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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Viskositas 
 

 Viskositas saribuah apel merupakan salah satu 
parameter terpenting dalam penelitian ini. Nilai viskositas 
setelah dilaksanakan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2.  
Viskositas saribuah apel sebelum diberi perlakuan penjernihan 
adalah 3cP. Setelah dilakukan proses penjernihan dengan 
variasi kecepatan dan variasi konsentrasi koagulan nilai 
viskositas mengalami perubahan nilai. Grafik perubahan nilai 
viskositas dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 

 
Gambar 4.1 Grafik Viskositas Sari buah Apel 

 
 Gambar 4.1 menunjukkan bahwa setelah di lakukan 
proses penjernihan dengan kecepatan 300rpm dan 
penambahan koagulan putih telur 10 ml/l viskositasnya menjadi 
4cP, dengan kecepatan yang sama namun dengan 
penambahan koagulan 15ml/l viskositasnya menjadi 3,67cP 
serta dengan penambahan 20ml/l viskositasnya menjadi 4,67cP, 
pada perlakuan 500rpm baik pada pemberian kogulan 10ml/l, 
15ml/l maupun 20ml/l viskositasnya menjadi 4cP.  Nilai 
viskositas pada perlakuan 700rpm dengan penambahan 
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koagulan 10ml/l menjadi 4,67cP, penambahan koagulan 15ml/l 
menjadi 5cP dan penambahan koagulan 20ml/l menjadi 3,67cP. 
Nilai viskositas pada perlakuan 900rpm dengan penambahan 
koagulan 10ml/l menjadi 4cP, penambahan koagulan 15ml/l 
menjadi 4,67cP dan penambahan koagulan 20ml/l menjadi 5cP. 
 
 Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dari 
penelitian seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 
didapatkan nilai viskositas saribuah apel paling rendah terdapat 
pada perlakuan K1R2 dan K3R3  yaitu 3,67cP. Nilai viskositas 
yang diperoleh setelah dilaksanakan proses penjernihan dengan 
menggunakan mesin pada masing – masing perlakuan dan 
masing – masing ulangan dianalisis dengan menggunakan 
analisis sidik ragam secara faktorial. Nilai data yang dianalisis 
dengan menggunakan analisis sidik ragam (anova) dapat dilihat 
pada Lampiran 3. Berdasarkan analisis sidik ragam terlihat 

bahwa fakta perlakuan rasio koagulan dan kecepatan putaran 
tidak berpengaruh nyata, sedangkan interaksinya berpengaruh 
nyata( lampiran 3). Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dapat 
dilihat bahwa faktor perlakuan kecepatan rpm maupun jumlah 
koagulan tidak berbeda nyata atau tidak memberikan pengaruh 
yang  signifikan terhadap viskositas sari buah apel yang 
dihasilkan. Sehingga pada penelitian ini kecepatan putaran 
mesin dan jumlah koagulan putih telur tidak berpengaruh 
terhadap viskositas sari buah apel. Sebelum proses penjernihan 
viskositasnya adalah 3 Cp. Interaksi antara variasi koagulan dan 
variasi kecepatan berbeda nyata terhadap viskositas, 
selanjutnya dilaksanakan uji beda  yang menggunakan uji jarak 
Duncan (UJD) atau DMRT untuk mengetahui perbedaan 
masing- masing perlakuan dengan menggunakan taraf 5% dan 
1%. Perhitungan UJD dapat dilihat dalam lampiran 3. Tabel 
notasi UJD dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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        Tabel 4.1 Hasil Uji Jarak Duncan dengan taraf 5% 

