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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisa Bahan Baku 

4.1.1 Puree Bit Merah 

 Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan velva bit merah jeruk 

diantaranya puree bit merah dan sari jeruk. Puree bit merah terbuat dari bit 

merah yang telah diblansing menggunakan suhu 90oC selama 7 menit, 

ditambahkan air dengan rasio bit merah : air (1 : 2) (b/v), dan dihancurkan 

dengan blender. Dengan adanya perlakuan pendahuluan perlu dilakukan analisa 

kimia terlebih dahulu. Analisa yang dilakukan meliputi aktivitas antioksidan, total 

betasianin, pH, total asam, kadar air, dan total padatan terlarut (TPT). Hasil 

analisa kimia terhadap puree bit merah disajikan pada Tabel 4.1. 

  

Tabel 4.1 Rerata Hasil Analisa Kimia Puree Bit Merah 

Parameter Hasil Analisa Literatur 

Aktivitas Antioksidan IC50 (mg/ml)* 3,04 0,84
a 

Total Betasianin (mg/L) 6,30 6,83
b 

Total Asam (%) 0,13 0,03
c 

Total Padatan Terlarut (%Brix) 2,80 - 

pH 6,80 7,30
c 

Kadar Air (%) 91,11 87,80
d 

Warna Kemerahan 45,80 - 

Keterangan : *Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi adalah metanol 
  (a) Dlim et al. (2013) (b) Slavov et al. (2013),  (c) Yoon et al. (2004)  
  (d) USDA (2016) 
 

 Hasil analisa aktivitas antioksidan (nilai IC50) menunjukkan perbedaan yang 

cukup signifikan dengan literatur. Nilai IC50  yang diperoleh dari hasil analisa lebih 

tinggi dibandingkan dengan literatur. Nilai IC50  yang lebih tinggi menunjukkan 

aktivitas antioksidan yang lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan adanya 

perbedaan metode ekstraksi yang dilakukan. Metode ekstraksi yang digunakan 

oleh Dlim et al. (2013) dalam analisa aktivitas antioksidan bit merah 

menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol selama 72 jam. 

Sedangkan dalam penelitian ini maserasi dilakukan selama 4 jam. 

 Hasil analisa total betasianin puree bit merah tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan dengan literatur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Slavov et al. (2013), jus bit merah dengan perlakuan pendahuluan blansing 

menggunakan suhu 100oC selama 5 menit memiliki kandungan total betasianin 
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sebesar 6,83 mg/L. Kestabilan betasianin dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah suhu atau temperatur (Herbach et al., 2006). Namun demikian, 

terdapat perbedaan pendapat terkait pengaruh suhu terhadap kadar total 

betasianin. Penelitian yang dilakukan oleh Barrera et al. (1998) menunjukkan 

terjadinya peningkatan degradasi betasianin seiring dengan meningkatnya suhu 

pemanasan yang digunakan. Namun, Ravichandran et al. (2013) 

mengungkapkan pemanasan dapat meningkatkan kandungan total betasianin. 

Perbedaan kandungan ini dapat disebabkan lokasi penanaman yang berbeda, 

seperti yang disebutkan oleh Wang et al. (2006) dan Khandakker et al. (2010) 

bahwa kandungan pigmen betalain (betasianin dan betaxanthin) dalam kultivar 

dipengaruhi oleh suhu dan pencahayaan pada lokasi penanaman. 

 Adanya perbedaan pH pada hasil analisa bahan baku dibandingkan dengan 

literatur diduga disebabkan adanya luka atau cacat pada bit merah. Luka pada 

bit merah dapat menyebabkan terjadinya fermentasi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Mutiarawati (2007) bahwa luka pada saat pasca panen serta 

penyimpanan yang kurang tepat dapat menyebabkan terjadinya proses 

fermentasi dan penurunan kualitas pada produk pertanian. Hal ini disebabkan 

adanya aktivitas mikroba yang menghasilkan metabolit bersifat asam. 

 Hasil analisa total asam menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan literatur. Menurut Arum (2012), bit merah mengandung asam organik 

seperti asam malat, asam tartarat, asam sitrat, asam laktat, pyrrolidone 

carboxylate, dan asam oksalat. Kandungan total asam yang tinggi 

mempengaruhi derajat keasaman (pH) dari puree bit merah. pH hasil analisa 

menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan literatur. Winarno 

(1992) menyebutkan semakin tinggi kondisi asam suatu bahan dapat 

menurunkan pH bahan pangan tersebut. Total asam berkorelasi negatif dengan 

pH. Nilai total asam yang semakin tinggi menunjukkan pH semakin rendah. 

 Secara keseluruhan perbedaan hasil analisa dengan literatur dapat terjadi 

karena perbedaan kondisi iklim, tempat tumbuh, kondisi penyimpanan setelah 

panen, dan umur dari bit merah. Menurut Muchtadi (1992) komponen kimiawi di 

dalam tanaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perbedaan 

varietas, kondisi iklim, tempat tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, cara 

pemanenan, tingkat kematangan pada saat panen, dan kondisi penyimpanan 

setelah panen.  
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4.1.2 Sari Jeruk Mandarin Kinnow 

 Bahan baku selanjutnya yang digunakan dalam pembuatan velva bit merah 

jeruk adalah sari jeruk mandarin Kinnow. Sari jeruk mandarin diberikan perlakuan 

pasteurisasi dengan suhu 85oC selama 15 detik. Analisa kimia yang dilakukan 

terhadap sari jeruk diantaranya vitamin C, pH, total asam, kadar air, dan total 

padatan terlarut (TPT). Hasil analisa kimia sari jeruk disajikan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Rerata Hasil Analisa Kimia Sari Jeruk Mandarin Kinnow 

Parameter Hasil Analisa Literatur 

Kadar Vitamin C (mg/100g) 57,00 53,15
a 

Total Fenol (mgGAE/g) - 91,13
a 

Total Asam (%) 1,34 1,37
b 

Total Padatan Terlarut (%Brix) 15,70 16,10
a 

pH 4,01 3,18
b 

Kadar Air (%) 94,20 - 

Warna Kekuningan  46,20 - 

Keterangan : (a) Ghafoor dan Al-Juhaimi (2013), (b) Gardner, et al. (2000) 

 

 Tabel 4.2 menunjukkan kandungan vitamin C jeruk mandarin hasil analisa 

lebih tinggi dibandingkan dengan literatur. Adanya perbedaan kandungan vitamin 

C disebabkan karena perbedaan tempat tumbuh, iklim, kondisi lingkungan, dan 

cara pembudidayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kusuma (2007) bahwa 

kandungan vitamin C pada buah berbeda-beda berdasarkan varietas, tahap 

pematangan, dan keadaan musim yang berbeda. 

 Total asam sari jeruk hasil analisa memiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan dengan literatur. Hal tersebut mempengaruhi derajat keasaman 

(pH) dari sari jeruk, dimana pH hasil analisa memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan literatur. Winarno (1992) menyampaikan bahwa semakin 

tinggi kondisi asam suatu bahan dapat menurunkan pH bahan pangan tersebut. 

Total asam berkorelasi negatif dengan pH. Nilai total asam yang semakin tinggi 

menunjukkan pH semakin rendah. pH merupakan ukuran yang menyatakan 

banyaknya ion H+ pada media, sedangkan total asam menunjukkan titik akhir 

dimana semua ion H+ terbebaskan karena penambahan NaOH saat titrasi. Asam 

organik yang terdapat dalam sari jeruk diantaranya asam sitrat, asam tartarat, 

asam malat, asam benzoat, asam oksalat, dan asam suksinat (Kusuma, 2007). 

 Pada analisa total padatan terlarut (TPT) (Tabel 4.2) sari jeruk memiliki total 

padatan terlarut yang lebih rendah dibandingkan dengan literatur. Menurut 
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Ghafoor dan Al-Juhaimi (2013) total padatan terlarut jus jeruk mandarin Kinnow 

bernilai 16,1% Brix. Nilai TPT yang tinggi pada sari jeruk diduga karena jeruk 

memiliki kandungan gula yang tinggi. Gula merupakan padatan terlarut yang 

paling banyak dalam sari buah. Selain gula, padatan terlarut yang terdapat dalam 

sari buah adalah asam organik, asam amino, dan pektin larut air (Huang et al., 

2009). Perbedaan hasil analisa dengan literatur diduga dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dan tingkat kematangan buah. Menurut Pantastico (1989) komposisi 

kimiawi bahan pangan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, 

salinitas, cahaya, penanaman pada tingkat kedalaman dan lahan yang berbeda 

dapat memberikan perbedaan pada komposisi kimiawi bahan pangan.  

 Pemilihan bahan baku yang tepat diperlukan dalam pembuatan velva bit 

merah jeruk. Kandungan total padatan terlarut misalnya diperlukan untuk dapat 

membentuk tekstur velva yang halus. Menurut Muse dan Hartel (2004), salah 

satu faktor yang mempengaruhi tekstur velva adalah ukuran kristal es yang 

terbentuk, dimana ukuran kristal es dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

kandungan total padatan terlarut, jenis bahan penstabil yang digunakan, dan 

temperatur selama proses.  

 Total asam dan derajat keasaman (pH) memiliki peranan dalam 

mempertahankan suasana asam di dalam produk. Suasana asam diperlukan 

untuk membantu mempertahankan kandungan senyawa bioaktif, terutama 

vitamin C. Namun demikian, kandungan total asam yang tinggi dan pH yang 

rendah dapat menciptakan rasa asam yang berlebih dalam velva. Hal tersebut 

dapat menurunkan tingkat kesukaan dan daya terima konsumen terhadap 

produk. Selain itu, Hui (2006) menjelaskan kandungan asam yang terlalu tinggi 

dapat menghambat proses hidrolisis air sehingga kristal yang terbentuk pada 

velva menjadi besar dan tekstur velva menjadi kasar. 

 Kadar total betasianin dalam puree bit merah dan kadar vitamin C dalam sari 

jeruk mandarin yang digunakan diharapkan memiliki nilai yang tinggi. Hal 

tersebut disebabkan betasianin dan vitamin C berperan sebagai senyawa 

antioksidan. Kedua senyawa tersebut berkorelasi negatif (berbanding terbalik) 

dengan nilai IC50, dimana nilai IC50 yang dimiliki bahan baku diharapkan rendah. 

Nilai IC50 yang rendah menunjukkan adanya aktivitas antioksidan untuk 

menangkal radikal bebas yang tinggi dalam produk, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan sifat fungsional velva bit merah jeruk. 
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 Kadar air dalam bahan baku diharapkan memiliki nilai yang rendah. 

Kandungan air bebas yang tinggi dalam bahan baku dapat menyebabkan 

terbentuknya tekstur velva yang keras. Menurut Hui (2006), air merupakan 

komponen utama yang terlebih dahulu membeku dibandingkan dengan 

komponen lainnya dalam adonan velva, seperti gula dan serat. Adanya 

kandungan gula dan serat dalam adonan dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan titik beku. Penurunan titik beku lebih diharapkan karena tekstur velva 

yang terbentuk menjadi lebih halus. Selain itu, kadar air yang rendah 

berhubungan dengan umur simpan produk. Menurut Herawati (2008), faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap penurunan mutu produk pangan salah satunya 

adalah perubahan kadar air dalam produk. Kandungan air dalam bahan pangan 

selain mempengaruhi terjadinya perubahan kimia juga ikut menentukan 

kandungan mikroba dalam bahan pangan.  

 Warna kemerahan dan warna kekuningan dari bahan baku diharapkan 

memiliki nilai yang tinggi, karena berhubungan dengan warna dari produk velva 

bit merah jeruk. Menurut Ravichandran et al. (2011), warna produk pangan yang 

lebih cerah cenderung lebih disukai oleh konsumen.  

