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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa 

Pangan Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia Dasar, Laboratorium Kimia dan 

Biokimia Pangan Hasil Pertanian, Laboratorium Sensori Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Mei 2016. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

  Peralatan yang digunakan dalam pembuatan velva bit merah jeruk yaitu Ice 

Cream Maker (Gelatiera), freezer (Electrolux), refrigerator (Electrolux), blender 

(Phillips), kompor (Covina), timbangan, termometer, gelas ukur, pisau, talenan, 

baskom, panci, dan sendok.  

 Peralatan yang digunakan untuk analisa velva bit merah jeruk diantaranya 

spektrofotometer (Biochrom Libra S4), pH meter (Model Phs-3C dan Ezdo), 

timbangan analitik (Denver Instrument M-310), oven (WTB Binder), desikator, 

viscometer (Elcometer 2300), hand refractometer (Atago), color reader (CR-10 

Minolta Co. LTD. Japan), stopwatch, bire statif, karet hisap, dan glassware 

(tabung reaksi, rak tabung reaksi, cawan petri, erlenmeyer 100 ml dan 250 ml, 

beaker glass 250 ml dan 500 ml, gelas ukur 100 ml dan 250 ml, kuvet, pipet 

volume 1 ml, 5 ml, dan 10 ml, labu ukur 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml dan 250 ml, 

pipet tetes, dan spatula kaca). 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan velva bit merah jeruk adalah bit 

merah segar dari toko LaiLai Malang, jeruk mandarin Kinnow dari Hypermart dan 

Pasar Merjosari Malang, air mineral merk ‘Club’, madu multiflora (randu dan 

kelengkeng) merk ‘Madurasa’, dan CMC dari toko Prima Rasa Malang. 

 Bahan yang digunakan untuk analisa diantaranya aquades dan metanol 96% 

dari CV. Krida Tama, Hydrobatt dari Toko Kimia Makmur Sejati, NaOH 0,1 N dari 

CV. Panadia, Folin-Ciocalteu dan indikator phenolphtalein (PP) dari CV. Amani 

Media, amilum 1%, DPPH dalam metanol 0,2 mM, natrium karbonat (Na2CO3), 

iodine, potassium iodide, asam askorbat, asam sitrat monohidrat, dan dissodium 

hydrogen phosphate (Na2HPO4) diperoleh dari Laboratorium Kimia dan Biokimia 
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Pangan dan Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.3  Metode Penelitian 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) disusun secara faktorial dengan dua faktor, 

dimana faktor pertama yaitu proporsi puree bit merah : jeruk yang terdiri dari tiga 

level dan faktor kedua yaitu konsentrasi madu yang terdiri dari tiga level. Masing-

masing level diulang sebanyak tiga kali, sehingga diperoleh 27 satuan 

percobaan. 

Faktor I : Proporsi puree bit merah : sari jeruk (v/v) (P) 

Level 1 : Proporsi puree bit merah : sari jeruk = 1 : 2 

Level 2 : Proporsi puree bit merah : sari jeruk = 1 : 1 

Level 3 : Proporsi puree bit merah : sari jeruk = 2 : 1 

Faktor II  : Konsentrasi madu (%) (M) 

Level 1  : Konsentrasi madu 15% 

Level 2 : Konsentrasi madu 20% 

Level 3 : Konsentrasi madu 25% 

Dari kedua faktor tersebut, akan diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut. 

