7726 tn 

Error 16 111,0640 6,9415 
    Total 26 2220,9976 

      

Tabel Uji Lanjut BNT 

Faktor P 

Uji Lanjut BNT (Faktor P) 

Data  Urutan t alfa sd BNT Notasi 

75,70 66,03 

2,920 1,242 3,627 

A 

69,78 69,78 B 

66,03 75,70 C 

 

Faktor K 

Uji Lanjut BNT (Faktor K) 

Data  Urutan t alfa sd BNT Notasi 

60,04 60,04 

2,920 0,525 1,534 

A 

72,82 72,82 B 

78,64 78,64 C 
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Lampiran 5. Data Analisa pH 

Data Analisa Analisa pH 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 4,8 4,5 4,7 14,00 4,67 0,15275 

p1k2 60% 4,3 4,5 4 12,80 4,27 0,25166 

p1k3 70% 3,9 4 4 11,90 3,97 0,05774 

p2k1 50% 4,7 4,6 4,7 14,00 4,67 0,05774 

p2k2 60% 4,4 4,2 4,3 12,90 4,30 0,1 

p2k3 70% 4 3,8 3,9 11,70 3,90 0,1 

p3k1 50% 4,8 4,7 4,9 14,40 4,80 0,1 

p3k2 60% 4,6 4,5 4,3 13,40 4,47 0,15275 

p3k3 70% 4,1 4,1 4 12,20 4,07 0,05774 

Total 39,60 38,90 38,80     
 Rerata 4,400 4,322 4,311 

    

Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 14,00 12,80 11,90 38,70 4,30 

P2 14,00 12,90 11,70 38,60 4,29 

P3 14,40 13,40 12,20 40,00 4,44 

Total (K) 42,40 39,10 35,80     

Rerata    4,71   4,34    3,98     

FK = 509,603 
     

Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
0,05 0,01 

Ulangan 2 0,0422 0,0211 1,3103 3,6337 6,2262 tn 

Perlakuan 8 2,5667 0,3208 19,9138 2,5911 3,8896 ** 

P 2 0,1356 0,0678 4,2069 3,6337 6,2262 * 

K 2 2,4200 1,2100 75,1034 3,6337 6,2262 ** 

P x K 4 0,0111 0,0028 0,1724 3,0069 4,7726 tn 

Error 16 0,2578 0,0161 
    Total 26 2,8667 
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Tabel Uji Lanjut BNT 

Faktor P 

Uji Lanjut BNT (Faktor P) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

4,30 4,29 

2,120 0,060 0,127 

A 

4,29 4,30 A 

4,44 4,44 B 

 

Faktor K 

Uji Lanjut BNT (Faktor K) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

4,71 3,98 

2,920 0,115 0,337 

a 

4,34 4,34 b 

3,98 4,71 c 

 

Lampiran 6. Data Analisa Total Asam 

Data Analisa Analisa Total Asam 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 0,3625 0,3542 0,3342 1,05 0,35 0,01455 

p1k2 60% 0,4212 0,4095 0,3744 1,21 0,40 0,02436 

p1k3 70% 0,5148 0,4797 0,5148 1,51 0,50 0,02026 

p2k1 50% 0,3042 0,31005 0,3042 0,92 0,31 0,00338 

p2k2 60% 0,4095 0,36515 0,4093 1,18 0,39 0,02555 

p2k3 70% 0,4629 0,4797 0,4965 1,44 0,48 0,0168 

p3k1 50% 0,3159 0,2925 0,2808 0,89 0,30 0,01787 

p3k2 60% 0,4095 0,38025 0,36855 1,16 0,39 0,02109 

p3k3 70% 0,4665 0,5031 0,4797 1,45 0,48 0,01854 

Total 3,67 3,57 3,56     
 Rerata 0,407 0,397 0,396 

    

Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 1,05 1,21 1,51 3,77 0,42 

P2 0,92 1,18 1,44 3,54 0,39 

P3 0,89 1,16 1,45 3,50 0,39 

Total (K) 2,86 3,55 4,40     

Rerata 0,32 0,39 0,49     

FK = 4,323 
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Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
0,05 0,01 