 

4.2 Analisa Viskositas Adonan Velva (Velva Mixture) 

 Viskositas atau kekentalan merupakan sifat reologi yang penting karena 

berkaitan dengan daya buih serta proses pemerangkapan udara (Marcela et al., 

2013). Berdasarkan hasil analisa ragam (ANOVA) pada Lampiran 3, faktor 

proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu serta interaksi kedua 

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

VM. Rerata viskositas VM sebagai akibat faktor proporsi puree bit merah : sari 

jeruk dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3  Rerata Viskositas Adonan Velva (VM) Akibat Proporsi Puree Bit Merah : Sari 

Jeruk dan Konsentrasi Madu 

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

Konsentrasi 
Madu (%) 

Rerata Viskositas (cP) Nilai DMRT 5% 

 15 423,67±42,19
ab 

466,78 

1 : 2 20 1.256,33±205,47
bc 

490,88 

 25 2.240±144,22
d 

- 

 15 329,33±15,31
a 

432,58 

1 : 1 20 877,67±26,10
b 

475,73 

 25 959,33±84,35
b 

482,36 

 15 371,67±13,01
a 

449,32 

2 : 1 20 1.116,67±87,59
b 

487,13 

 25 1.427,33±261,38
c 

493,76 

Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada DMRT (α = 0,05) 

 

 Tabel 4.3 menunjukkan nilai viskositas adonan velva (VM) pada setiap 

proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu yang dihasilkan 

beragam. Hasil analisa ragam menunjukkan interaksi antara proporsi puree bit 

merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berpengaruh terhadap viskositas 

adonan velva (VM). Viskositas adonan velva (VM) diduga mengalami 

peningkatan seiring dengan meningkatnya proporsi sari jeruk dan konsentrasi 

madu yang digunakan. Tabel 4.3 menunjukkan viskositas tertinggi terdapat pada 

adonan velva (VM) dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 dan 

konsentrasi madu 25% sebesar 2.240 cP, sedangkan viskositas adonan velva 

(VM) terendah terdapat pada proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 1 dan 

konsentrasi madu 15% sebesar 329,33 cP. Dalam penelitian ini, peningkatan 

viskositas diduga disebabkan oleh peningkatan total padatan terlarut (TPT) 

dalam adonan velva (VM). Proporsi sari jeruk yang semakin tinggi diduga mampu 

meningkatkan total padatan terlarut (TPT) dalam adonan. Wulandari dkk. (2014) 

mengungkapkan peningkatan total padatan terlarut (TPT) dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan viskositas. Berdasarkan analisa bahan baku, total 

padatan terlarut yang dimiliki sari jeruk adalah 15,7% Brix (Tabel 4.2) lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan padatan terlarut pada puree bit merah yaitu 

sebesar 2,8% Brix (Tabel 4.1), sehingga penambahan sari jeruk yang lebih tinggi 

dapat meningkatkan viskositas adonan velva (VM). 

 Menurut Rini dkk. (2014), peningkatan viskositas juga dapat terjadi karena 

adanya kandungan serat dalam bahan-bahan penyusun velva. Wulandari dkk. 
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(2014) menjelaskan serat dalam ubi jalar dapat meningkatkan kandungan 

padatan dalam adonan velva yang menyebabkan adonan semakin kental. Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan serat dalam mengikat air. Bit merah sendiri 

diketahui memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 2 g/100g 

bahan (USDA, 2016). Kandungan serat tersebut diduga mampu meningkatkan 

viskositas dalam adonan velva (VM). 

 Selain itu, penambahan konsentrasi madu yang semakin tinggi dalam 

adonan velva (VM) diduga mampu meningkatkan viskositas. Menurut Silitonga 

(2011) kekentalan madu secara umum dipengaruhi oleh kadar air dalam madu. 

Kadar air madu yang semakin tinggi menyebabkan madu memiliki viskositas 

yang lebih rendah. Viskositas madu juga dipengaruhi oleh suhu, suhu yang 

rendah dapat meningkatkan viskositas, sedangkan suhu tinggi menyebabkan 

viskositas menjadi rendah dan karakteristik madu menjadi kurang kental (encer). 

Pada umumnya, kekentalan atau viskositas madu yang tinggi akan menurunkan 

kadar air dalam madu. Selain dipengaruhi oleh suhu, karakteristik reologi madu 

juga dipengaruhi oleh komposisi penyusun madu itu sendiri. Tingginya 

kandungan gula jenis disakarida mampu meningkatkan viskositas dibandingkan 

dengan gula jenis monosakarida pada fraksi massa yang sama. Madu yang 

berkualitas tinggi umumnya lebih kental dan lebih viscous. Madu dengan 

kandungan gula fruktosa lebih banyak memiliki viskositas yang lebih rendah 

(James et al., 2009). Menurut National Honey Board (2016) madu memiliki 

kekentalan yang tinggi dan bersifat higroskopis (mampu menyerap air dalam 

kondisi tertentu). Menurut Bogdanov et al. (2004), madu dengan kadar air 14% 

memiliki viskositas sebesar 400 cP. 

  Namun demikian, tidak hanya faktor komposisi adonan yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan terhadap viskositas. Menurut Frandsen dan Arbuckle 

(1961), dalam produk es krim, viskositas atau kekentalan adonan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu keberadaan lemak dan penstabil, jenis dan kualitas 

bahan baku, proses dan penanganan adonan (pasteurisasi, homogenisasi, dan 

aging), konsentrasi total padatan, dan suhu. Pendapat tersebut didukung oleh 

Goff dan Hartel (2013) yang menyebutkan bahwa viskositas adonan disebabkan 

oleh faktor komposisi penyusun adonan, proses dan penanganan adonan, dan 

temperatur. Aging selama lebih dari 4 jam pada suhu yang rendah dapat 

menyebabkan terjadinya peningkatan viskositas adonan (VM).  
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4.3 Analisa Sifat Kimia dan Fisik Velva Bit Merah Jeruk 

4.3.1 Kadar Air 

    Kadar air merupakan salah satu sifat kimia dari bahan yang menunjukkan 

banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan. Kadar air suatu bahan dapat 

dinyatakan berdasarkan bobot basah (wet basis) atau berdasarkan bobot kering 

(dry basis) (Legowo, 2004). Rerata kadar air produk velva bit merah jeruk 

berkisar antara 74,08-83,77% (Lampiran 4).  

 Hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa faktor konsentrasi 

madu memberikan pengaruh berbeda nyata (α = 0,05) terhadap kadar air produk. 

Namun, faktor proporsi puree bit merah : sari jeruk dan interaksi antara kedua 

faktor tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap 

produk velva bit merah jeruk. Rerata kadar air produk velva akibat pengaruh 

faktor konsentrasi madu dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Rerata Kadar Air Velva Akibat Konsentrasi Madu 

Konsentrasi Madu (%) Rerata Kadar Air (%) Nilai Tukey 5% 

15 81,25±2,23
b 

 
20 78,82±2,28

b 
2,19 

25 75,61±1,53
a 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan  

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% (Lampiran 4) menunjukkan faktor konsentrasi 

madu sebesar 25% memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) 

terhadap kadar air produk dibandingkan dengan konsentrasi madu 15% dan 

20%. Kadar air tertinggi terdapat pada velva dengan konsentrasi madu 15% 

sebesar 81,25%, sedangkan kadar air terendah terdapat pada velva dengan 

konsentrasi madu 25% sebesar 75,61%. Penurunan kadar air diduga disebabkan 

oleh adanya kandungan gula dalam madu. Madu merupakan larutan gula 

konsentrasi tinggi yang kaya akan fruktosa. Menurut Bogdanov (2011), fruktosa 

memiliki sifat lebih mudah larut dalam air dibandingkan glukosa serta memegang 

peranan penting yaitu sifat higroskopis dari madu. Menurut National Honey Board 

(2016), madu bersifat higroskopis, artinya memiliki kemampuan mengikat air dan 

kelembaban udara pada kondisi tertentu. 
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4.3.2 Total Asam 

 Total asam merupakan jumlah total asam organik yang dapat dititrasi oleh 

larutan NaOH (Crandall, 2002). Rerata total asam produk velva sebagai akibat 

faktor proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berkisar antara 

0,26-1,07% (Lampiran 5). Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan faktor 

proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu, serta interaksi antara 

kedua faktor memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap total 

asam produk velva bit merah jeruk. Rerata total asam akibat proporsi puree bit 

merah : sari jeruk dan konsentrasi madu dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Rerata Total Asam Velva Bit Merah Jeruk Akibat Proporsi Puree Bit Merah : 

Sari Jeruk dan Konsentrasi Madu 

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

Konsentrasi 
Madu (%) 

Rerata Total 
Asam (%) 

Nilai DMRT 5% 

 15 0,47±0,03
b 

0,16 

1 : 2 20 0,93±0,03
c 

0,16 

 25 1,08±0,06
c 

- 

 15 0,38±0,03
ab 

0,15 

1 : 1 20 0,46±0,04
b 

0,16 

 25 0,53±0,04
b 

0,16 

 15 0,26±0,02
a 

0,14 

2 : 1 20 0,37±0,05
a 

0,15 

 25 0,48±0,03
b 

0,16 

Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada DMRT (α = 0,05) 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dalam Tabel 4.5, total asam pada setiap 

proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu menunjukkan hasil 

yang beragam. Hasil analisa ragam menunjukkan interaksi antara proporsi puree 

bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berpengaruh terhadap total asam 

velva bit merah jeruk. Total asam diduga mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya proporsi sari jeruk dan konsentrasi madu yang digunakan. Tabel 

4.5 menunjukkan rerata total asam tertinggi terdapat pada produk velva dengan 

proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 dan konsentrasi madu 25% sebesar 

1,08%, sedangkan rerata total asam terendah terdapat pada produk velva 

dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan konsentrasi madu 15% 

sebesar 0,26%. Proporsi jeruk yang lebih tinggi diduga mampu meningkatkan 

rerata total asam produk velva. Hal ini disebabkan sari jeruk memiliki jumlah total 
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asam yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bit merah. Berdasarkan 

hasil analisa bahan baku, sari jeruk mengandung total asam sebesar 1,37% 

(Tabel 4.2), sedangkan puree bit merah memiliki kandungan total asam sebesar 

0,13% (Tabel 4.1), sehingga proporsi jeruk yang lebih tinggi mampu 

meningkatkan total asam velva bit merah jeruk. Menurut Kusuma (2007), jeruk 

memiliki kandungan asam organik yang cukup tinggi. Asam-asam organik yang 

terdapat dalam sari jeruk diantaranya asam sitrat, asam tartarat, asam malat, 

asam benzoat, asam oksalat, dan asam suksinat. 

 Peningkatan total asam produk seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

madu memiliki kesesuaian dengan literatur. Suranto (2004) mengungkapkan 

madu mengandung asam-asam organik seperti asam glukonat, asam format, 

asam asetat, asam suksinat, asam glikolat, asam malat, asam proglutamat, asam 

sitrat, dan asam laktat. Menurut National Honey Board (2016), kadar total asam 

dalam madu sebesar 0,57%. Keasaman dari madu berhubungan dengan sumber 

bunga atau nektar penyusunnya.  

 Namun demikian, kadar total asam yang beragam dalam produk velva bit 

merah jeruk diduga disebabkan oleh adanya aktivitas enzim glukosa oksidase 

yang secara alamiah terdapat di dalam madu. Enzim ini berfungsi untuk 

memecah glukosa menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Menurut 

Ramachandran (2006) enzim glukosa oksidase bekerja secara optimum pada pH 

4-6 dan suhu 40oC. Selain itu, kerja enzim sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

glukosa dan oksigen. Oksigen merupakan substrat kunci dalam oksidasi glukosa. 

Enzim glukosa oksidase menggunakan molekul oksigen dalam biokonversi 

glukosa. Oksidasi glukosa diduga terjadi pada proses homogenisasi adonan 

(puree bit merah, sari jeruk, madu, dan CMC), dimana dalam proses tersebut 

terjadi aerasi dan agitasi. Keduanya merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi tingkat transfer oksigen dari gas ke fase air, mempengaruhi 

ketersediaan oksigen dalam medium (adonan). Oksidasi glukosa yang terjadi 

menyebabkan terbentuknya asam glukonat dalam adonan, sehingga diduga 

menjadi salah satu penyebab meningkatnya kadar total asam produk. 

 

4.3.3 Derajat Keasaman (pH) 

 pH merupakan konsentrasi ion hidrogen atau hidroksil dalam larutan asam, 

netral, maupun larutan basa yang dinyatakan dalam bentuk konsentrasi ion 

hidrogen. Pengukuran nilai pH dilakukan menggunakan pH meter (Tranggono, 
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1998). Rerata nilai pH produk velva bit merah jeruk berkisar antara 4,14-4,35 

(Lampiran 6).  

 Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan proporsi puree bit merah : 

sari jeruk dan konsentrasi madu memberikan pengaruh berbeda nyata (α = 0,05)  

terhadap nilai pH produk. Namun, interaksi kedua faktor tersebut tidak 

memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai pH velva bit merah jeruk. 

Rerata nilai pH produk akibat pengaruh proporsi puree bit merah : sari jeruk 

dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Rerata pH Velva Akibat Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk  

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

Rerata pH Nilai Tukey 5% 

1 : 2 4,15±0,06
a 

 
1 : 1 4,25±0,12

b 
0,07 

2 : 1 4,34±0,15
c 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan bahwa nilai pH produk velva 

pada proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2, 1 : 1, dan 2 : 1 masing-masing 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) antara satu perlakuan 

dengan perlakuan lainnya. Tabel 4.6 menunjukkan rerata pH tertinggi terdapat 

pada proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 sebesar 4,34. Sedangkan, rerata 

pH terendah terdapat pada proposi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 sebesar 

4,15. Hal ini disebabkan puree bit merah memiliki rentang pH 6,5-6,8 atau 

mendekati netral, sedangkan pH sari jeruk berkisar antara 3,5-4 atau cenderung 

asam. Karadeniz (2004) menjelaskan kandungan asam organik utama yang 

terdapat dalam jeruk adalah asam sitrat dan asam malat. Selain itu, ditemukan 

asam benzoat, asam oksalat, dan asam suksinat dalam jumlah kecil. 