P1M1 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 1 : 2, Konsentrasi madu 15% 

P1M2 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 1 : 1, Konsentrasi madu 15% 

P1M3 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 2 : 1, Konsentrasi madu 15% 

P2M1 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 1 : 2, Konsentrasi madu 20% 

P2M2 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 1 : 1, Konsentrasi madu 20% 

P2M3 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 2 : 1, Konsentrasi madu 20% 

P3M1 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 1 : 2, Konsentrasi madu 25% 

P3M2 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 1 : 1, Konsentrasi madu 25% 

P3M3 : Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk = 2 : 1, Konsentrasi madu 25% 

 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Rancangan Percobaan  

Proporsi Puree Bit Merah : 
Sari Jeruk (v/v) 

Konsentrasi Madu (%) 

15% 20% 25% 

1 : 1 P1M1 
P2M1 
P3M1 

P1M2 
P2M2 
P3M2 

P1M3 
P2M3 
P3M3 

1 : 2 

2 : 1 
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3.4  Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian terdiri dari dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama. 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan konsentrasi madu yang 

akan digunakan dalam velva bit merah jeruk dan proporsi bit merah : air untuk 

pembuatan puree bit merah. Proporsi bit merah dan air yang digunakan adalah 

rasio 1 : 2 sesuai dengan hasil penelitian Arum (2012) dan Sarie (2012), dimana 

sari dan puree bit merah perlakuan terbaik diperoleh dari campuran bit merah 

dengan air 1 : 2. Selain itu, pada saat dilakukan percobaan menggunakan 

proporsi bit merah : air 1 : 1 (b/v) dan 2 : 1 (b/v) slurry atau puree bit merah yang 

didapatkan masih belum halus. Sedangkan konsentrasi madu yang dipilih yaitu 

konsentrasi 15%, 20%, dan 25% karena setelah dilakukan pengamatan, 

penambahan madu dengan konsentrasi sebesar 30% menyebabkan rasa madu 

mendominasi pada velva, sedangkan pada penambahan 5% madu tidak terasa 

pada velva.  

 Penelitian pendahuluan juga dilakukan untuk menentukan jenis (varietas) 

jeruk yang akan digunakan. Dalam penelitian pendahuluan telah dilakukan 

penambahan sari jeruk dari beberapa varietas seperti baby java orange, jeruk 

manis Pacitan, jeruk sunkist Mesir, jeruk Washington Navel, dan jeruk sunkist 

Valencia. Penambahan sari jeruk dari beberapa varietas jeruk tadi tidak 

menghasilkan rasa dan aroma yang diinginkan, karena setelah dilakukan proses 

pasteurisasi terhadap jeruk selama 15 detik menggunakan suhu 85oC terjadi 

perubahan rasa yang pahit. Hal ini diduga disebabkan adanya kandungan 

senyawa naringin dan limonin yang terdapat dalam jeruk, dimana limonin menjadi 

aktif memberikan rasa pahit apabila dilakukan proses pemanasan terhadap jeruk 

(Rodrigo dan Zacarias, 2006).  

 Penentuan penggunaan konsentrasi CMC sebesar 0,75% sesuai hasil studi 

literature review pada beberapa penelitian terkait velva yang telah dilakukan. 

Sedangkan, penentuan proporsi bit merah : jeruk yaitu 1 : 1 (v/v), 1 : 2 (v/v), dan 

2 : 1 (v/v) disesuaikan dengan penelitian yang telah dilakukan Hasan (2013). 

 

3.4.2 Penelitian Utama 

 Proses pelaksanaan penelitian pembuatan puree bit merah dapat dilihat 

pada Gambar 3.1, pembuatan sari jeruk mandarin pada Gambar 3.2, dan 
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pembuatan velva bit merah jeruk pada Gambar 3.3. Pembuatan puree bit merah, 

sari jeruk, dan velva bit merah jeruk dapat dijabarkan sebagai berikut. 

3.4.2.1 Pembuatan Puree Bit Merah (Sarie, 2012) 

 Tahapan pembuatan puree bit merah dapat dijabarkan dalam poin-poin 

sebagai berikut. 

1. Menyiapkan bahan baku yang akan digunakan, yaitu umbi bit merah segar 

dengan umur panen ±3 bulan, diameter 4-5 cm, berat 100-200 gram dengan 

sisa tangkai, dan tidak banyak rusak pada kulitnya (tidak busuk).  