Ulangan 2 0,0007 0,0004 1,0040 3,6337 6,2262 tn 

Perlakuan 8 0,1384 0,0173 47,6296 2,5911 3,8896 ** 

P 2 0,0046 0,0023 6,3325 3,6337 6,2262 ** 

K 2 0,1321 0,0660 181,8785 3,6337 6,2262 ** 

P x K 4 0,0017 0,0004 1,1536 3,0069 4,7726 tn 

Error 16 0,0058 0,0004 
    Total 26 0,1449 

      

Tabel Uji Lanjut BNT 

Faktor P 

Uji Lanjut BNT (Faktor P) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

0,42 0,39 

2,920 0,009 0,026 

a 

0,39 0,39 a 

0,39 0,42 b 

 

Faktor K 

Uji Lanjut BNT (Faktor K) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

0,32 0,32 

2,920 0,045 0,130 

a 

0,39 0,39 b 

0,49 0,49 c 

 

Lampiran 7. Data Analisa Total Gula 

Data Analisa Analisa Total Gula 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 53,655 55,07 52,292 161,02 53,67 1,38908 

p1k2 60% 47,158 47,157 47,472 141,79 47,26 0,18158 

p1k3 70% 39,403 39,927 43,961 123,29 41,10 2,4941 

p2k1 50% 57,795 53,864 50,72 162,38 54,13 3,54479 

p2k2 60% 46,791 49,987 47,053 143,83 47,94 1,77442 

p2k3 70% 46,371 36,154 47,053 129,58 43,19 6,10519 

p3k1 50% 59,314 57,27 55,331 171,92 57,31 1,99173 

p3k2 60% 50,72 52,136 49,463 152,32 50,77 1,33729 

p3k3 70% 41,603 45,586 46,109 133,30 44,43 2,46448 

Total 442,81 437,15 439,45     
 Rerata 49,201 48,572 48,828 
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Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 161,02 141,79 123,29 426,10 47,34 

P2 162,38 143,83 129,58 435,79 48,42 

P3 171,92 152,32 133,30 457,53 50,84 

Total (K) 495,31 437,94 386,17     

Rerata 55,03 48,66 42,91     

FK = 64476,146 
     

Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
0,05 0,01 

Ulangan 2 1,7997 0,8998 0,0998 3,6337 6,2262 tn 

Perlakuan 8 723,7388 90,4673 10,0380 2,5911 3,8896 ** 

P 2 57,5941 28,7971 3,1952 3,6337 6,2262 tn 

K 2 662,3823 331,1911 36,7481 3,6337 6,2262 ** 

P x K 4 3,7624 0,9406 0,1044 3,0069 4,7726 tn 

Error 16 144,1993 9,0125 
    Total 26 869,7378 

      

Tabel Uji Lanjut BNT 

Faktor K 

Uji Lanjut BNT (Faktor K) 

Data  Urutan t alfa sd BNT Notasi 

55,03 55,03 

2,920 0,561 1,638 

C 

48,66 48,66 B 

42,91 42,91 A 
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Lampiran 8. Data Analisa Total Padatan Terlarut 

Data Analisa Analisa Total Total Padatan Terlarut 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 64 62 60 186,00 62,00 2 

p1k2 60% 56 56 54 166,00 55,33 1,1547 

p1k3 70% 50 48 49 147,00 49,00 1 

p2k1 50% 65 62 63 190,00 63,33 1,52753 

p2k2 60% 59 56 55 170,00 56,67 2,08167 

p2k3 70% 52 54 52 158,00 52,67 1,1547 

p3k1 50% 65 66 64 195,00 65,00 1 

p3k2 60% 58 50 59 167,00 55,67 4,93288 

p3k3 70% 56 52 55 163,00 54,33 2,08167 

Total 525,00 506,00 511,00     
 Rerata 58,333 56,222 56,778 

    

Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 186,00 166,00 147,00 499,00 55,44 