Berdasarkan hasil analis bahan baku, puree bit merah mengandung total asam 

yang rendah sebesar 0,13% (Tabel 4.1). Proporsi penambahan kedua bahan 

tersebut diduga mengakibatkan perbedaan pada nilai pH. Proporsi penambahan 

jeruk yang lebih tinggi dan bit merah yang lebih rendah dalam produk mampu 

menurunkan nilai pH. Sebaliknya, proporsi penambahan jeruk yang lebih rendah 

dan bit merah yang lebih tinggi mampu meningkatkan nilai pH. Rerata pH velva 

bit merah jeruk akibat faktor konsentrasi madu dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Rerata pH Velva Akibat Konsentrasi Madu 

Konsentrasi Madu (%) Rerata pH Nilai Tukey 5% 

15 4,35±0,15
c 

 
20 4,25±0,08

b 
0,07 

25 4,14±0,06
a 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan bahwa faktor konsentrasi madu 

15%, 20%, dan 25% menunjukkan perbedaan yang nyata (α = 0,05) terhadap pH 

produk velva bit merah jeruk. Tabel 4.7 menunjukkan kecenderungan penurunan 

nilai pH seiring dengan meningkatnya konsentrasi madu yang ditambahkan. Nilai 

pH tertinggi terdapat pada konsentrasi madu 15% sebesar 4,35 dan nilai pH 

terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi madu sebesar 25% sebesar 4,14. 

Hal ini disebabkan madu mengandung asam-asam organik seperti asam asetat, 

asam butirat, asam format, asam suksinat, asam glikolat, asam malat, asam 

proglutamat, asam sitrat, dan asam glukonat (Suranto, 2004). Ray (1996) 

menjelaskan pH mengindikasikan konsentrasi ion hidrogen dalam suatu sistem, 

dan diekspresikan sebagai –log [H+], pH memiliki nilai kisaran 0-14 dengan pH 7 

yang berarti netral. Konsentrasi [H+] dalam suatu sistem bervariasi tergantung 

dari jenis asam yang terkandung didalamnya Kandungan asam yang terdapat 

dalam madu mampu meningkatkan total asam yang terdapat dalam produk, 

sekaligus menurunkan pH produk velva. Menurut Sihombing (2005), nilai pH 

madu secara umum sebesar 3,9 dengan rentang antara 3,5-6,0.  

 

4.3.4 Total Betasianin 

 Betalain merupakan pigmen yang berwarna merah keunguan yang terdapat 

pada bit merah. Betalain adalah pigmen larut air yang mengandung nitrogen 

yang disintesis dari asam amino tirosin dengan kombinasi dua kelompok pigmen 

betalain, yaitu betasianin yang memberikan warna merah-ungu dan betaxanthin 

yang memberikan warna kuning-oranye (Strack et al., 2003). Pengukuran total 

betasianin dilakukan dengan menggunakan buffer sitrat-phosphat pH 5 dan 

diukur dengan spektorofotometer pada panjang gelombang 538 nm (Carle dan 

Stintzing, 2004), kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang 

terdapat pada Lampiran 1.4. Rerata total betasianin produk velva akibat faktor 
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proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berkisar antara 3,97-

8,96 mg/L (Lampiran 7). 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 7) menunjukkan faktor proporsi puree bit 

merah : sari jeruk dan konsentrasi madu memberikan pengaruh berbeda nyata (α 

= 0,05) terhadap total betasianin produk velva. Namun, interaksi kedua faktor 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap total 

betasianin velva bit merah jeruk. Rerata total betasianin akibat faktor proporsi 

puree bit merah : sari jeruk dapat dilihat pada Tabel 4.8.  

 

Tabel 4.8 Rerata Total Betasianin Velva Akibat Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk 

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

Rerata Total 
Betasianin (mg/L) 

Nilai Tukey 5% 

1 : 2 3,97±0,20
a 

 
1 : 1 6,35±1,57

b 
0,50 

2 : 1 8,96±0,85
c 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

   Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan total betasianin akibat faktor 

proporsi puree bit merah : sari jeruk masing-masing berbeda nyata (α = 0,05) 

antara perlakuan satu dengan perlakuan lainnya. Tabel 4.8 menunjukkan rerata 

total betasianin tertinggi terdapat pada proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 

sebesar 8,96 mg/L dan rerata total betasianin terendah terdapat pada proporsi 

puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 sebesar 3,97 mg/L. Hal ini disebabkan pigmen 

betasianin hanya terkandung dalam bit merah. Pigmen betasianin tidak 

ditemukan dalam jeruk. Menurut Azeredo (2009), beberapa sumber pigmen 

betasianin diantaranya umbi bit merah dan kuning (Beta vulgaris L.), tanaman 

amaranth (Amaranthus sp.), dan buah kaktus genus Opuntia dan Hylocereus, 

sehingga proporsi penambahan bit merah yang lebih besar mampu 

meningkatkan total betasianin dalam produk velva bit merah jeruk. Berdasarkan 

hasil analisa bahan baku, puree bit merah memiliki kandungan total betasianin 

sebesar 6,38 mg/L (Tabel 4.1). Hasil analisa menunjukkan kesesuaian dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ravichandran et al. (2011) dan Slavov et al. 

(2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ravichandran et al. (2011) analisa 

total betalain dilakukan pada jus bit merah dengan beberapa perlakuan 

pendahuluan seperti pemanasan dengan microwave, perebusan, dan roasting. 

Hasil penelitian menunjukkan rerata betasianin akibat proses perebusan 80oC 
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selama 1-5 menit berkisar antara 5,80-7,50 mg/L. Sementara itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Slavov et al. (2013) menunjukkan rerata total betasianin jus bit 

merah akibat proses blansing 100oC selama 5 menit dan perebusan 100oC 

selama 15 menit berturut-turut sebesar 6,83 mg/L dan 6,82 mg/L. Menurut 

Zitnanova et al. (2006) dan Delgado-Vargas et al. (2006) bit merah merupakan 

salah satu umbi yang memiliki aktivitas antioksidan yang potensial. Konsumsi bit 

merah secara teratur dapat melindungi tubuh dari aging-associated disease 

(penyakit yang berhubungan dengan penuaan) seperti aterosklerosis, penyakit 

jantung, kanker, katarak, osteoporosis, hipertensi, dan penyakit Alzheimer. 

 Penambahan sari jeruk diduga dapat meningkatkan kestabilan betalain 

dalam produk velva. Hal ini dijelaskan oleh Herbach et al. (2006) bahwa 

beberapa antioksidan seperti asam askorbat dan asam isoaskorbat mampu 

meningkatkan kestabilan betalain. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

asam isoaskorbat memiliki efek yang lebih baik dalam mempertahankan 

kestabilan betalain (Attoe dan von Elbe, 1985; Barrera et al., 1998), namun 

Herbach et al. (2006) menyatakan bahwa asam askorbat memiliki efek 

mempertahankan yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam isoaskorbat. 

Rerata total betasianin akibat faktor konsentrasi madu dapat dilihat pada Tabel 

4.9. 

 

Tabel 4.9 Rerata Total Betasianin Velva Akibat Konsentrasi Madu 

Konsentrasi Madu (%) 
Rerata Total 

Betasianin (mg/L) 
Nilai Tukey 5% 

15 5,80±2,36
a 

 
20 6,06±2,32

a 
0,50 

25 7,43±2,93
b 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

   Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan penambahan madu dengan 

konsentrasi 25% berbeda nyata (α = 0,05) dibandingkan dengan penambahan 

madu dengan konsentrasi 15% dan 20% terhadap total betasianin produk. 

Rerata total betasianin tertinggi terdapat pada konsentrasi madu 25% sebesar 

7,43 mg/L dan rerata total betasianin terendah terdapat pada konsentrasi madu 

15% sebesar 5,80 mg/L. Hal ini diduga disebabkan madu mengandung berbagai 

senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan. Azeredo (2009) mengungkapkan 

kestabilan betalain dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pH, oksigen, 
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water activity (Aw), cahaya, logam, suhu, dan antioksidan. Wieczorek et al. 

(2014) menjelaskan madu mengandung berbagai senyawa fenolik bioaktif, 

enzim, dan mineral. Kelompok senyawa antioksidan non-enzimatis yang terdapat 

di dalam madu meliputi asam fenolik, flavonoid (flavanon dan flavanol), 

karotenoid, dan asam organik. Menurut Bogdanov (2011), asam oksalat, asam 

tartarat, asam laktat, dan asam malat berfungsi sebagai senyawa antioksidan.  

  

4.3.5 Total Fenol 

 Senyawa polifenol atau fenolik merupakan komponen bioaktif yang memiliki 

aktivitas antioksidan yang secara alami terdapat pada sayuran dan buah-buahan 

(Wirakusumah, 2007). Senyawa polifenol terdiri atas beberapa subkelas yaitu 

flavonoid, antasianidin, katekin, dan biflavan (Astawan, 2004). Senyawa 

golongan fenol diketahui sangat berperan terhadap aktivitas antioksidan. 

Semakin tinggi kandungan senyawa fenol dalam suatu bahan, maka semakin 

tinggi pula aktivitas antioksidan bahan tersebut (Shahwar et al., 2010).  Senyawa 

fenol memiliki beberapa sifat diantaranya mudah larut dalam air, cepat 

membentuk kompleks dengan protein, dan sangat peka terhadap oksidasi enzim.  

 Pengujian terhadap fenol dilakukan dengan membuat kurva standar terlebih 

dahulu menggunakan asam galat dengan konsentrasi tertentu. Dalam penelitian 

ini, konsentrasi asam galat yang digunakan sebesar 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 

80 ppm, dan 100 ppm dan diperoleh persamaan regresi linear y = 0,0141x + 

0,0122 dengan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,9951 (Lampiran 1.3). 

Selanjutnya, pengukuran total fenol sampel dilakukan dengan penambahan 

Na2CO3 dan reagen Folin-Ciocalteu (perbandingan 1 : 4 : 5) dan diukur 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 765 nm. Rerata total 

fenol velva akibat proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu 

berkisar antara 108,05-238,86 mgGAE/g (Lampiran 8).  

 Hasil analisa ragam (Lampiran 8) menunjukkan faktor proporsi puree bit 

merah : sari jeruk dan konsentrasi madu memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (α = 0,05) terhadap total fenol produk velva. Interaksi antara kedua faktor 

juga memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap total fenol 

velva bit merah jeruk. Rerata total fenol produk velva sebagai akibat faktor 

proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

 



51 
 

Tabel 4.10  Rerata Total Fenol Velva Akibat Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk dan 

Konsentrasi  Madu 

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

Konsentrasi 
Madu (%) 

Rerata Total 
Fenol (mgGAE/g) 

Nilai DMRT 5% 

 15 108,05±3,14
a 

11,66 

1 : 2 20 120,66±6,14
ab 

12,83 

 25 167,78±2,60
c 

12,58 

 15 109,16±1,44
a 

12,11 

1 : 1 20 124,28±3,42
b
 13,00 

 25 127,44±1,52
b 

13,13 

 15 119,56±5,20
a 

12,58 

2 : 1 20 202,93±2,95
d 

13,31 

 25 238,86±2,87
e 

- 

Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang  

nyata pada DMRT (α = 0,05) 

 

 Hasil uji DMRT pada taraf 5% menunjukkan interaksi antara proporsi puree 

bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan konsentrasi madu memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap total fenol produk velva. Hal tersebut diduga disebabkan karena 

senyawa fenol dapat ditemukan dalam ketiga bahan penyusun velva baik dalam 

bit merah, jeruk mandarin, dan madu. Tabel 4.10 menunjukkan total fenol 

tertinggi terdapat pada velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 

dan konsentrasi madu 25% sebesar 238,86 mgGAE/g, sedangkan total fenol 

terendah terdapat pada velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 

dan konsentrasi madu 15% sebesar 108,05 mgGAE/g. Menurut Slavov et al. 

(2013) kandungan total fenol pada jus bit merah murni bernilai sebesar 72,81 

mgGAE/g. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Slavov et al. (2013) menunjukkan 

kandungan total fenol pada jus bit merah dengan penambahan jus dari golongan 

buah berry seperti chokeberry, blackberry, blueberry, dan blackcurrant dengan 

proporsi masing-masing sebesar 1 : 3 memiliki kisaran nilai 138,50 mgGAE/g-

153,35 mgGAE/g. 

 Menurut Rapisarda et al. (1999); Kelebek et al. (2009) asam fenolik dan 

flavanon merupakan dua kelompok utama senyawa fenolik yang terdapat dalam 

jus jeruk. Senyawa fenolik yang penting dalam jus jeruk adalah hydroxycinnamic 

acid dan turunannya seperti ferulic, p-coumaric, sinapic, caffeic, dan chlorogenic 

acid. Menurut Tomas Barberan dan Clifford (2000), flavanon yang terdapat dalam 

jeruk berupa glikosida, dimana hesperidin dan narirutin merupakan flavanon 

utama dalam jus jeruk. Flavanon glikosida lainnya yang ditemukan dalam jus 
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jeruk diantaranya didymin, neohesperidin, dan naringin (Gattuso et al., 2007). 

