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ABSTRAK 

 

Ramadina, A. 2013. Pengaruh Penggunaan Jumlah Gula Terhadap Karakteristik 

Inderawi Minuman Instan Serbuk Sari Daun Sirsak (Annona Muricata L) ”. 

 

Kata Kunci : Penggunaan Jumlah Gula, Inderawi 

 

Manfaat dari tumbuhan sirsak memang sudah diketahui sejak lama. Pada jaman 

dahulu kala Bangsa Indian dari Amerika telah memanfaatkan sirsak untuk 

pengobatan berbagai macam penyakit. Pada sebuah study di Purdue University 

dalam hasil sebuah penelitiannya membuktikan bahwa daun sirsak memiliki khasiat 

yang luar biasa dapat membunuh sel kanker yang mematikan dengan cara kerja yang 

sangat efektif dan optimal tanpa merusak sel-sel pada organ tubuh lainnya. Tujuan 

dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui perbedaan karakteristik inderawi minuman 

serbuk instan dari sari daun sirsak dengan menggunakan jumlah gula 25 %, 28 % dan 

31 % ditinjau dari aroma, warna, tekstur, dan rasa.2) Mengetahui tingkat kesukaan 

masyarakat terhadap produk minuman serbuk instan sari daun sirsak dengan 

menggunakan  jumlah gula 25 %, 28 %, dan 31 % ditinjau dari aroma, warna, 

tekstur, dan rasa.3) Mengetahui jumlah penggunaan gula yang menghasilkan 

minuman serbuk instan sari daun sirsak yang terbaik karakteristik inderawinya 

ditinjau dari aroma, warna, tekstur dan rasa 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel 

yaitu gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 : 96). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol. 

Variabel bebas yaitu variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap hasil 

penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemakaian gula dengan jumlah 

yang bervariasi yaitu 25 %, 28 %, 31 %, dari setiap 1000 cc sari daun sirsak. 

Variabel terikat dalam percobaan ini adalah karakteristik minuman serbuk instan sari 

daun sirsak ditinjau dari karakteristik warna, aroma, rasa dan tekstur. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel kontrol adalah penggunaan bahan yang sama 

kecuali jumlah gula yang berbeda, demikian pula peralatan dan proses pembuatan 

yang dikendalikan sama. Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya 

ditabulasi dan dianalisis dengan anava klasifikasi tunggal, uji turkey dan deskriptif 

presentase. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan efektivitas Pengaruh 

Penggunaan Jumlah Gula Terhadap Karakteristik Inderawi Minuman Instan Serbuk 

Sari Daun Sirsak (Annona Muricata L), persentase tiap sampel di adalah 25%, 28% 

dan 31%. Terdapat Pengaruh Penggunaan Jumlah Gula Terhadap Karakteristik 

Inderawi Minuman Instan Serbuk Sari Daun Sirsak (Annona Muricata L) terhadap 

perbedaan warna, aroma, tekstur, rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 
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signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak yang diberi gula dengan 

kadar25%, 28%, dan 31% dimana warna, aroma, tekstur, rasa minuman instan serbuk 

sari daun sirsak dengan kadar gula28% lebih baik dibanding warna, aroma, tekstur, 

rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang diberi gula yang berkadar 25% 

maupun 31%. 

Saran dalam membuat minuman instan serbuk sari daun sirsak kadar gula 

yang diberikan jangan terlalu banyak cukup 28% saja, sebab pada penambahan gula 

28% akan menghasilkan rasa yang paling enak dan paling disukai masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Manfaat dari tumbuhan sirsak memang sudah diketahui sejak lama. Pada 

jaman dahulu kala Bangsa Indian dari Amerika telah memanfaatkan sirsak untuk 

pengobatan berbagai macam penyakit. Pada sebuah study di Purdue University 

dalam hasil sebuah penelitiannya membuktikan bahwa daun sirsak memiliki khasiat 

yang luar biasa dapat membunuh sel kanker yang mematikan dengan cara kerja yang 

sangat efektif dan optimal tanpa merusak sel-sel pada organ tubuh lainnya. Sirsak 

dapat menghambat perkembangan dari sel kanker dan mematikan bakteri dan virus 

penyebab kanker, terutama sel kanker seperti prostat, pankreas dan paru-paru. 