P2 190,00 170,00 158,00 518,00 57,56 

P3 195,00 167,00 163,00 525,00 58,33 

Total (K) 571,00 503,00 468,00     

Rerata 63,44 55,89 52,00     

FK = 88065,333 
     

Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

Db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
0,05 0,01 

Ulangan 2 21,5556 10,7778 2,5953 3,6337 6,2262 tn 

Perlakuan 8 670,6667 83,8333 20,1873 2,5911 3,8896 ** 

P 2 40,2222 20,1111 4,8428 3,6337 6,2262 * 

K 2 609,5556 304,7778 73,3913 3,6337 6,2262 ** 

P x K 4 20,8889 5,2222 1,2575 3,0069 4,7726 tn 

Error 16 66,4444 4,1528 
    Total 26 758,6667 
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Tabel Uji Lanjut BNT 

Faktor P 

Uji Lanjut BNT (Faktor P) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

55,44 55,44 

2,120 0,961 2,037 

a 

57,56 57,56 b 

58,33 58,33 c 

 

Faktor K 

Uji Lanjut BNT (Faktor K) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

63,44 63,44 

2,920 0,462 1,349 

c 

55,89 55,89 b 

52,00 52,00 a 

 

Lampiran 9. Data Analisa Kecerahan (*L) 

Data Analisa Analisa Kecerahan (*L) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 27,93 27,50 27,43 82,87 27,62 0,27148 

p1k2 60% 26,64 26,77 26,93 80,34 26,78 0,14526 

p1k3 70% 25,20 25,43 25,63 76,27 25,42 0,21688 

p2k1 50% 28,03 28,31 28,00 84,34 28,11 0,17017 

p2k2 60% 26,77 26,90 27,07 80,73 26,91 0,15031 

p2k3 70% 25,90 25,70 25,93 77,53 25,84 0,1262 

p3k1 50% 28,47 27,90 28,13 84,50 28,17 0,2848 

p3k2 60% 26,17 26,33 26,63 79,13 26,38 0,23649 

p3k3 70% 26,17 26,17 26,33 78,67 26,22 0,09623 

Total 160,47 160,61 161,00     
 Rerata 26,808 26,779 26,900 

    

Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 82,87 80,34 76,27 239,47 26,61 

P2 84,34 80,73 77,53 242,61 26,96 

P3 84,50 79,13 78,67 242,30 26,92 

Total (K) 251,71 240,21 232,47     

Rerata      27,97 26,69 25,83     

FK = 8607,568 
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Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

Db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
0,05 0,01 

Ulangan 2 0,0163 0,0082 0,3244 3,6337 6,2262 tn 

Perlakuan 8 4319,4623 539,9328 21472,4969 2,5911 3,8896 ** 

P 2 10827,5851 5413,7926 215300,2145 3,6337 6,2262 ** 

K 2 10847,7561 5423,8780 215701,3018 3,6337 6,2262 ** 

P x K 4 -17355,8789 -4338,9697 -172555,7644 3,0069 4,7726 tn 

Error 16 0,4023 0,0251 
    Total 26 4319,8809 

      

Tabel Uji Lanjut BNT 

Faktor P 

Uji Lanjut BNT (Faktor P) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

26,61 26,61    a 

26,96 26,92 2,920 0,075 0,218 b 

26,92 26,96    c 

 

Faktor K 

Uji Lanjut BNT (Faktor K) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

27,97 25,83 

2,920 0,129 0,376 

a 

26,69 26,69 b 

25,83 27,97 c 

 

Lampiran 10. Data Kemerahan (a) 

Data Analisa Analisa Kemerahan (a) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 10,3 9,78 10,3 30,38 10,13 0,30022 

p1k2 60% 9,7 10 9,6 29,30 9,77 0,20817 

p1k3 70% 9,01 9,5 8,66 27,17 9,06 0,42194 

p2k1 50% 9,6 10 11,04 30,64 10,21 0,74333 

p2k2 60% 9,6 9,6 10 29,20 9,73 0,23094 

p2k3 70% 9,2 9,3 9,4 27,90 9,30 0,1 

p3k1 50% 10,2 10 10,3 30,50 10,17 0,15275 

p3k2 60% 10 10,33 9,031 29,36 9,79 0,67519 

p3k3 70% 9,8 9,3 9 28,10 9,37 0,40415 

Total 87,41 87,81 87,33     
 Rerata 9,712 9,757 9,703 
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Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 30,50 29,20 27,17 86,87 9,65 