Flavanon jeruk, terutama hesperidin berfungsi sebagai anti-inflamasi dan 

antihipertensi (Merken, 2000; Aturki et al., 2004). Berdasarkan hasil penelitian 

Ghafoor dan Al-Juhaimi (2013) jeruk mandarin Kinnow memiliki kandungan total 

fenol sebesar 91,19 mgGAE/g.  

 Sementara itu, Bogdanov et al. (2004) menjelaskan madu mengandung 

senyawa asam fenolik seperti p-coumaric, hydroxybenzoic, ellagic, syringic, 

ferulic, galic, and abscisic acid. Menurut Wieczorek et al. (2014) kandungan total 

fenol pada madu berkisar antara 0,08-1,14 mgGAE/g bergantung pada jenis dan 

kualitas madu. Semakin tinggi proporsi ketiga bahan di dalam produk diduga 

mampu meningkatkan kandungan total fenol velva bit merah jeruk. 

 Namun demikian, total fenol produk velva bit merah jeruk akibat proporsi 

puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu memiliki nilai yang beragam. 

Hal ini diduga disebabkan fenol mengalami oksidasi dalam proses pembuatan 

velva. Menurut SEAFAST (2012), oksidasi yang terjadi pada senyawa fenolik 

dapat melalui reaksi autooksidasi atau oksidasi enzimatik. Autooksidasi 

merupakan reaksi oksidasi yang disebabkan oleh keberadaan cahaya dan 

oksigen. Dalam kondisi terpapar cahaya, oksigen lebih mudah menyerang suatu 

senyawa sehingga senyawa tersebut melepaskan proton yang dimilikinya. 

Pelepasan proton mudah terjadi pada proton yang berdekatan dengan ikatan 

rangkap karena radikal elektron dapat terdelokalisasi. Gugus aromatik pada fenol 

dapat memberikan efek delokalisasi lebih tinggi dibandingkan ikatan rangkap 

alifatik, sehingga senyawa fenolik lebih mudah mengalami autooksidasi. Dalam 

pembuatan velva bit merah jeruk dilakukan proses aging selama 4 jam dalam 

refrigerator, pengadukan (agitasi) dalam Ice Cream Maker selama 30 menit, dan 

pengerasan (hardening) dalam freezer selama 24 jam, dimana pada proses 

tersebut dimungkinkan adanya kontak dengan cahaya dan oksigen.  

 

4.3.6 Vitamin C 

 Vitamin C atau asam askorbat merupakan vitamin berbentuk kristal, tidak 

berwarna, memiliki berat molekul sebesar 176 dan memiliki struktur kimia 

sederhana, terdiri dari 6 atom C dan kedudukannya tidak stabil (C6H8O6) karena 

mudah sekali bereaksi dengan O2 di udara menjadi asam dehidroskorbat. 

Kerusakan vitamin C akibat proses oksidasi dipercepat oleh adanya panas, 

cahaya, alkali, enzim, oksidator, serta katalis berupa tembaga dan besi 
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(Murdianto, 2012). Rerata kadar vitamin C produk velva akibat faktor proporsi 

puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berkisar antara 23,71-37,60 

mg/100g bahan (Lampiran 9).  

  Hasil analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan faktor proporsi puree bit 

merah : sari jeruk dan konsentrasi madu memberikan pengaruh berbeda nyata (α 

= 0,05) terhadap kadar vitamin C produk. Namun, interaksi kedua faktor tidak 

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

velva bit merah jeruk. Rerata kadar vitamin C akibat pengaruh faktor proporsi 

puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11  Rerata Kadar Vitamin C Velva Akibat Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk 

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

Rerata Kadar Vitamin C 
(mg/100g) 

Nilai Tukey 5% 

1 : 2 37,26±4,82
c 

 
1 : 1 31,61±6,06

b
 1,96 

2 : 1 23,71±1,56
a 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan kadar vitamin C akibat faktor 

proporsi puree bit merah : sari jeruk masing-masing berbeda nyata (α = 0,05) 

antara perlakuan satu dengan perlakuan lainnya. Tabel 4.11 menunjukkan rerata 

kadar vitamin C tertinggi terdapat pada velva dengan proporsi puree bit merah : 

sari jeruk 1 : 2 sebesar 37,26 mg/100g dan rerata kadar vitamin C terendah 

terdapat velva dengan pada proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 sebesar 

23,71 mg/100g. Hal ini disebabkan jeruk memiliki kadar vitamin C yang lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan bit merah. Kadar vitamin C yang terdapat 

dalam jeruk mandarin mampu mencapai 53,15 mg/100g bahan (Ghafoor dan Al-

Juhaimi, 2013), sedangkan kadar vitamin C yang terdapat dalam bit merah 

sebesar 4,9 mg/100g bahan (USDA, 2016), sehingga proporsi penambahan jeruk 

yang lebih besar mampu meningkatkan kadar vitamin C dalam produk. Hasil 

penelitian menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dambalkar et al. (2014), dimana rerata kadar vitamin C tertinggi produk jus bit 

merah jeruk siap minum terdapat pada jus dengan proporsi sari bit merah : sari 

jeruk 30 : 50 sebesar 32,24 mg/100g. Selain itu, proporsi penambahan jeruk 

yang lebih besar mampu meningkatkan total asam dan menurunkan pH dalam 

produk, sehingga vitamin C lebih bersifat stabil. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
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Andarwulan dan Koswara (1992) yang menyatakan oksidasi asam askorbat akan 

terhambat apabila dibiarkan dalam keadaan asam. Grafik korelasi pH dan vitamin 

C dapat dilihat pada Gambar 4.1.   

 

 
Gambar 4.1 Grafik Korelasi pH dengan Kadar Vitamin C Velva Bit Merah Jeruk 

 

 Gambar 4.1 menunjukkan korelasi negatif antara pH dengan kadar vitamin 

C velva bit merah jeruk, dimana semakin rendah pH maka semakin tinggi 

kestabilan vitamin C produk velva. Dari grafik diperoleh persamaan y = -46,506x 

+ 228,62 dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,7348. Kontribusi pH pada 

kadar vitamin C bernilai sebesar 73,48%. Rerata kadar vitamin C velva bit merah 

jeruk akibat faktor konsentrasi madu dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12 Rerata Kadar Vitamin C Velva Akibat Faktor Konsentrasi Madu 

Konsentrasi Madu (%) 
Rerata Kadar Vitamin 

C (mg/100g) 
Nilai Tukey 5% 

15 26,97±4,71
a 

 
20 30,57±7,70

b 
1,96 

25 35,04±8,40
c 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan penambahan madu dengan 

konsentrasi 15%, 20%, dan 25% masing-masing memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (α = 0,05) terhadap kadar vitamin C velva bit merah jeruk. Rerata 

kadar vitamin C tertinggi terdapat pada konsentrasi madu 25% sebesar 30,47 

mg/100g dan rerata kadar vitamin C terendah terdapat pada konsentrasi madu 

15% sebesar 23,45 mg/100g. Hal ini disebabkan madu mengandung asam-asam 

organik, sehingga mampu menurunkan pH produk. Kandungan organik yang 

y = -46,506x + 228,62 
R² = 0,7348 
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terdapat di dalam madu antara lain asam format, asam asetat, asam butirat, 

asam laktat, asam oksalat, asam suksinat, asam tartarat, asam malat, asam 

pyroglutamat, asam piruvat, α-ketoglutarat, dan asam glikolat (Bogdanov, 2011). 

Kandungan asam yang terdapat dalam madu mampu meningkatkan total asam 

yang terdapat dalam produk, sekaligus mampu menurunkan pH, sehingga kadar 

vitamin C yang terdapat dalam produk velva lebih stabil. Selain itu, madu 

mengandung vitamin C sebesar 0,5 mg/100g (USDA, 2016). Semakin tinggi 

konsentrasi madu yang ditambahkan diduga dapat meningkatkan kadar vitamin 

C pada produk velva bit merah jeruk.  

 

4.3.7 Aktivitas Antioksidan (IC50) 

 Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode DPPH. 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) merupakan senyawa radikal bebas yang 

stabil dan dapat bereaksi dengan atom hidrogen yang berasal dari suatu 

antioksidan membentuk DPPH tereduksi (Marinova dan Batchvarov, 2011). 

Radikal bebas DPPH yang memiliki elektron tidak berpasangan memberikan 

warna ungu dan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 517 nm. 

Warna tersebut akan berubah menjadi kuning saat radikal DPPH berpasangan 

dengan atom hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH-H (Prakash, 2001).  

 Hasil analisa menunjukkan rerata nilai IC50 velva akibat faktor proporsi puree 

bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berkisar antara 18.174,67-49.353,67 

ppm (Lampiran 10). Hasil analisa ragam (Lampiran 10) menunjukkan faktor 

proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu memberikan 

pengaruh berbeda nyata (α = 0,05) terhadap nilai IC50 velva bit merah jeruk. 

Begitu pula dengan interaksi kedua faktor memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (α = 0,05) terhadap nilai IC50 produk velva. Rerata nilai IC50 velva sebagai 

akibat faktor proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu dapat 

dilihat pada Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13  Rerata Nilai IC50 Velva Akibat Proporsi Puree Bit Merah : Sari Jeruk dan 

Konsentrasi Madu 

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

Konsentrasi 
Madu (%) 

Rerata Nilai IC50 
(ppm) 

Nilai DMRT 5% 

 15 49.353,67±256,96
d 

- 

1 : 2 20 33.762,90±1.442,58
c 

4.705,81 

 25 25.438,76±918,03
b 

4.597,17 

 15 30.925,05±2.606,52
c
 4.678,30 

1 : 1 20 25.121,68±561,37
b 

4.533,91 

 25 19.512,96±1.050,54
a 

4.282,26 

 15 29.509,69±766,10
bc 

4.642,55 

2 : 1 20 20.660,01±781,68
a 

4.448,65 

 25 18.174,67±1.211,77
a 

4.122,74 

Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada DMRT (α = 0,05) 

 

 Hasil analisa ragam menunjukkan adanya interaksi antara proporsi puree bit 

merah : sari jeruk dan konsentrasi madu terhadap aktivitas antioksidan nilai IC50 

produk velva. Nilai IC50 pada produk mengalami penurunan seiring dengan 

meningkatnya proporsi puree bit merah dan konsentrasi madu yang digunakan. 

Tabel 4.13 menunjukkan nilai IC50 tertinggi terdapat pada produk velva dengan 

proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 dan konsentrasi madu 15%, yaitu 

sebesar 49.353,67 ppm, sedangkan nilai IC50 produk velva terendah terdapat 

pada produk velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan 

konsentrasi madu 25%, yaitu sebesar 18.174,67 ppm. Nilai IC50 yang terdapat 

pada produk velva bit merah jeruk tergolong lemah apabila dibandingkan dengan 

literatur. Menurut Molyneux (2004), suatu senyawa dikatakan sebagai 

antioksidan sangat kuat jika nilai IC50 < 50 ppm, kuat apabila nilai IC50 berkisar 

antara 50-100 ppm, dan lemah apabila nilai IC50 > 100 ppm. Inhibition 

Concentration (IC50) merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan 

penghambatan proses oksidasi sebesar 50% suatu konsentrasi sampel, 

dinyatakan dalam ppm. Nilai IC50 yang semakin kecil menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang semakin tinggi (Mailandari, 2012). Aktivitas antioksidan dalam 

produk velva cenderung lemah diduga disebabkan oleh proses pengolahan, 

dimana dalam pembuatan velva dilakukan homogenisasi, aging selama 24 jam, 

pengadukan adonan selama 30 menit dalam Ice Cream Maker (pembuihan, 

terjadi kontak dengan oksigen), dan hardening selama 24 jam. Seperti yang telah 

diketahui sebelumnya bahan baku yang digunakan dalam pembuatan velva bit 
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merah jeruk adalah umbi bit merah dan jeruk mandarin, dimana kandungan 

antioksidan utama dalam bit merah adalah pigmen betalain dan kandungan 

antioksidan utama dalam jeruk mandarin adalah vitamin C. Kedua senyawa 

bioaktif tersebut mudah rusak dan teroksidasi oleh beberapa faktor seperti 

panas, cahaya, dan oksigen (Slavov et al., 2013; Kusuma, 2007). Selain itu, 

berdasarkan hasil analisa bahan baku, puree bit merah (Tabel 4.1) yang 

digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan velva memiliki nilai IC50 yang 

cukup rendah apabila dibandingkan dengan literatur, yaitu sebesar 3,043 mg/ml 

atau setara dengan 3.043 ppm. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi 

iklim, tempat tumbuh, kondisi penyimpanan setelah panen, perbedaan varietas, 

umur dari bit merah, dan perbedaan metode analisa yang digunakan. Hal 

tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Muchtadi (1992) dimana komponen kimiawi 

di dalam tanaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan 

varietas, kondisi iklim, tempat tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, cara 

pemanenan, tingkat kematangan pada saat panen, dan kondisi penyimpanan 

setelah panen. 

 Velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan konsentrasi 

madu 25% memiliki nilai IC50 terendah menunjukkan kesesuaian dengan literatur. 

Menurut Kanner et al. (2001) bit merah mengandung pigmen betalain yang 

memiliki aktivitas antioksidan dan efek antiradikal yang tinggi. Stintzing et al. 

(2005) menambahkan aktivitas antioksidan dari pigmen betalain lebih kuat 

apabila dibandingkan dengan vitamin C. Jeruk sendiri diketahui memiliki 

kandungan antioksidan seperti vitamin C, beta-karoten dan senyawa bioflavonoid 

seperti hesperidin, narirutin, dan didymin (Soelarso, 1996; Gattuso et al., 2007). 

Berdasarkan hasil analisa bahan baku kandungan vitamin C yang terdapat dalam 

jeruk mandarin Kinnow mampu mencapai 57 mg/100g (Tabel 4.2). Sementara 

itu, menurut Ghafoor dan Al-Juhaimi (2013) persen aktivitas antioksidan jeruk 

mandarin mampu mencapai 59,19%. Grafik korelasi nilai IC50 dengan total 

betasianin dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik Korelasi Total Betasianin dengan Aktivitas Antioksidan IC50  

 

 Gambar 4.2 menunjukkan korelasi negatif antara total betasianin dengan 

nilai  IC50 velva bit merah jeruk, dimana semakin tinggi total betasianin maka 

semakin rendah nilai IC50 produk velva. Dari grafik diperoleh persamaan y = -

3.551,5x + 49.206 dengan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,6505. Nilai 

keeratan hubungan antara total betasianin dengan nilai IC50 bernilai sebesar 

65,05%.   

 Madu turut berperan dalam mempertahankan aktivitas antioksidan produk 

velva bit merah jeruk. Menurut Parwata dkk. (2010) madu mengandung berbagai 

jenis senyawa yang berperan sebagai antiradikal bebas, seperti flavonoid, fenol, 

beta-karoten, vitamin C, dan vitamin E. Gheldof et al. (2002) menjelaskan lebih 

lanjut senyawa fenolik yang terdapat dalam madu yang berfungsi sebagai 

antioksidan diantaranya quercetin, pinocembrin, kaempferol, chrysin, dan 

galangin.  

 

4.3.8 Total Padatan Terlarut (TPT) 

 Kandungan total padatan diperlukan untuk membentuk rasa, menurunkan 

titik beku, dan meningkatkan viskositas cairan atau adonan velva. Total padatan 

juga berfungsi untuk mencegah penggumpalan tekstur dan mempertahankan 

gelembung udara yang kecil dan stabil pada velva (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Rerata nilai total padatan terlarut velva bit merah jeruk sebagai akibat faktor 

proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berkisar antara 19,67-

24,10%Brix (Lampiran 11).  

 Hasil analisa ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa faktor proporsi 

puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu memberikan pengaruh yang 

y = -3551,5x + 49206 
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berbeda nyata (α = 0,05) terhadap total padatan terlarut (TPT) produk velva. 

Begitu pula dengan interaksi antara kedua faktor tersebut memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap total padatan terlarut (TPT) produk velva 

bit merah jeruk. Rerata total padatan terlarut (TPT) akibat faktor proporsi puree 

bit merah : sari jeruk dan konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

 

Tabel 4.14  Rerata Total Padatan Terlarut (TPT) Velva Akibat Proporsi Puree Bit Merah : 

Sari Jeruk dan Konsentrasi Madu 

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

Konsentrasi 
Madu (%) 

Rerata Total Padatan 
Terlarut (%Brix) 

Nilai DMRT 5% 

 15 19,67±0,42
b 

1,62 

1 : 2 20 21,57±0,40
c 

1,69 

 25 23,50±0,86
d 

1,70 

 15 17,10±0,10
a 

1,56 

1 : 1 20 21,50±0,50
c 

1,67 

 25 25,17±0,76
d 

- 

 15 16,53±0,45
a 

1,50 

2 : 1 20 20,23±0,23
bc 

1,65 

 25 24,10±0,10
d 

1,72 

Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada DMRT (α = 0,05) 

 

 Hasil analisa ragam menunjukkan terdapat interaksi antara faktor proporsi 

puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap total padatan terlarut (TPT) velva bit merah jeruk. Hal tersebut 

diduga disebabkan ketiga bahan yang digunakan, yaitu bit merah, jeruk, dan 

madu masing-masing memiliki kandungan padatan terlarut. Nilai total padatan 

terlarut (TPT) produk velva mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu yang 

digunakan. Tabel 4.14 menunjukkan rerata total padatan terlarut (TPT) tertinggi 

terdapat pada velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 1 dan 

konsentrasi madu 25% sebesar 25,17% Brix. Sedangkan, rerata total padatan 

terlarut (TPT) terendah terdapat pada velva dengan proporsi puree bit merah : 

sari jeruk 2 : 1 dan konsentrasi madu 15% sebesar 16,53% Brix. Padatan dalam 

produk velva bit merah jeruk berasal dari puree bit merah, sari jeruk, madu, dan 

CMC. Berdasarkan hasil analisa bahan baku, bit merah memiliki total padatan 

terlarut (TPT) sebesar 2,3% Brix (Tabel 4.1), sedangkan sari jeruk memiliki total 

padatan (TPT) terlarut sebesar 15,1% Brix (Tabel 4.2). CMC sebagai bahan 
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penstabil seluruhnya (100%) merupakan padatan. Menurut Ashurst (1999) total 

padatan terlarut yang terbesar dalam jeruk adalah komponen karbohidrat (76%) 

dan asam organik (9,6%), dimana karbohidrat dalam jeruk terbagi menjadi tiga 

komponen gula yaitu sukrosa, glukosa, dan fruktosa dengan perbandingan 2 : 1 : 

1, sehingga proporsi penambahan jeruk yang lebih tinggi diduga mampu 

meningkatkan total padatan terlarut (TPT) velva bit merah jeruk.  

  Menurut Nurrifah (2001) total padatan terlarut menunjukkan gula dalam 

suatu larutan, sehingga semakin banyak penambahan gula pada produk semakin 

tinggi nilai total padatan terlarut (TPT) yang terkandung didalamnya. Madu 

memiliki beberapa kandungan yang terukur sebagai padatan terlarut, yaitu 

fruktosa, glukosa, sukrosa, dan asam-asam organik. Madu memiliki kandungan 

fruktosa sebesar 38%, glukosa 30%, dan sukrosa sebesar 1,3% (National Honey 

Board, 2016).  

 

4.3.9 Overrun 

 Overrun merupakan pengembangan volume es krim selama proses 

pembekuan karena terjadi proses pengikatan udara dalam pembuihan dan 

pembekuan (Padaga dan Sawitri, 2005). Rerata overrun produk velva bit merah 

jeruk sebagai akibat faktor proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi 

madu berkisar antara 22,21-26,36% (Lampiran 12).  

 Hasil analisa ragam (Lampiran 12) menunjukkan faktor konsentrasi madu 

memberikan pengaruh berbeda nyata (α = 0,05) terhadap overrun produk. 

Namun, faktor proporsi puree bit merah : sari jeruk dan interaksi kedua faktor 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap overrun 

velva bit merah jeruk. Rerata overrun sebagai akibat faktor konsentrasi madu 

dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Rerata Overrun Velva Akibat Konsentrasi Madu 

Konsentrasi Madu (%) Rerata Overrun (%) Nilai Tukey 5% 

15 25,80±0,35
b 

 
20 24,57±0,19

b 
1,06 

25 23,01±0,57
a 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 
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 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan penambahan konsentrasi madu 

25% memberikan pengaruh berbeda nyata (α = 0,05) apabila dibandingkan 

dengan konsentrasi madu 15% dan 20%. Tabel 4.15 menunjukkan overrun 

tertinggi terdapat pada konsentrasi madu 15% sebesar 25,80% dan overrun 

terendah terdapat pada konsentrasi madu 25% sebesar 23,01%. Menurut 

Gisslen (2004), overrun dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lama 

proses agitasi (pengadukan di dalam ice cream maker), presentase kandungan 

padatan di dalam adonan, dan jenis ice cream maker yang digunakan. Wulandari 

dkk. (2014) menjelaskan peningkatan total padatan dalam adonan velva (VM) 

menyebabkan ruang antar partikel dalam VM sempit, sehingga mampu 

membatasi mobilitas molekul air. Ruang antar partikel yang sempit menyebabkan 

udara sulit untuk masuk ke dalam VM selama proses agitasi, nilai overrun yang 

dihasilkan menjadi rendah. Dalam penelitian ini, tingginya konsentrasi madu yang 

ditambahkan dalam produk diduga mampu meningkatkan nilai total padatan 

terlarut (TPT) velva bit merah jeruk, sehingga menurunkan nilai overrun velva. 

 Kurultay et al. (2010) menjelaskan total padatan yang tinggi dalam adonan 

menyebabkan kekentalan adonan meningkat. Peningkatan kekentalan adonan 

disebabkan air terikat dalam struktur molekul. Hal tersebut menyebabkan 

tegangan permukaan adonan menjadi lebih tinggi, sehingga udara sukar 

menembus permukaan adonan dan velva sukar untuk mengembang (overrun 

rendah). Grafik korelasi total padatan terlarut (TPT) dengan overrun dapat dilihat 

pada Gambar 4.3. 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Korelasi Total Padatan Terlarut (TPT) dengan Overrun  

 

 Gambar 4.3 menunjukkan korelasi negatif antara total padatan terlarut 

dengan overrun velva bit merah jeruk, dimana semakin tinggi kandungan total 
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padatan terlarut maka semakin rendah daya pengembangan (overrun) velva bit 

merah jeruk. Dari grafik diperoleh persamaan y = -0,3611x + 32,061 dengan nilai 

koefisien determinasi R2 sebesar 0,7296. Nilai keeratan hubungan antara total 

padatan terlarut (TPT) dengan overrun bernilai sebesar 72,96%.    

 Nilai overrun yang rendah juga dapat dipengaruhi oleh jenis ice cream 

votator (ice cream maker) yang digunakan (Gisslen, 2004; Goff dan Hartel, 

2013). Alat pembuat es krim yang tidak menggunakan suntikan udara 

menghasilkan overrun yang lebih rendah dibandingkan overrun es krim yang 

dibuat oleh industri. Menurut Rothwell (1986) dalam Sarie (2014) es krim yang 

dibuat dengan menggunakan ice cream votator tanpa suntikan udara tidak akan 

menghasilkan produk dengan overrun lebih dari 50%.  

 Goff dan Hartel (2013) menjelaskan rerata overrun es krim lebih tinggi (80-

100%) apabila dibandingkan dengan rerata overrun velva (20-40%). Hal ini 

disebabkan dalam es krim terdapat komponen milk solids-non-fat (protein) yang 

mampu memerangkap udara dengan baik sehingga membantu meningkatkan 

overrun es krim. 

 

4.3.10 Daya Leleh 

 Waktu pelelehan (daya leleh) merupakan waktu yang dibutuhkan velva untuk 

meleleh sempurna pada suhu ruang. Velva yang dihasilkan diharapkan memiliki 

resistensi yang tinggi terhadap pelelehan selama kurang lebih 10-15 menit 

(Bodyfelt et al., 1988). Rerata daya leleh produk velva bit merah jeruk akibat 

faktor proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berkisar antara 

12,02-17,69 menit/10g (Lampiran 13). 

 Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 13) menunjukkan konsentrasi 

madu memberikan pengaruh berbeda nyata (α = 0,05) terhadap daya leleh velva. 

Faktor proporsi puree bit merah : sari jeruk dan interaksi antara kedua faktor 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap daya leleh 

produk velva bit merah jeruk. Rerata daya leleh velva akibat faktor konsentrasi 

madu dapat dilihat pada Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Rerata Daya Leleh Velva Akibat Konsentrasi Madu  

Konsentrasi Madu (%) 
Rerata Daya Leleh 

(menit/10g) 
Nilai Tukey 5% 

15 18,25±0,35
c 

 
20 16,24±0,89

b 
1,55 

25 12,61±0,99
a 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan 

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan faktor konsentrasi madu 15%, 

20%, dan 25% memberikan pengaruh berbeda nyata (α = 0,05) terhadap daya 

leleh velva bit merah jeruk. Penurunan daya leleh dalam Tabel 4.16 

menunjukkan produk velva membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk 

meleleh. Penurunan daya leleh dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti total 

padatan terlarut (TPT), viskositas, overrun, dan bahan pemanis yang digunakan 

dalam pembuatan velva (Goff dan Hartel, 2013).  