terhadap viskositas 

Perlakuan Rata-rata Notasi UJD 5% 

K1R2 3,66 a  1,05 

K3R3 3,66 a 1,11 

K1R1 4,00 ab 1,14 

K2R1 4,00 ab 1,16 

K2R2 4,00 ab 1,18 

K2R3 4,00 ab 1,20 

K4R1 4,00 ab 1,21 

K1r3 4,66 ab 1,21 

K3R1 4,66 ab 1,22 

K4R2 4,66 ab 1,23 

K3R2 5,00 b 1,23 

K4R3 5,00 b  

 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang 
diperoleh dari penelitian, nilai untuk rerata viskositas sari buah 
apel nilainya adalah pada perlakuan K1R2 dan K3R3 dengan 
nilai viskositas yaitu 3, 66 cP. Viskositas  sari  buah merupakan  
salah  satu  karakter  sari  buah  pada  industri  sari  buah  
viskositas akan  mempengaruhi  hasil  rendemen  sari  buah.  
Viskositas  yang  semakin kecil  atau  rendah  maka  akan  
mudah  melalui  proses  filtrasi  sehingga rendemen sari buah 
akan meningkat. Viskositas  pada  beberapa  sari  buah  
komersial  di  pasaran  berkisar  antara 1,77-6,61 cP (Pratiwi, 
2009), maka semakin besar nilai viskositas (>6,61 cP) dari sari 
buah apel, akan semakin kental. Begitu pula sebaliknya 
semakin kecil nilai viskositas (<1,77 cP) saribuah apel maka 
akan semakin encer juga sari buah apel tersebut, sehingga sari 
buah apel yang baik memiliki nilai viskositas 1,77-6,61 cP. 
 
4.2 Vitamin C 
 
 Vitamin C saribuah apel merupakan salah satu 
parameter terpenting dalam penelitian ini. Nilai vitamin C setelah 
dilaksanakan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2.  Vitamin 
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C sari buah apel sebelum diberi perlakuan penjernihan adalah 
7,62mg/100ml. Setelah dilakukan proses penjernihan dengan 
variasi kecepatan dan variasi konsentrasi koagulan nilai vitamin 
C mengalami perubahan nilai. Grafik perubahan nilai vitamin C 
dapat dilihat pada Gambar 4.2.  
 

 
Gambar 4.2 Grafik Vitamin C Sari buah Apel 

Berdasarkan Gambar 4.2 nilai Vitamin C setelah di 
lakukan proses penjernihan dengan kecepatan 300rpm dan 
penambahan koagulan putih telur 10 ml/l Vitamin C menjadi 
11,02mg/100ml, dengan kecepatan yang sama namun dengan 
penambahan koagulan 15ml/l Vitamin C menjadi 
12,95mg/100ml serta dengan penambahan 20ml/l Vitamin C 
menjadi 11,97mg/100ml. Nilai Vitamin C pada perlakuan 
500rpm dengan penambahan koagulan 10ml/l menjadi 
12,01mg/100ml, penambahan koagulan 15ml/l menjadi 11,05 
dan penambahan koagulan 20ml/l menjadi 12,97mg/100ml. Nilai 
Vitamin C pada perlakuan 700rpm dengan penambahan 
koagulan 10ml/l menjadi 9,96mg/100ml, penambahan koagulan 
15ml/l menjadi 10,92mg/100ml dan penambahan koagulan 
20ml/l menjadi 11,87mg/100ml. Nilai Vitamin C pada perlakuan 
900rpm dengan penambahan koagulan 10ml/l menjadi 
9,44mg/100ml, penambahan koagulan 15ml/l menjadi 
8,92mg/100ml dan penambahan koagulan 20ml/l menjadi 
9,86mg/100ml.  
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 Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dari 
penelitian seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 
didapatkan nilai vitamin C saribuah apel paling tinggi terdapat 
pada perlakuan K2R3  yaitu 12,97mg/100ml. Nilai vitamin C 
yang diperoleh setelah dilaksanakan proses penjernihan dengan 
menggunakan mesin pada masing – masing perlakuan dan 
masing – masing ulangan dianalisis dengan menggunakan 
analisis sidik ragam secara faktorial. Nilai data yang dianalisis 
dengan menggunakan analisis sidik ragam (anova) dapat dilihat 
pada Lampiran 4, Berdasarkan analisis sidik ragam terlihat 

bahwa fakta perlakuan kecepatan berpengaruh nyata, 
sedangkan interaksinya tidak  berpengaruh nyata( lampiran 4) 
 Berdasarkan hasil analisa sidik ragam perhitungan 
anova dapat dilihat bahwa faktor perlakuan kecepatan rpm 
berbeda nyata atau memberikan pengaruh yang  signifikan 
terhadap vitamin C sari buah apel yang dihasilkan. Adapun 
faktor pemberian jumlah koagulan tidak berbeda nyata atau 
tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Vitamin C 
yang dihasilkan. Karena hanya perlakuan kecepatan rpm yang 
berbeda nyata, maka uji lanjut dengan uji BNT 5% hanya 
dilakukan pada perlakuan kecepatan rpm dengan hasil dapat 
ditunjukkan pada Tabel 4.2. 
 