P2 30,64 29,36 27,90 87,90 9,77 

P3 30,38 29,30 28,10 87,78 9,75 

Total (K) 91,52 87,86 83,17     

Rerata 55,03 48,66 42,91     

FK = 64476,146 
     

Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

Db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
0,05 0,01 

Ulangan 2 0,0147 0,0073 0,0375 3,6337 6,2262 tn 

Perlakuan 8 4,0686 0,5086 2,6038 2,5911 3,8896 * 

P 2 0,0706 0,0353 0,1807 3,6337 6,2262 tn 

K 2 3,8932 1,9466 9,9661 3,6337 6,2262 ** 

P x K 4 0,1049 0,0262 0,1342 3,0069 4,7726 tn 

Error 16 3,1252 0,1953 
    Total 26 7,2085 

      

Tabel Uji Lanjut BNT 

Faktor K 

Uji Lanjut BNT (Faktor K) 

Data  Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

0,32 0,32 

2,920 0,045 0,130 

A 

0,39 0,39 B 

0,49 0,49 C 
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Lampiran 11. Data Analisa Kekuningan (b) 

Data Analisa Analisa Kekuningan (b) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  Rerata STDEV 
I II III 

p1k1 50% 41 42 40 123,00 41,00 1 

p1k2 60% 32 35 34 101,00 33,67 1,52753 

p1k3 70% 28 26 29 83,00 27,67 1,52753 

p2k1 50% 41 39 40 120,00 40,00 1 

p2k2 60% 38 38 37 113,00 37,67 0,57735 

p2k3 70% 31 29 28 88,00 29,33 1,52753 

p3k1 50% 40 41 42 123,00 41,00 1 

p3k2 60% 37 37 38 112,00 37,33 0,57735 

p3k3 70% 29 32 31 92,00 30,67 1,52753 

Total 317,00 319,00 319,00 

   Rerata 35,222 35,444 35,444 

    

Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 
Total 

(P) 
Rerata 

P1 123,00 41,00 1,00 165,00 18,33 

P2 120,00 40,00 1,00 161,00 17,89 

P3 41,00 1,00 0,00 42,00 4,67 

Total (K) 284,00 82,00 2,00 
  Rerata 31,56 9,11 0,22 
  FK = 33778,704 

     

Tabel Analisa Ragam 

Sumber 
Variasi 

Db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
0,05 0,01 

Ulangan 2 0,2963 0,1481 0,0922 3,6337 6,2262 tn 

Perlakuan 8 644,2963 80,5370 50,1326 2,5911 3,8896 ** 

P 2 -27677,5926 -13838,7963 -8614,3516 3,6337 6,2262 tn 

K 2 -24069,3704 -12034,6852 -7491,3314 3,6337 6,2262 tn 

P x K 4 52391,2593 13097,8148 8153,1066 3,0069 4,7726 ** 

Error 16 25,7037 1,6065 
    Total 26 670,2963 
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TABEL UJI LANJUT DMRT  
 

Data Urutan rp(jnd) sd RP(jnt) Notasi 

41 27,67 4,131 

1,034885 

4,2751 A 

33,67 29,33 4,308 4,4583 Ab 

27,67 30,67 4,425 4,5794 Abc 

40 33,67 4,508 4,6653 Bc 

37,67 37,33 4,572 4,7315 Cd 

29,33 37,67 4,622 4,7832 Cd 

41 40 4,622 4,7832 De 

37,33 41 4,696 4,8598 De 

30,67 41 4,724 0,0000 De 
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Lampiran 12. Data Hasil Uji Organoleptik Warna 

Panelis 
Perlakuan 

p1k1 p1k2 p1k3 p2k1 p2k2 p2k3 p3k1 p3k2 p3k3 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 3 2 3 2 1 3 3 2 