2. Mencuci bit merah yang sudah disortasi dengan air mengalir hingga bersih 

dari kotoran yang menempel. 

3. Mengupas kulit umbi bit yang telah dicuci. 

4. Memotong umbi bit kecil-kecil berukuran 1 x 2 x 1 cm menggunakan pisau 

stainless steel. 

5. Memanaskan potongan dadu umbi bit merah dengan steam blanching selama 

7 menit pada suhu 90oC bertujuan untuk melunakkan umbi bit merah, 

menginaktivasi enzim seperti enzim β-glukosidase, polyphenoloxidase, dan 

peroxidase (Delgado-Vargas et al., 2000). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Latorre et al. (2013) dan Paciulli et al. (2016) perlakuan steam 

blanching terhadap bit merah selama 7 menit pada suhu 90oC mampu 

menginaktivasi 90% enzim peroxidase dan polyphenoloxidase. Apabila enzim-

enzim tersebut tidak diinaktivasi dapat mendegradasi pigmen betalain dan 

menyebabkan terjadinya kehilangan warna.  

6. Menimbang potongan umbi bit merah yang sudah diblansing sebanyak 

masing-masing 200 g dengan timbangan digital. 

7. Menghancurkan umbi bit merah dengan proporsi bahan dengan air 1 : 2 (b/v) 

menggunakan blender kecepatan 2 selama 1 menit untuk memperoleh puree 

bit merah. Diagram alir pembuatan puree bit merah dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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3.4.2.2 Pembuatan Sari Jeruk Mandarin 

Tahapan pembuatan sari jeruk mandarin dapat dijabarkan dalam poin-

poin sebagai berikut. 

1. Menyiapkan jeruk mandarin yang akan digunakan. Buah jeruk yang dipilih 

memiliki kulit yang bersih dan halus, berwarna oranye terang, tidak terdapat 

bercak pada kulit, dan memiliki tekstur yang tidak terlalu keras atau mudah 

rapuh (Soelarso, 1996). 

2. Mencuci jeruk yang sudah disortasi dengan air mengalir hingga bersih dari 

kotoran yang menempel. 

3. Memotong jeruk menjadi dua bagian membujur menggunakan pisau. 

4. Memeras jeruk menggunakan alat pemeras jeruk, kemudian disaring untuk 

memperoleh sari jeruk murni. 

5. Melakukan pasteurisasi terhadap sari jeruk suhu 85oC selama 15 detik. 

Pasteurisasi dilakukan bertujuan untuk membunuh mikroba patogen dan 

Umbi Bit Merah 

Sortasi 

Pencucian 

Pemotongan 1 x 2 x 1 cm 

Steam blanching suhu 90±5 oC, 7 menit 

Penghancuran dengan blender kecepatan 2, 1 menit 
Air (Bit merah : air 

1:2 (b/v) 

Puree Bit Merah 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Puree Bit Merah  
(Modifikasi Metode Sarie, 2012) 

Analisa aktivitas 

antioksidan IC50, total 

betasianin, total padatan 

terlarut (TPT), pH, kadar 

air, warna kemerahan (a*) 
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sebagian mikroba pembusuk, menginaktivasi enzim poligalakturonase dan 

pektinesterase yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi browning 

enzymatic (Kusuma, 2007). Diagram alir pembuatan sari jeruk mandarin dapat 

dilihat Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.3 Pembuatan Velva Bit Merah Jeruk 

 Tahapan pembuatan velva bit merah jeruk dapat dijabarkan dalam poin-poin 

sebagai berikut. 

1. Melakukan pencampuran bahan, 100 ml puree bit merah (terdiri dari proporsi 

bit merah : jeruk = 1 : 1 (v/v), 1 : 2 (v/v), 2 : 1 (v/v)) ditambahkan dengan 

bahan tambahan lain CMC 0,75% (b/tv), madu 15%, 20%, 25% (b/tv). 