 

Tabel 4.2. Nilai rata-rata vitamin(mg/100ml) pada perlakuan 
kecepatan rpm  dengan notasi uji BNT 5% 

Kecepatan 
( rpm) 

Vitamin/rata” BNT 0,05 
(1,56) 

BNT 0,01 
(2,36) 

K4 9,40667 a a 

K3 10,9233 ab ab 

K1 11,9833 b b 

K2 12,01 b b 

 
 Dari Tabel 4.2 faktor perlakuan memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap vitamin C yang dihasilkan. Hal ini 
disebabkan oleh kecepatan pada motor mesin penjernih sari 
buah apel yang besar menyebabkan stuktur pada sari buah apel 
rusak, sehingga menyebabkan vitamin yang ada pada sari buah 
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apel berkurang. Perlakuan K4R1 mempunyai nilai jumlah 
vitamin yang paling kecil, hal ini disebabkan oleh kecepatan 
pada motor yang paling besar, yaitu 900 rpm, sehingga vitamin 
yang berada di sari  buah apel juga semakin kecil. 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang 
diperoleh dari penelitian, nilai vitamin C terbaik yaitu pada 
perlakuan K2R3 ulangan kedua, yaitu dengan nilai vitamin 14,65 
mg/100ml. Namun apabila dinilai untuk rerata jumlah vitamin C 
terbaik nilainya adalah pada perlakuan K2R3 dengan nilai 
vitamin C yaitu 12,97 mg/100ml. Kerusakan/penurunan vitamin 
C dapat terjadi karena kontak bahan oleh logam saat proses 
penelitian. Penyimpanan dan sinar matahari juga dapat merusak 
vitamin C karena sifat dari vitamin C yaitu rentan terhadap sinar 
matahari (Moerdokusumo, 1993).  
 
4.3 Sisa padatan sari buah apel  
 

 Sisa padatan pada penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui sisa padatan yang didapatkan dari proses penelitian 
penjernihan sari buah apel. Sisa padatan ini diperoleh dari 
selisih massa sari buah apel sebelum penelitian dan massa 
saribuah apel setelah penelitian. Nilai sisa padatan dari masing-
masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
  

 
 

Gambar 4.3 Grafik Sisa Padatan Sari buah Apel 
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 Berdasarkan Gambar 4.3 nilai sisa padatan sari buah 
apel setelah di lakukan proses penjernihan dengan kecepatan 
300rpm dan penambahan koagulan putih telur 10 ml/l sisa 
padatan sari buah apel menjadi 32,33gram, dengan kecepatan 
yang sama namun dengan penambahan koagulan 15ml/l sisa 
padatan sari buah apel menjadi 35,33gram serta dengan 
penambahan 20ml/l sisa padatan sari buah apel menjadi 
67gram. Nilai sisa padatan sari buah apel pada perlakuan 
500rpm dengan penambahan koagulan 10ml/l menjadi 55gram, 
penambahan koagulan 15ml/l menjadi 86gram dan 
penambahan koagulan 20ml/l menjadi 50gram. Nilai sisa 
padatan sari buah apel pada perlakuan 700rpm dengan 
penambahan koagulan 10ml/l menjadi 84,33gram, penambahan 
koagulan 15ml/l menjadi 52,66gram dan penambahan koagulan 
20ml/l menjadi 48,66gram. Nilai sisa padatan sari buah apel 
pada perlakuan 900rpm dengan penambahan koagulan 10ml/l 
menjadi 36,33gram, penambahan koagulan 15ml/l menjadi 
36,33gram dan penambahan koagulan 20ml/l menjadi 
7,66gram. 
 Nilai data yang dianalisis dengan menggunakan analisis 
sidik ragam (anova) dapat dilihat pada Lampiran 5, 
Berdasarkan analisis sidik ragam terlihat bahwa fakta perlakuan 
rasio koagulan dan kecepatan putaran tidak berpengaruh 
nyata(lampiran 5). Berdasarkan hasil analisa sidik ragam dapat 
dilihat bahwa faktor perlakuan kecepatan rpm maupun jumlah 
koagulan tidak berbeda nyata atau tidak memberikan pengaruh 
yang  signifikan terhadap padatan sari buah apel yang 
dihasilkan. Sehingga pada penelitian ini kecepatan putaran 
mesin dan jumlah koagulan putih telur tidak berpengaruh 
terhadap padatan sari buah apel, 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang 
diperoleh dari penelitian, nilai sisa padatan sari buah apel yang 
terbanyak  yaitu pada perlakuan K3R1 ulangan pertama, yaitu 
dengan nilai 176 gram. Namun apabila dinilai untuk rerata 
jumlah sisa padatan sari buah apel adalah pada perlakuan 
K3R1 dengan nilai sisa padatan sari buah yaitu 84,33 gram. 
Penambahan albumin pada sari buah akan memudahkan 
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pemisahan padatan karena bila terkena panas albumin akan 
terkoagulasi dan akan membawa partikel-partikel padatan turun 
ke bagian bawah sari buah. Semakin banyak nilai sisa padatan 
yang didapatkan, menunjukkan bahwa semakin banyak pula 
padatan yang tersaring, sehingga sari buah yang didapatkan 
dari proses ini akan semakin jernih pula. Pemurnian dan 
penjernihan saribuah apel perlu dilakukan. Pemurnian dan 
penjernihan sari buah bertujuan untuk menghilangkan sisa 
serat-serat dari buah dengan cara penyaringan, pengendapan 
atau sentrifugasi dengan kecepatan tinggi yang dapat 
memisahkan sari buah dari serat-serat berdasarkan  perbedaan 
kerapatannya. Sari buah yang tidak dimurnikan akan berakibat 
terjadinya pengendapan di dasar botol. Hal tersebut tidak 
diinginkan karena akan menurunkan penerimaan konsumen 
(Muchtadi, 1997), sehingga semakin besar nilai sisa padatan 
menunjukkan semakin banyak pula sisa dari hasil penyaringan 
saribuah apel pada saat proses penjernihan. 
 