3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 

4 4 3 3 4 2 3 2 2 2 

5 4 4 3 4 3 2 3 3 2 

6 4 3 3 4 2 3 4 3 2 

7 4 4 3 4 3 2 3 3 2 

8 4 2 2 5 5 3 4 2 1 

9 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 3 2 3 2 3 3 1 1 

11 3 4 2 4 3 3 4 2 3 

12 4 3 3 4 3 3 3 3 3 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

16 3 3 2 3 3 2 3 2 2 

17 4 4 3 4 4 3 4 3 3 

18 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

19 4 5 4 5 4 3 3 4 3 

20 2 2 3 2 4 4 3 3 3 

21 4 2 2 3 2 2 3 2 2 

22 4 2 2 3 2 2 3 2 2 

23 4 3 3 4 3 2 3 3 2 

24 5 2 3 4 3 2 2 1 1 

25 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

26 4 4 4 4 4 4 5 4 5 

27 3 1 4 3 2 2 2 4 3 

28 3 2 4 2 2 3 2 3 2 

29 3 3 2 2 2 2 2 2 1 

30 3 3 2 3 2 1 2 1 1 

31 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

32 2 3 1 1 1 1 1 3 2 

33 4 4 2 4 2 2 3 2 2 

34 3 2 3 2 1 2 2 3 2 

35 3 3 3 3 3 4 4 2 2 

36 4 3 4 5 2 2 2 4 2 

37 3 3 2 3 2 2 1 2 2 

38 2 2 3 2 1 2 2 2 2 

39 4 4 3 3 4 4 5 4 5 

40 4 3 4 4 3 3 4 3 3 

Total 139 121 115 131 109 107 119 109 97 

Rerata 3,48 3,025 2,875 3,275 2,725 2,675 2,975 2,725 2,425 
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Analisis Keragaman 

 

            

      

SKALA KERAGAMAN X K1L1 K1L2 K1L3 K2L1 K2L2 K2L3 K3L1 K3L2 K3L3 ∑f (∑f)X (∑f)X2 

5 Sangat suka 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 11 22 44 

4 Suka 1 22 10 10 15 9 9 10 9 4 98 98 98 

3 Agak suka 0 12 16 16 13 11 12 15 14 9 118 0 0 

2 Tidak suka -1 5 11 13 8 16 16 11 14 19 113 -113 113 

1 
Sangat tidak 
suka -2 0 1 1 1 3 3 2 3 6 20 -40 80 

Total Σf 
 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 
  ΣFx 

 
19 1 -5 11 -11 -13 -1 -11 -23 

 
-33 

 (∑f)X2 
            

335 

rata-rata ∑Fx/∑f 
 

0,475 0,025 -0,125 0,275 -0,275 -0,325 -0,025 -0,275 -0,575 
                                 

               Tabel Analisa Sidik Ragam 

            
Sumber Keragaman db JK KT Fhit 

F tabel   

      5% 1% Notasi 

      Perlakuan 8 33,2 4,15 9,053 1,968 2,569 ** 
      Panelis 39 155,7528 3,993661 8,712 1,438 1,666 ** 
      Galat  312 143,0222 0,458405 

          Total 359 331,975 
           

               

               FK 3045,025 
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Lampiran 12. Data Hasil Uji Organoleptik Aroma 

Panelis 
Perlakuan 

p1k1 p1k2 p1k3 p2k1 p2k2 p2k3 p3k1 p3k2 p3k3 

1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 

3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 

4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 

5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 4 3 2 3 3 3 3 3 2 

8 5 3 2 3 2 2 4 4 2 

9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 4 4 2 4 3 2 3 2 3 

11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

13 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

16 3 3 2 3 3 2 2 2 2 

17 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

18 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

19 3 4 2 4 3 3 5 4 3 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 4 4 3 4 3 3 4 4 3 