Pencampuran dilakukan dengan menggunakan blender kecepatan 1 selama 1 

menit. 

2. Melakukan pendinginan adonan pada suhu ruang. 

3. Melakukan aging dalam refrigerator pada suhu 4oC selama 24 jam. 

4. Membekukan adonan menggunakan Ice Cream Maker suhu -5±1oC selama 

30 menit. 

Jeruk Mandarin Kinnow 

Sortasi 

Pemotongan membujur menjadi 2 bagian 

Pemerasan dan penyaringan 

Sari Jeruk Mandarin 

Pasteurisasi suhu 85±5oC 15 detik 

Analisa vitamin C, pH, total 
asam, total padatan terlarut 
(TPT), pH, kadar air, warna 
kekuningan (b*) 

Pencucian 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Sari Jeruk Mandarin 
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5. Mengeraskan adonan dalam freezer suhu -20±2oC selama 24 jam. Diagram 

alir pembuatan velva bit merah jeruk dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 ml puree Bit Merah   

Sari jeruk mandarin (1 : 2, 1 : 
1, 2 : 1 (v/v)) 
Madu (15%, 20%, 25% (b/tv) 
CMC 0,75%(b/tv) 

Pencampuran dengan blender kecepatan 1 selama 1 menit  

Aging 4oC selama 24 jam  

Velva Mixture   

Pembekuan dalam Ice Cream Maker -5±1oC selama 30 menit  

Pengemasan  

Pembekuan dalam freezer -20o±2oC selama 24 jam  

Analisa viskositas   

Velva Bit Merah Jeruk 

Analisa Sifat Fisik dan 
Kimia : 
Aktivitas antioksidan IC50, 

total betasianin, total fenol, 
vitamin C total asam, pH, 
kadar air, warna (a*, b*), total 
padatan terlarut (TPT), 
overrun, daya leleh 
Analisa Organoleptik : 
Rasa, warna, aroma, tekstur 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Velva Bit Merah Jeruk 

(Modifikasi Metode Hasan, 2013 dan Yunus, 2014)  
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3.5 Pengamatan dan Analisa Data  

   Pengamatan dan analisa dilakukan pada bahan baku sari bit merah, sari 

jeruk mandarin serta produk akhir velva bit merah jeruk yang terdiri dari analisa 

kimia, fisik, dan organoleptik. Analisa kimia yang dilakukan meliputi analisa 

aktivitas antioksidan dengan parameter IC50 (Santana dkk., 2009), analisa total 

betalain (betasianin) (Stintzing dan Carle, 2003), analisa total fenol (George et 

al., 2005), analisa kadar vitamin C (Sudarmadji dkk., 1997), analisa total asam 

(AOAC, 1990), analisa pH (Yuwono dan Susanto, 1998), dan analisa kadar air 

metode gravimetri (AOAC, 1995). Analisa fisik meliputi warna (Yuwono dan 

Susanto, 1998), viskositas menggunakan viskometer, total padatan terlarut 

(Apriyantono, 1989), overrun (Marshall dan Arbuckle, 1997), dan daya leleh 

(Bodyfelt et al., 1988). Analisa organoleptik pada velva bit merah jeruk meliputi 

warna, rasa, aroma, dan tekstur dengan uji hedonic scale (Sokarto, 1985). 

  Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa menggunakan analisa 

varian (ANOVA) dengan selang kepercayaan 95%, kemudian apabila terdapat 

beda nyata dilakukan uji Tukey dan apabila terdapat interaksi antara kedua faktor 

maka dilanjutkan dengan metode DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). 

Pengamatan organoleptik dilakukan dengan uji hedonic scale, kemudian 

dianalisa menggunakan Minitab versi 16 dengan General Linier Model. Pemilihan 

perlakuan terbaik menggunakan metode multiple attribute (Zeleny, 1982). 

 