 Tharp and Young (2012) menjelaskan bahwa semakin banyak kandungan 

padatan yang terdapat dalam adonan velva menyebabkan viskositas adonan 

meningkat, adonan menjadi kental, sehingga pada saat proses pembekuan 

berlangsung terjadi penurunan titik beku (membeku di bawah suhu 0OC). 

Menurut Goff dan Hartel (2013) penurunan titik beku merupakan salah satu 

penyebab utama es krim cepat meleleh. Penurunan titik beku yang dimaksud 

menunjukkan bahwa adonan membutuhkan suhu lebih rendah untuk membeku 

secara menyeluruh dan merata. Pembekuan yang tidak rata dapat menyebabkan 

adanya bagian pada velva yang belum benar-benar membeku (hanya air yang 

membeku), dimana bagian tersebut akan lebih mudah untuk meleleh dan 

mempengaruhi bagian lain untuk lebih cepat meleleh. Bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan velva bit merah jeruk, yaitu puree bit merah, sari 

jeruk, dan madu. Ketiga bahan tersebut memiliki kandungan gula dan serat 

(padatan terlarut) yang menyebabkan terjadinya penurunan titik beku. Penelitian 

yang dilakukan oleh Lie et al. (1997) dan Kurultay et al. (2010) menunjukkan 

bahwa es krim dengan total padatan terlarut yang tinggi memiliki daya leleh yang 

lebih cepat dibandingkan dengan es krim yang memiliki total padatan yang 

rendah.  

 Menurut Sofjan dan Hartel (2003), es krim dengan overrun yang tinggi 

memiliki daya leleh yang rendah. Sementara itu, Sakurai et al. (1996) 

menyebutkan bahwa es krim dengan overrun rendah meleleh lebih cepat (daya 
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leleh rendah) dibandingkan es krim dengan overrun tinggi. Grafik korelasi antara 

overrun dengan daya leleh dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Grafik Korelasi Overrun dengan Daya Leleh Velva Bit Merah Jeruk 

 

 Gambar 4.4 menunjukkan adanya korelasi positif antara overrun dengan 

daya leleh, dimana semakin tinggi overrun produk velva maka semakin tinggi 

pula daya leleh velva bit merah jeruk. Dari grafik diperoleh persamaan y = 

1,8993x – 30,763 dengan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,8708. Nilai 

keeratan hubungan antara overrun dengan daya leleh bernilai sebesar 87,08%.   

 Penelitian yang dilakukan oleh Junior dan Lannes (2011) menunjukkan 

bahwa penambahan sirup fruktosa ke dalam adonan es krim mampu 

menurunkan daya leleh dibandingkan dengan es krim yang terbuat dari sirup 

glukosa. Hal tersebut diperkuat oleh Muse dan Hartel (2004) yang menemukan 

es krim yang ditambahkan High Fructose Corn Syrup (HFCS) memliki daya leleh 

yang lebih cepat. Menurut Bogdanov (2011) madu mengandung fruktosa sebesar 

38%, glukosa 31%, dan sukrosa sebesar 1,9%. Kandungan gula yang tinggi, 

terutama fruktosa dalam madu, diduga mampu mempercepat daya leleh produk 

velva. 

 

4.3.11 Warna Kemerahan (a*) 

 Warna memiliki peranan penting dalam penerimaan bahan pangan sebagai 

salah satu faktor yang menentukan mutu dari bahan pangan (Winarno, 2002). 

Rerata warna kemerahan (a*) velva akibat proporsi puree bit merah : sari jeruk 

dan konsentrasi madu berkisar antara 14,71-23,68 (Lampiran 14). Parameter 

nilai a* menyatakan warna hijau merah dengan kisaran nilai -100 sampai +100, 
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dimana nilai negatif (-) menyatakan kecenderungan warna hijau sedangkan nilai 

positif (+) menyatakan kecenderungan warna merah.   

 Hasil analisa ragam (Lampiran 14) menunjukkan proporsi puree bit merah : 

sari jeruk dan konsentrasi madu memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 

0,05) terhadap rerata warna kemerahan (a*) produk velva. Namun, interaksi 

keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap warna 

kemerahan (a*) velva bit merah jeruk. Rerata warna kemerahan produk velva 

akibat faktor proporsi puree bit merah : sari jeruk dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

 

Tabel 4.17  Rerata Warna Kemerahan (a*) Velva Akibat Proporsi Puree Bit Merah : Sari 

Jeruk 

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

Rerata Warna Kemerahan (a*) Nilai Tukey 5% 

1 : 2 16,72±3,48
a 

 
1 : 1 19,57±4,74

b 
1,16 

2 : 1 22,14±5,46
c 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan  

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan bahwa warna kemerahan produk 

velva masing-masing berbeda nyata antara proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 

: 2, 1 : 1, dan 2 : 1. Tabel 4.17 menunjukkan rerata warna kemerahan tertinggi 

terdapat pada proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 sebesar 22,14. 

Sedangkan, rerata warna kemerahan terendah terdapat pada proposi puree bit 

merah : sari jeruk 1 : 2 sebesar 16,72. Warna kemerahan yang terdapat dalam 

produk velva disebabkan oleh adanya pigmen betasianin dalam bit merah. 

Menurut Canadanovic et al. (2011), warna merah-keunguan dari pigmen betalain 

dalam bit merah telah banyak digunakan sebagai pewarna alami berbagai 

produk pangan. Berdasarkan hasil analisa bahan baku, puree bit merah memiliki 

warna kemerahan sebesar 45,80 (Tabel 4.1). Rerata warna kemerahan dalam 

produk lebih rendah apabila dibandingkan dengan rerata warna kemerahan pada 

bahan baku disebabkan terjadinya degradasi pigmen betasianin selama proses 

pengolahan. Proporsi penambahan bit merah yang lebih tinggi dan jeruk yang 

lebih rendah dalam produk mampu meningkatkan rerata warna kemerahan. 

Sebaliknya, proporsi penambahan bit merah yang lebih rendah dan jeruk yang 

lebih tinggi dalam produk mampu menurunkan rerata warna kemerahan. Rerata 

warna kemerahan akibat konsentrasi madu dapat dilihat pada Tabel 4.18. 
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Tabel 4.18 Rerata Warna Kemerahan (a*) Velva Akibat Konsentrasi Madu 

Konsentrasi Madu (%) Rerata Warna Kemerahan (a*) Nilai Tukey 5% 

15 14,71±1,51
a 

 
20 20,04±3,26

b 
1,16 

25 23,68±3,51
c 

 
Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan  

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada uji Tukey (α = 0,05) 

 

 Hasil uji Tukey pada taraf 5% menunjukkan bahwa warna kemerahan produk 

velva masing-masing berbeda nyata antara konsentrasi madu 15%, 20%, dan 

25%. Tabel 4.18 menunjukkan rerata warna kemerahan tertinggi terdapat pada 

konsentrasi madu 25% sebesar 23,68. Sedangkan, rerata warna kemerahan 

terendah terdapat pada konsentrasi madu 15% sebesar 14,71. Warna 

kemerahan pada produk velva bit merah jeruk berasal dari pigmen betasianin 

yang terkandung di dalam bit merah. Penurunan rerata warna kemerahan diduga 

disebabkan oleh degradasi betasianin selama proses pengolahan seperti pada 

pemanasan (blansing, pasteurisasi), homogenisasi, penyimpanan selama 24 jam 

(aging), dan pengadukan adonan selama 30 menit dalam Ice Cream Maker 

(pembuihan). 

 Menurut Azeredo (2009), kestabilan betalain (betasianin dan betaxanthin) 

dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pH, oksigen, water activity (Aw), 

cahaya, logam, antioksidan, dan suhu. Madu dalam velva bit merah jeruk 

berperan dalam membantu menciptakan suasana asam dan mempertahankan 

pH. Sihombing (2005) mengungkapkan asam asetat dan asam format yang 

terkandung di dalam madu berperan sebagai buffer yang mempertahankan pH, 

sehingga tidak berperan dalam penurunan pH. Grafik korelasi antara pH dengan 

warna kemerahan (a*) dapat dilihat pada Gambar 4.5.  
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Gambar 4.5 Grafik Korelasi Nilai pH dengan Warna Kemerahan Velva Bit Merah Jeruk 

 

 Gambar 4.5 menunjukkan korelasi negatif antara pH dengan warna 

kemerahan (a*) produk velva bit merah jeruk, dimana semakin tinggi nilai pH 

produk maka semakin rendah warna kemerahan (a*) velva bit merah jeruk. Dari 

grafik diperoleh persamaan y = -28,881 + 142,74 dengan nilai koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,6819. Nilai keeratan hubungan antara pH dengan 

warna kemerahan (a*) bernilai sebesar 68,19%.   

 

4.3.12 Warna Kekuningan (b*) 

 Rerata warna kekuningan produk velva bit merah jeruk akibat proporsi puree 

bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berkisar antara 2,20-8,63 (Lampiran 

15). Parameter nilai b* menyatakan kecenderungan warna biru kuning dengan 

kisaran -100 sampai +100, dimana nilai negatif (-) menyatakan warna biru 

sedangkan nilai positif (+) menyatakan warna kuning.  

 Hasil analisa ragam (Lampiran 15) menunjukkan proporsi puree bit merah : 

sari jeruk dan interaksi kedua faktor memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(α = 0,05) terhadap rerata warna kekuningan (b*) produk velva. Namun, faktor 

konsentrasi madu tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) 

terhadap warna kekuningan (b*) velva bit merah jeruk. Rerata warna kekuningan 

produk velva akibat proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu 

dapat dilihat pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19  Rerata Warna Kekuningan (b*) Velva Akibat Proporsi Puree Bit Merah : Sari 

Jeruk dan Konsentrasi Madu 

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

Konsentrasi 
Madu (%) 

Rerata Warna 
Kekuningan (b*) 

Nilai DMRT 
5% 

 15 4,93±0,32
cd 

1,09 

1 : 2 20 5,67±0,32
d 

1,10 

 25 8,63±0,15
e 

- 

 15 4,53±0,49
c 

1,09 

1 : 1 20 4,10±0,20
bc 

1,08 

 25 3,27±0,23
b 

1,06 

 15 3,13±0,15
ab 

1,04 

2 : 1 20 2,70±0,26
a 

1,00 

 25 2,20±0,17
a 

0,97 

Keterangan :  Data merupakan rerata 3 kali ulangan  

  Rerata yang didampingi huruf berbeda menunjukkan perbedaan yang 

nyata pada DMRT (α = 0,05) 

 

 Hasil analisa ragam menunjukkan interaksi antara faktor proporsi puree bit 

merah : sari jeruk dan konsentrasi madu memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap warna kekuningan (b*) produk velva bit merah jeruk. Rerata warna 

kekuningan (b*) produk velva mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya proporsi jeruk dan konsentrasi madu yang digunakan. Hal tersebut 

diduga disebabkan jeruk dan madu keduanya memiliki kandungan pigmen 

karotenoid. Tabel 4.19 menunjukkan rerata warna kekuningan tertinggi terdapat 

pada velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 dan konsentrasi 

madu 25% sebesar 8,63. Sedangkan, rerata warna kekuningan terendah 

terdapat pada velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan 

konsentrasi madu 25% sebesar 2,2. Menurut Koswara (2009) warna kuning jeruk 

berasal dari pigmen karoten. Karotenoid yang memiliki gugus hidroksil disebut 

sebagai xantofil. Salah satu pigmen yang termasuk ke dalam xantofil adalah 

kriptoxanthin. Pigmen tersebut merupakan pigmen utama pada jagung yang 

berwarna kuning, lada, pepaya, dan jeruk.   

 Sementara itu, menurut Abu-Jdayil et al. (2002) madu dapat dibedakan 

menjadi dua jenis berdasarkan warnanya, yaitu madu cerah dan madu gelap. 

Secara umum, jenis madu berwarna gelap memiliki kandungan mineral yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan madu berwarna cerah. Adanya kandungan 

senyawa polifenol pada madu menyebabkan madu berwarna kecoklatan. Apabila 

kandungan polifenol dalam madu tinggi, maka warna madu akan menjadi lebih 

pekat. Menurut Saputra (2012) warna gelap madu menunjukkan keberadaan 
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mineral didalamnya. Beberapa kandungan mineral dalam madu diantaranya 

belerang, kalsium, tembaga, mangan, besi, fosfor, klor, kalium, magnesium, 

iodium, seng, natrium, molibdeum, dan aluminium. Kandungan mineral ini 

bervariasi dari 0,02% hingga sedikit melebihi 1% untuk madu floral. Pendapat 

lain yang diungkapkan oleh Atanassova et al. (2009) bahwa pada umumnya 

warna madu mengikuti warna tanaman penghasil nektarnya, misalnya madu 

yang berasal dari tanaman akasia dan apel memiliki warna kuning terang, 

sedangkan madu yang berasal dari tanaman lobak akan berwarna putih seperti 

air. Selain itu, madu yang telah disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama 

akan cenderung mengalami perubahan warna menjadi lebih tua. Menurut 

Hariyani (2012), warna kekuningan madu disebabkan oleh kandungan pigmen 

karotenoid.  