23 4 4 3 4 3 3 4 4 3 

24 4 3 2 4 3 2 4 3 3 

25 3 3 2 3 2 3 3 2 2 

26 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

27 2 3 4 2 4 2 4 4 4 

28 4 4 1 4 4 4 3 3 3 

29 4 2 2 3 2 3 2 2 2 

30 4 4 3 2 3 3 3 3 3 

31 2 2 2 1 1 2 2 1 1 

32 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

33 3 2 3 2 2 3 4 2 2 

34 2 3 4 3 2 3 2 4 3 

35 3 3 3 3 3 2 2 2 4 

36 5 3 2 4 3 3 2 3 3 

37 3 3 3 2 2 2 1 2 1 

38 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

39 4 4 3 4 3 3 4 4 3 

40 4 4 3 4 3 3 3 3 4 

Total 134 127 105 124 112 111 122 118 111 

Rerata 3,35 3,175 2,625 3,1 2,8 2,775 3,05 2,95 2,775 
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Analisis Keragaman 

            SKALA KERAGAMAN X K1L1 K1L2 K1L3 K2L1 K2L2 K2L3 K3L1 K3L2 K3L3 ∑f (∑f)X (∑f)X2 

5 Sangat suka 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 6 12 24 

4 Suka 1 18 14 7 16 8 5 12 14 7 101 101 101 

3 Agak suka 0 13 16 14 14 18 22 14 12 17 140 0 0 

2 Tidak suka -1 6 9 16 8 12 12 10 12 12 97 -97 97 

1 
Sangat tidak 
suka -2 1 0 3 2 2 1 2 2 3 

16 -32 64 

Total Σf 
 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 

  ΣFx 
 

14 7 -15 4 -8 -9 2 -2 -9 
 

-16 
 (∑f)X2 

            
286 

rata-rata ∑Fx/∑f 
 

0,35 0,175 -0,375 0,1 -0,2 -0,225 0,05 -0,05 -0,225 
   

               

               Tabel Analisa Sidik Ragam 

            
Sumber Keragaman db JK KT Fhit 

F tabel   

      5% 1% Notasi 

      Perlakuan 8 17,28889 2,161111 6,453 1,968 2,569 ** 
      Panelis 39 163,5111 4,192593 12,519 1,438 1,666 ** 
      Galat  312 104,4889 0,3349 

          Total 359 285,2889 
           

               

               FK 3144,711 
              



99 
 

Lampiran 13. Data Hasil Uji Organoleptik Rasa 

Panelis 
Perlakuan 

p1k1 p1k2 p1k3 p2k1 p2k2 p2k3 p3k1 p3k2 p3k3 

1 3 3 4 3 4 5 4 4 3 

2 2 2 1 4 3 2 4 3 3 

3 4 3 3 4 4 2 5 4 2 

4 4 2 3 3 2 4 5 3 2 

5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 

6 2 2 1 2 3 2 3 3 2 

7 4 3 2 2 2 1 4 2 2 

8 3 2 1 3 3 2 4 2 2 

9 3 2 4 4 4 2 5 3 3 

10 3 2 2 3 3 3 4 2 2 

11 4 3 4 4 2 3 3 3 4 

12 2 3 4 4 3 3 4 4 4 

13 4 2 3 1 2 2 1 3 3 

14 4 4 2 3 3 2 4 2 3 

15 3 2 1 3 2 1 1 2 1 

16 3 3 3 4 4 2 4 3 3 

17 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

18 2 2 3 2 2 3 2 3 3 

19 5 5 3 4 4 3 4 4 4 

20 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

21 2 2 2 3 3 2 2 3 3 

22 2 2 2 3 3 2 2 3 3 

23 3 4 3 4 4 3 5 4 3 

24 5 3 2 4 3 2 4 3 1 

25 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

26 3 5 5 5 5 3 5 3 4 

27 2 4 3 2 4 2 1 4 3 

28 4 2 4 2 3 2 3 4 1 

29 4 4 1 2 2 4 3 2 2 

30 4 4 2 2 3 2 5 4 2 

31 3 3 2 3 2 2 3 2 2 

32 2 3 2 1 3 2 4 2 1 

33 3 4 1 3 2 4 3 2 1 

34 2 3 3 2 3 3 3 3 4 

35 2 2 1 3 2 2 3 4 3 

36 4 3 2 2 4 3 5 3 3 

37 3 3 2 1 2 1 4 2 3 

38 3 4 3 3 3 3 4 4 4 

39 4 3 5 5 5 4 5 4 4 

40 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

Total 126 118 104 122 123 103 144 124 108 

Rerata 3,15 2,95 2,60 3,05 3,08 2,58 3,60 3,10 2,70 
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Analisis Keragaman 