4.4 Kadar air  
 

 Buah apel yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan varietas apel manalagi yang memiliki kadar air 
85,72%, lalu diolah menjadi sari buah apel yang kadar airnya 
meningkat menjadi 90,61%. Sari buah apel murni yang 
digunakan untuk penelitian memiiki kecenderungan tetap/tidak 
berubah setelah dilakukannya proses koagulasi dengan 
menggunakan mesin penjernihan sari buah. Hal ini dapat dilihat 
pada hasil penelitian untuk parameter sari buah yaitu setelah 
mengalami proes penjernihan sari buah apel dengan variasi 
kecepatan dan variasi koagulan. Nilai kadar air setelah proses 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. Grafik kadar air sari buah 

 
 Berdasarkan Gambar 4.4 nilai kadar air dengan 
kecepatan 300 rpm kadar air nya menjadi 90,71 % 
(penambahan koagulan 10 ml/l), 90,55 % (penambahan 
koagulan 15 ml/l) dan 90,57 % (penambahan koagulan 20 ml/l). 
Sedangkan pada kecepatan 500 rpm kadar air nya menjadi 
90,72 % (penambahan koagulan 10 ml/l), 90,63 % 
(penambahan koagulan 15 ml/l) dan 90,67 % (penambahan 
koagulan 20 ml/l). Untuk kecepatan 700 rpm kadar air nya 
menjadi 90,29 % (penambahan koagulan 10 ml/l), 90,20 % 
(penambahan koagulan 15 ml/l) dan 90,20 % (penambahan 
koagulan 20 ml/l). Untuk kecepatan 900 rpm kadar air nya 
menjadi 90,36 % (penambahan koagulan 10 ml/l), 90,50 % 
(penambahan koagulan 15 ml) dan 90,35 % (penambahan 
koagulan 20 ml/l).  
 Kandungan kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan 
K2R1 yaitu senilai 90,72%, dimana pada perlakuan ini 
menggunakan 10 ml/l koagulan putih telur yang dikombinasikan 
dengan kecepatan mesin 500 rpm. Sedangkan Kandungan 
kadar air terendah terdapat pada perlakuan K3R2 dan 
perlakuan K3R3 yaitu senilai 90,20%, dimana pada perlakuan 
K3R2 ini menggunakan 15 ml/l koagulan putih telur yang 
dikombinasikan dengan kecepatan mesin 700 rpm, serta pada 
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perlakuan K3R3 ini menggunakan 20 ml/l koagulan putih telur 
yang dikombinasikan dengan kecepatan mesin 700 rpm. Kadar 
air dalam bahan makanan termasuk buah apel sangat 
mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari buah apel  
tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari buah apel 
sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun 
pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Kriteria 
ikatan air dalam aspek daya awet buah apel dapat ditinjau dari 
kadar air, konsentrasi larutan, tekanan osmotik, kelembaban 
relatif berimbang dan aktivitas air. Kandungan air dalam buah 
apel akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya, dan hal 
ini sangat erat hubungannya dengan daya awet buah apel 
tersebut. Buah apel mentah yang menjadi matang selalu 
bertambah kandungan airnya, calon buah apel yang hanya 
mengandung 10% air akan dapat menghasilkan buah apel  yang 
kadar airnya 80% (Furqan, 2014). 