 Namun demikian, warna kekuningan pada produk velva bit merah jeruk 

memiliki nilai yang beragam. Hal tersebut diduga disebabkan pigmen karotenoid 

memiliki ikatan rangkap pada bagian tengah yang rentan terhadap serangan 

oksidator. Proses oksidasi karotenoid distimulasi oleh adanya cahaya, panas, 

peroksidasi, logam seperti Fe, dan enzim.  

 

4.4 Organoleptik 

 Susiwi (2009) mendefinisikan pengujian organoleptik merupakan kegiatan 

penilaian terhadap suatu produk menggunakan indra penglihatan, penciuman, 

dan pengecapan. Melalui hasil pengujian organoleptik dapat diketahui daya 

terima panelis sebagai sampel konsumen terhadap produk tersebut.  

 Pada penelitian ini digunakan uji hedonic scale, menurut Wagiyono (2003), 

panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaannya 

terhadap produk yang diuji. Dalam uji ini tidak tersedia contoh atau pembanding 

atau contoh bahan baku yang harus diingat terlebih dahulu oleh panelis seperti 

pada uji pembeda. Panelis dalam uji ini tidak diperbolehkan untuk 

membandingkan antara produk yang ada. Menurut Sarastani (2008), tanggapan 

harus diberikan secara langsung dan tanggapan yang sudah diberikan tidak 

boleh ditarik kembali, meskipun timbul keragu-raguan. 

 Pengujian organoleptik terhadap velva bit merah jeruk dilakukan di 

Laboratorium Sensori Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang dengan total panelis sebanyak 40 orang. Pengujian yang dilakukan 

merupakan uji hedonik dengan parameter rasa, aroma, warna, dan tekstur. Skala 
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untuk setiap parameter bernilai 1-5, nilai 1 untuk sangat tidak suka hingga nilai 5 

untuk sangat suka. Hasil analisa hedonik terhadap parameter rasa, warna, 

aroma, dan tekstur adalah sebagai berikut.  

 

4.4.1 Rasa 

 Menurut Bodyfelt et al. (1988) sesuatu yang sangat diperlukan dan penting 

pada produk velva adalah rasa yang menarik. Rasa yang terdapat dalam velva 

merupakan campuran dari aroma dan komponen rasa velva itu sendiri. Rerata 

tingkat kesukaan panelis terhadap sifat organoleptik rasa pada produk velva bit 

merah jeruk akibat proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu 

berkisar antara 2,50-3,60 (tidak suka hingga agak suka). Grafik rerata tingkat 

kesukaan rasa panelis terhadap produk dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

 

 
Gambar 4.6 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Rasa Velva Bit Merah Jeruk  

 

 Gambar 4.6 menunjukkan velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 

1 : 2 dan konsentrasi madu 25% memiliki rerata tingkat kesukaan rasa tertinggi, 

sedangkan velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan 

konsentrasi madu 20% memiliki rerata tingkat kesukaan rasa terendah. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 16) diperoleh nilai p-value (0,000) 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai (α=0,05) menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata antara tingkat kesukaan panelis terhadap rasa dari velva 

bit merah jeruk. Hal tersebut juga ditunjukkan pada hasil analisa ragam antara 

sampel dengan parameter rasa, dimana nilai p-value (0,000) lebih kecil dari 

(α=0,05), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara 

kesembilan perlakuan velva terhadap parameter rasa.  
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 Penurunan tingkat kesukaan pada produk velva dengan proporsi puree bit 

merah : sari jeruk 2 : 1 disebabkan rasa earthy-like-flavour  yang muncul pada 

velva. Menurut Lu et al, (2003), Stintzing dan Carle, (2004), rasa mirip tanah 

yang terdapat dalam bit merah disebabkan oleh senyawa geosmin dan pyrazine 

yang terkandung didalamnya. Menurut Lu et al. (2003), senyawa geosmin dalam 

bit merah mampu mencapai 9,69-26,7 µg/kg, sehingga proporsi jeruk yang lebih 

tinggi dibandingkan bit merah dalam velva cenderung lebih disukai oleh panelis. 

Menurut Rukmana (2005), rasa manis atau masam pada buah jeruk bergantung 

pada kandungan asam sitrat, dimana pada umumnya kandungan asam sitrat 

jeruk berkisar antara 1,5-3%.  

 Madu sendiri turut berperan dalam pembentukan rasa velva bit merah jeruk. 

Rasa yang dimiliki oleh madu murni merupakan rasa yang khas dimana rasa 

tersebut dibentuk oleh kandungan gula, karbohidrat, serta beberapa kandungan 

asam organik seperti asam glukonat dan prolin. Tiap jenis madu memiliki rasa 

unik yang berbeda disebabkan kandungan glukosida dan alkaloid yang bervariasi 

pada berbagai tumbuhan nektar (Silitonga, 2011). Jenis asam yang dominan 

dalam madu adalah asam glukonat. Menurut Suranto (2004) rasa dari ester yang 

terkandung di dalam asam glukonat menjadikan asam tersebut berperan dalam 

memberikan rasa manis yang selanjutnya akan berubah menjadi agak asam. 

Oleh sebab itu, madu memiliki rasa unik yang merupakan gabungan dari rasa 

manis dan sedikit asam. Rasa manis madu alami memiliki tingkat kemanisan 

satu setengah kali rasa manis gula pasir. Hal ini disebabkan tingkat kemanisan 

madu dipengaruhi oleh karbohidrat sederhana berupa 79,8% monosakarida dan 

17% air (Prasetyo dkk., 2014).  

 

4.4.2 Warna 

 Warna memiliki peranan penting dalam penerimaan bahan pangan sebagai 

salah satu faktor yang menentukan mutu dari bahan pangan (Winarno, 1992). 

Warna velva sangat mempengaruhi persepsi konsumen tentang rasa dan 

kualitas velva itu sendiri. Warna natural yang berasal dari tanaman telah lama 

digunakan sebagai pewarna makanan yang memberikan kesan menyehatkan 

dan memiliki kelarutan yang baik (Clarke, 2008). Menurut Fellow (2000) secara 

alamiah, pigmen atau warna dapat terdegradasi oleh proses pengolahan. 

Menurut Bodyfelt et al. (1988), warna velva harus menarik, seragam, 

memuaskan dan mencerminkan rasa velva  tersebut.  
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 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap sifat organoleptik warna pada 

produk velva bit merah jeruk akibat proporsi puree bit merah : sari jeruk dan 

konsentrasi madu berkisar antara 3,78-4,00 (agak suka hingga suka). Grafik 

rerata tingkat kesukaan warna panelis terhadap produk dapat dilihat pada 

Gambar 4.7.  

 

 
Gambar 4.7 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Warna Velva Bit Merah Jeruk 

 

 Gambar 4.7 menunjukkan rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna 

relatif sama pada produk velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2. 

Sedangkan pada produk velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 

rerata kesukaan terhadap warna menurun. Velva dengan proporsi puree bit 

merah : sari jeruk 1 : 1 dan konsentrasi madu 15% memiliki rerata tingkat 

kesukaan warna tertinggi, sedangkan velva dengan proporsi puree bit merah : 

sari jeruk 2 : 1 dan konsentrasi madu 15% memiliki rerata tingkat kesukaan 

warna terendah.  

 Hasil analisa ragam (Lampiran 16) menunjukkan terdapat perbedaan yang 

nyata antara tingkat kesukaan panelis terhadap warna velva bit merah jeruk 

dengan nilai p-value (0,000) lebih kecil dari nilai (α=0,05). Namun, hasil analisa 

ragam antara sampel dengan parameter warna menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata dengan nilai p-value (0,096) lebih besar dari (α=0,05).  

 Warna yang dimiliki oleh velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 

: 1 cenderung dianggap menarik karena warna yang terbentuk merupakan 

campuran dari warna kemerahan yang dimiliki oleh bit dan warna kekuningan 

yang berasal dari sari jeruk serta madu. Menurut Koswara (2009) warna kuning 

jeruk berasal dari pigmen karoten. Warna yang didominasi merah-keunguan 
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pada velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 kurang disukai oleh 

panelis. Bit merah memiliki konsentrasi betasianin yang tinggi yang dapat 

digunakan sebagai pewarna makanan dan bahan tambahan pangan karena 

meningkatkan kesehatan dan tidak mengandung toksik (Strack et al., 2003). 

Wieczorek et al. (2014) menjelaskan zat warna yang terdapat pada madu 

disebabkan oleh berbagai senyawa polifenol dan gabungan tannat. Secara 

umum, jenis madu berwarna gelap memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan madu berwarna cerah. Adanya kandungan senyawa 

polifenol pada madu menyebabkan madu berwarna kecoklatan. Apabila 

kandungan polifenol dalam madu tinggi warna madu akan menjadi lebih pekat.  

 

4.4.3 Aroma 

 Aroma makanan sangat menentukan kelezatan makanan tersebut. Bau-

bauan atau aroma dapat dikenali jika dalam bentuk senyawa volatil (mudah 

menguap) dan molekul-molekul komponen bau tersebut harus menyentuh silia 

sel olfaktori, kemudian diteruskan ke otak (Winarno, 2002). Menurut Fitri (2003) 

suhu pada saat penyajian es krim juga berpengaruh terhadap penerimaan 

aroma. Aroma es krim yang baik adalah pada saat es krim tersebut mencapai 

suhu -12oC atau didiamkan beberapa saat setelah dikeluarkan dari freezer 

karena suhu yang lebih dingin dapat mematikan indera pengecapan dalam waktu 

singkat. 

 Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap sifat organoleptik aroma produk 

velva bit merah jeruk akibat proporsi puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi 

madu berkisar 2,13-3,45 (tidak suka hingga agak suka). Grafik rerata tingkat 

kesukaan aroma panelis terhadap produk dapat dilihat pada Gambar 4.8.  
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Gambar 4.8 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Aroma Velva Bit Merah Jeruk 

 

 Gambar 4.8 menunjukkan velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 

2 : 1 dan  konsentrasi madu 25% memiliki rerata tingkat kesukaan aroma 

tertinggi, sedangkan velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan 

konsentrasi madu 25% memiliki rerata tingkat kesukaan aroma terendah. Hasil 

analisa ragam pada Lampiran 16 diperoleh nilai p-value (0,000) lebih kecil dari 

nilai (α=0,05) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma velva bit merah jeruk. Hasil analisa ragam juga 

menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antara kesembilan perlakuan velva 

(sampel) yang diberikan terhadap parameter aroma dengan nilai p-value (0,000) 

lebih kecil dari nilai (α=0,05). 

 Velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 lebih disukai oleh 

panelis disebabkan aroma jeruk yang lebih dominan. Aroma jeruk berasal dari 

beberapa senyawa volatil yang terkandung di dalamnya. Menurut Rukmana 

(2005), bau khas jeruk berasal dari daun, bunga, dan buah jeruk itu sendiri. Hal 

ini disebabkan oleh adanya minyak yang mengandung beberapa senyawa 

flavonoid, salah satu diantaranya hesperidin yang terdapat pada hampir semua 

jenis jeruk. Selain hesperidin terdapat jenis flavonoid yang spesifik, yaitu neo-

hesperidin, noringin, aurantamarin, tangeritin, dan limonin. Menurut Qiao et al. 

(2008), secara lebih spesifik senyawa volatil yang terkandung dalam jeruk 

mandarin diantaranya ethanal, octanal, decanal, dan thymol. Velva dengan 

proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 kurang disukai oleh panelis karena 

adanya aroma tanah yang khas dari geosmin dan pyrazine. Sementara itu, 

aroma pada madu terbentuk dari banyaknya senyawa pembentuk aroma yang 

terkandung dalam madu seperti formaldehida, asetaldehida, aseton, 

isobutiraldehida, dan diasetil (Sihombing, 2005).   
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4.4.4 Tekstur 

 Menurut Marshall dan Arbuckle (1997) tekstur es krim ditentukan dengan 

menggunakan indera peraba, perasa, dan penglihatan, ketika menilai 

penampilan dan mencicipi es krim tersebut. Tekstur yang diinginkan dalam es 

krim adalah lembut, creamy, dan homogenous. Rerata tingkat kesukaan panelis 

terhadap sifat organoleptik tekstur produk velva bit merah jeruk akibat proporsi 

puree bit merah : sari jeruk dan konsentrasi madu berkisar 2,55-3,63 (tidak suka 

hingga agak suka). Grafik rerata tingkat kesukaan aroma panelis terhadap 

produk dapat dilihat pada Gambar 4.9.  

 
Gambar 4.9 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Tekstur Velva Bit Merah Jeruk 

 

 Gambar 4.9 menunjukkan velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 

1 : 2 dan  konsentrasi madu 25% memiliki rerata tingkat kesukaan tekstur 

tertinggi, sedangkan velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan 

konsentrasi madu 25% memiliki rerata tingkat kesukaan tekstur terendah. 