SKALA 
KERAGAMAN X 

K1L1 K1L2 K1L3 K2L1 K2L2 K2L3 K3L1 K3L2 K3L3 ∑f (∑f)X (∑f)X2 

5 Sangat suka 2 2 2 2 2 2 1 8 0 0 19 38 76 

4 Suka 1 13 8 5 13 10 4 17 14 7 91 91 91 

3 Agak suka 0 14 16 15 13 17 15 9 16 19 134 0 0 

2 Tidak suka -1 11 14 11 9 11 17 3 10 9 95 -95 95 

1 
Sangat tidak 
suka -2 0 0 7 3 0 3 3 0 5 

21 -42 84 

Total Σf   40 40 40 40 40 40 40 40 40 360     

ΣFx   6 -2 -16 2 3 -17 24 4 -12   -8   

(∑f)X2                         346 

rata-rata ∑Fx/∑f   0,15 -0,05 -0,4 0,05 0,075 -0,425 0,6 0,1 -0,3       

               

               Tabel Analisa Sidik Ragam 

            Sumber 
Keragaman 

db JK KT Fhit 
F tabel   

      5% 1% Notasi 

      Perlakuan 8 33,17222 4,146528 6,732 1,968 2,569 ** 
      Panelis 39 120,4889 3,089459 5,016 1,438 1,666 ** 
      Galat  312 192,1611 0,615901 

          Total 359 345,8222 
           

               

               FK 3192,178 
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Lampiran 14. Penentuan Perlakuan Terbaik Parameter Fisik-Kimia 

  p1k1 p1k2 p1k3 p2k1 p2k2 p2k3 p3k1 p3k2 p3k3 

Total Gula 53,67 47,26 41,097 54,126 47,94 43,19 57,305 50,773 44,43 

Vitamin C 114,186 124,96 140,88 98,77 114,52 134,0533 98,68 108,5333 132,88 

Total Padatan 
Terlarut 

62 55,33333 49 63,33333 56,66667 52,66667 65 55,66667 54,33333 

pH 4,666667 4,266667 3,966667 4,666667 4,3 3,9 4,8 4,466667 4,066667 

total asam 0,3503 0,4017 0,5031 0,30615 0,39465 0,4797 0,2964 0,3861 0,4831 

Antioksidan 66,86729 75,62997 84,60036 58,88781 73,18727 77,26777 54,37042 69,65098 74,06374 

kecerahan 48,17 46,38 45,42 48,114 46,91 45,84 47,62 46,78 46,22 

Kemerahan 10,126 9,76 9,056 10,21 9,73 9,3 10,16 9,787 9,36 

Kekuningan 41 33,66667 27,66667 40 37,66667 29,33333 41 37,33333 30,66667 

warna 3,475 3,025 2,875 3,275 2,725 2,675 2,975 2,725 2,425 

rasa 3,15 2,95 2,6 3,05 3,075 2,575 3,6 3,1 2,7 

Aroma 3,35 3,175 2,625 3,1 2,8 2,775 3,05 2,95 2,775 

λ 0,111111 0,111111 0,111111 0,111111 0,111111 0,111111 0,111111 0,111111 0,111111 

L1 0,27913 0,179714 0,203621 0,223406 0,214817 0,194567 0,232597 0,215052 0,200827 

L2 8,817668 7,445103 8,373595 8,22269 8,046817 7,927014 8,37479 8,090074 8,196728 

L Max 0,116726 0,095095 0,167641 0,102014 0,131504 0,159844 0,098765 0,128655 0,160977 

Perlakuan Terbaik 9,213523 7,719912 8,744858 8,548111 8,393138 8,281425 8,706153 8,43378 8,558532 
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Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian 

  

Uji DPPH  

 

uji total gula 

 

Uji Vitamin C 
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Uji  Total Asam 

 

 

Uji Organoleptik 

 

Sari Mengkudu Terfermentasi 