Berdasarkan hasil analisa ragam pada Lampiran 16 diperoleh nilai p-value 

(0,000) lebih kecil dari nilai (α=0,05) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata antara tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur produk velva bit 

merah jeruk. Hasil analisa ragam juga menunjukkan terdapat perbedaan yang 

nyata antara kesembilan sampel velva terhadap parameter tekstur dengan nilai 

p-value (0,000) lebih kecil dari nilai (α=0,05). 

 Tekstur kekasaran atau berserat muncul karena pembuatan velva 

menggunakan puree bit merah dan sari jeruk. Menurut Bodyfelt et al. (1988) 

penggunaan konsentrasi buah-buahan yang tinggi dalam adonan es krim dan 

frozen dessert menyebabkan tekstur kasar karena partikel buah tersebut.  

 Menurut Muse (2004) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kelembutan suatu velva yaitu volume fase es, ukuran kristal es, overrun, dan 
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ketidakstabilan lemak. Hal ini sejalan dengan pendapat Clarke (2004) kristal 

velva yang semakin besar akan mempengaruhi tekstur menjadi kurang lembut. 

Ketika kristal es menjadi sangat besar akan sangat terasa lebih licin dan berpasir 

di mulut. Selain itu, ukuran buih udara pada velva juga mempengaruhi 

kelembutan. Tekstur kelembutan velva dipengaruhi oleh viskositas. Semakin 

tinggi viskositas, semakin rendah nilai overrun. Velva bit merah jeruk memiliki 

overrun antara 22-26% sehingga tekstur velva lebih keras dibandingkan dengan 

es krim. Penggunaan beberapa bahan dalam pembuatan velva dapat 

mempengaruhi kelembutan velva. Fungsi utama madu adalah untuk 

meningkatkan penerimaan produk dan menurunkan titik beku. Selain itu, madu 

juga dapat meningkatkan total padatan dan mengikat air sehingga mengurangi 

pembentukan kristal es. Penggunaan bahan penstabil (CMC) dalam velva dapat 

memperhalus tekstur karena CMC mampu memperkecil ukuran kristal es selama 

pembekuan adonan. Selain itu, CMC juga mampu mengikat air dan mengurangi 

kristal es yang terbentuk selama pembekuan. Tekstur kepadatan dapat 

dipengaruhi oleh kandungan es dan kontak antara kristal es tersebut, serta 

kandungan udara dalam velva mempengaruhi kepadatan velva saat dicicipi 

(Clarke, 2008). 

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

 Analisa perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan metode Multiple 

Attribute (Zeleny, 1982). Metode ini menggunakan prosedur pembobotan dengan 

menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter. Nilai ideal dari perlakuan 

terbaik merupakan nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu nilai maksimum 

atau nilai minimum yang diinginkan pada setiap parameter.  

 Pembobotan pada penelitian ini meliputi parameter aktivitas antioksidan 

(IC50), total betasianin, total fenol, vitamin C, total asam, pH, kadar air, overrun, 

daya leleh, warna kemerahan (a*) dan warna kekuningan (b*). Nilai ideal yang 

diharapkan untuk parameter total betasianin, total fenol, vitamin C, pH, overrun, 

warna kemerahan (a*), dan warna kekuningan (b*) adalah nilai maksimal. 

Sedangkan, untuk parameter aktivitas antioksidan (nilai IC50), total asam, kadar 

air, dan daya leleh adalah nilai minimal. Selain parameter fisik dan kimia, 

penilaian perlakuan terbaik juga dilakukan dengan mempertimbangkan 

parameter organoleptik melalui pemberian skor hedonik oleh 40 orang panelis. 
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Nilai masing-masing parameter fisiko-kimia dan organoleptik untuk perlakuan 

terbaik tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.20 dan Tabel 4.21. 

 

Tabel 4.20 Parameter Kimia dan Fisik Velva Bit Merah Jeruk Perlakuan Terbaik 

Parameter Nilai 

Aktivitas Antioksidan IC50 (ppm) 18.174,67  

Total Betasianin (mg/L) 9,18  

Total Fenol (mgGAE/g) 238,86  

Vitamin C (mg/100g) 25,50 

Total Asam (%) 0,48 

pH 4,21 

Kadar Air (%) 74,08 

Overrun (%) 22,36 

Daya Leleh (menit/10g) 12,15  

Warna Kemerahan (a*) 27,36 

Warna Kekuningan (b*) 2,20 

 

Tabel 4.21 Parameter Organoleptik Velva Bit Merah Jeruk Perlakuan Terbaik 

Parameter Nilai Keterangan 

Rasa 2,55 Tidak Suka 

Warna 3,58 Agak Suka 

Aroma 2,13   Tidak Suka 

Tekstur 2,55  Tidak Suka 

 

Hasil pengujian metode multiple attribute Zeleny menunjukkan velva dengan 

proporsi puree bit merah : sari jeruk 2 : 1 dan konsentrasi madu 25% merupakan 

velva perlakuan terbaik berdasarkan parameter fisik, kimia, dan penilaian 

organoleptik oleh 40 orang panelis. Produk velva sendiri belum memiliki standar 

yang baku untuk dijadikan sebagai acuan, sehingga pembuatan produk velva bit 

merah jeruk mengacu pada parameter velva yang pernah dibuat dan dianalisa 

sebelumya.   

 Tabel 4.20 menunjukkan velva bit merah jeruk hasil perlakuan terbaik 

memiliki kandungan total betasianin, total fenol, dan vitamin C berturut-turut 

sebesar 9,18 mg/L, 238, 86 mgGAE/g, dan 25,50 mg/100g. Kandungan total 

betasianin, total fenol, dan vitamin C yang tinggi berhubungan dengan aktivitas 

antioksidan produk velva. Velva bit merah jeruk perlakuan terbaik memiliki nilai 

IC50 terendah, yaitu sebesar 18.174,67 ppm. Mailandari (2012) menjelaskan nilai 

IC50 merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan penghambatan proses 

oksidasi sebesar 50% suatu konsentrasi sampel. Semakin tinggi aktivitas 
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antioksidan maka semakin rendah nilai IC50. Hal ini disebabkan konsentrasi yang 

dibutuhkan oleh suatu antioksidan untuk memberikan penghambatan terhadap 

senyawa radikal bebas sebesar 50% semakin sedikit, sehingga senyawa 

antioksidan tersebut dapat dikatakan semakin efektif dan efisien sebagai 

penangkal radikal bebas. Meskipun demikian, nilai IC50 velva bit merah jeruk 

tergolong sangat lemah. Molyneux (2004) menyebutkan suatu senyawa 

dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai IC50 < 50 ppm, kuat apabila 

nilai IC50 berkisar antara 50-100 ppm, dan lemah apabila nilai IC50 > 100 ppm. 

Aktivitas antioksidan berkaitan dengan sifat fungsional produk. Muchtadi (2005) 

menjelaskan pangan fungsional harus memiliki tiga fungsi dasar, yaitu (1) 

sensori, (2) nutrisi, dan (3) fisiologis. Antioksidan erat kaitannya dengan fungsi 

fisiologis, yaitu memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. 

Menurut Winarsi (2007) antioksidan berfungsi sebagai senyawa yang dapat 

menghambat reaksi radikal bebas penyebab penyakit karsinogenis, 

kardiovaskular, dan penuaan dalam tubuh manusia. Delgado-Vargas et al. 

(2000) menjelaskan lebih lanjut pigmen betalain dan kandungan senyawa fenol 

di dalam bit merah mampu menurunkan kerusakan oksidatif yang disebabkan 

oleh lemak dan meningkatkan antioksidan dalam tubuh. Antioksidan dalam bit 

merah bekerja menangkal radikal bebas dan mencegah penyakit kanker dan 

kardiovaskular. 

 Kandungan total asam pada velva bit merah jeruk hasil perlakuan terbaik 

sebesar 0,48% (Tabel 4.20), menunjukkan jumlah total asam yang cukup tinggi 

di dalam produk. Tingginya total asam menyebabkan nilai pH menurun. Velva bit 

merah jeruk perlakuan terbaik memiliki nilai pH sebesar 4,21. Total asam dan 

derajat keasaman (pH) memiliki peranan dalam mempertahankan suasana asam 

di dalam produk. Suasana asam diperlukan untuk membantu mempertahankan 

kandungan senyawa bioaktif, terutama vitamin C. Namun demikian, kandungan 

total asam yang tinggi dan pH yang rendah dapat menciptakan rasa asam yang 

berlebih dalam velva. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat kesukaan dan daya 

terima konsumen terhadap produk. 

 Kadar air velva bit merah jeruk perlakuan terbaik bernilai sebesar 74,08%. 

Berdasarkan hasil penelitian Rini dkk. (2014), velva ubi jalar ungu dengan 

konsentrasi madu 18% memiliki kadar air sebesar 74,34%. Kadar air velva bit 

merah jeruk menunjukkan kemiripan dengan produk sejenis. Kadar air yang 

rendah dalam produk lebih diharapkan karena berhubungan dengan umur 
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simpan produk tersebut. Menurut Herawati (2008), faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap penurunan mutu produk pangan salah satunya adalah 

perubahan kadar air dalam produk. Kandungan air dalam bahan pangan selain 

mempengaruhi terjadinya perubahan kimia juga ikut menentukan kandungan 

mikroba dalam bahan pangan.  

 Overrun velva bit merah jeruk hasil perlakuan terbaik bernilai sebesar 

22,36%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan overrun produk sejenis. 

Berdasarkan hasil penelitian Wulandari dkk. (2014), velva ubi jalar oranye 

dengan konsentrasi madu 18% memiliki overrun sebesar 27,04%. Perbedaan 

tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya lama agitasi, 

kandungan total padatan yang terdapat dalam adonan, dan jenis ice cream 

maker yang digunakan (Gisslen, 2004). Kandungan total padatan terlarut pada 

velva bit merah jeruk (24,10 %Brix) sendiri lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

total padatan terlarut velva ubi jalar oranye (20,03 %Brix). Goff dan Hartel (2013) 

menyebutkan overrun velva yang baik berada pada kisaran 20-25%, 

menunjukkan overrun velva bit merah jeruk sudah termasuk ke dalam kisaran 

yang dianjurkan.  

 Velva bit merah jeruk hasil perlakuan terbaik memiliki daya leleh sebesar 

12,15 menit/10g atau 12 menit 15 detik/10g, menunjukkan kecepatan meleleh 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis. Berdasarkan hasil 

penelitian Rini dkk. (2014) daya leleh velva ubi jalar ungu dengan konsentrasi 

madu 18% sebesar 17,29 menit/10g. Perbedaan daya leleh dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti nilai total padatan terlarut (TPT), viskositas, overrun, dan 

pemanis yang digunakan dalam pembuatan velva (Goff dan Hartel, 2013), dalam 

hal ini overrun velva bit merah jeruk (22,36%) lebih rendah dibandingkan dengan 

overrun velva ubi jalar ungu (26,39%). Bodyfelt et al. (1988) menyebutkan velva 

diharapkan memiliki resistensi terhadap pelelehan selama kurang lebih 10-15 

menit, menunjukkan velva bit merah jeruk memiliki daya leleh sesuai dengan 

literatur. 

 Namun demikian, velva bit merah jeruk hasil perlakuan terbaik berdasarkan 

parameter fisik dan kimia, yaitu velva dengan proporsi puree bit merah : sari jeruk 

2 : 1 dan konsentrasi madu 25% kurang disukai oleh panelis. Hal ini disebabkan 

proporsi bit merah yang lebih tinggi dapat meningkatkan rasa tanah atau earthy-

like-flavour dalam produk velva bit merah jeruk. Polak dan Provasi (2002) 

menjelaskan bahwa indra penciuman dan pengecapan manusia sangat sensitif 



80 
 

terhadap rasa dan aroma tanah yang ditimbulkan oleh geosmin dan mampu 

mendeteksi pada konsentrasi terendah, yaitu 5 ppt. Oleh karena itu, diperlukan 

flavour enhancer atau penggunaan jenis asam maupun jenis pemanis lainnya 

untuk meningkatkan penerimaan panelis terhadap velva berbahan baku bit 

merah.  

 Hasil uji organoleptik dengan 40 orang panelis menunjukkan velva dengan 

proporsi puree bit merah : sari jeruk 1 : 2 dan konsentrasi madu 25% merupakan 

hasil perlakuan terbaik. Panelis menunjukkan tingkat kesukaan terhadap 

parameter rasa, warna, aroma, dan tekstur yang cukup tinggi dibandingkan pada 

velva perlakuan lainnya dengan kecenderungan tingkat kesukaan panelis adalah 

‘agak suka’. Hal ini disebabkan dalam jeruk mandarin dan madu terdapat 

berbagai senyawa aromatik yang mampu menutupi rasa earthy-like-flavour dari 

bit merah. Proporsi penambahan sari jeruk dan konsentrasi madu yang lebih 

tinggi dalam velva diduga mampu meningkatkan rerata kesukaan panelis 

terhadap produk.  

 