Sebagian masyarakat umumnya memanfaatkan daun sirsak hanya direbus dan 

diminum langsung, akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat 

dan kegunaan daun sirsak, kebanyakan orang membuang daun sirsak karena mereka 

tidak mengetahui jika daun sirsak memiliki banyak manfaat. 

     Minuman instan adalah minuman yang dapat langsung diminum dengan 

cara diseduh dengan air matang, baik dingin maupun panas. Minuman serbuk instan 

adalah minuman yang berupa serbuk yang terbuat dari bahan buah-buahan, rempah-

rempah, biji-bijian dan daun yang dapat langsung diminum dengan cara diseduh 

dengan air matang baik dingin maupun panas.  
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     Dalam pembuatan minuman instan ini, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi antara lain pemilihan bahan, pemasakan, dan pengkristalan. Gula 

pasir dalam pembuatan minuman instan berpengaruh sebagai bahan pengkristal 

selain berfungsi sebagai pemanis.  

     Uji coba pra eksperimen yang pernah peneliti lakukan pada pembuatan 

minuman instan serbuk sari daun sirsak yang pernah dilakukan, dengan 

menggunakan gula 200 gram menghasilkan minuman instan dengan rasa manis yang 

kurang, kristal-kristal yang dihasilkan agak lembab. Sedangkan uji coba dengan 

menggunakan gula lebih dari 350 gram menghasilkan minuman instan dengan rasa 

sangat manis dan warna yang kurang menarik dan aroma khas daun sirsak pun tidak 

berasa sama sekali. 

   Bertitik tolak dari uraian di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian menggunakan sari daun sirsak sebagai bahan dasar pembuatan minuman 

serbuk instan dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN JUMLAH GULA 

TERHADAP KARAKTERISTIK INDERAWI MINUMAN INSTAN SERBUK 

SARI DAUN SIRSAK (Annona Muricata L)” Sebagai persyaratan untuk 

mengambil gelar S1 pada program studi teknologi jasa dan program studi Teknologi 

Jasa dan produksi boga Universitas Negeri Semarang. 
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1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan karakteristik inderawi minuman serbuk sari daun sirsak 

dengan menggunakan jumlah gula 25 %, 28 %, 31 % ditinjau dari aroma, warna, 

tekstur, dan rasa? 

2. Bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk minuman serbuk 

instan sari daun sirsak dengan menggunakan jumlah gula 25 %, 28 %, dan 31 % 

ditinjau dari aroma, warna, tekstur, dan rasa? 

3. Berapakah jumlah gula yang menghasilkan minuman serbuk instan daun      

sirsak yang terbaik karakeristik inderawinya ditinjau dari aroma, warna, tekstur 

dan rasa? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dan membatasi ruang objek penelitian 

dalam memahami isi penelitian dengan judul, maka diberikan batasan-batasan 

terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul yaitu: “ PENGARUH 

PENGGUNAAN JUMLAH GULA TERHADAP KARAKTERISTIK 

INDERAWI MINUMAN INSTAN SERBUK SARI DAUN SIRSAK (Annona 

Muricata L) ”. 

1. Pengaruh  

 Pengaruh adalah akibat yang dihasilkan dari adanya suatu perlakuan atau 

pemberian bahan tertentu yang mempengaruhi karakteristik suatu bahan makanan 
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atau produk tertentu. Pengaruh dalam hal ini adalah akibat yang dihasilkan dari 

adanya penggunaan jumlah gula yang berbeda terhadap karakteristik minuman instan 

serbuk sari daun sirsak. 

2. Penggunaan Jumlah Gula 

Penggunaan jumlah gula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penggunaan gula dengan jumlah yang berbeda yaitu 25 %, 28 %, 31 % dalam tiap 

1000 cc sari daun sirsak, gula yang digunakan adalah gula pasir yang berwarna putih 

bersih. Penggunaan gula pasir dalam pembuatan serbuk minuman instant adalah 

sebagai bahan pemanis dan bahan pengkristal. 

3. Karakteristik Inderawi 

Karakteristik inderawi adalah suatu penilaian produk bahan dengan 

menggunakan panca indera. Penilaian dengan panca indera juga disebut penilaian 

organoleptik. Dalam penelitian ini karakteristik yang dimaksud adalah berdasarkan 

aspek aroma, warna, tekstur, dan rasa dari minuman serbuk instan sari daun sirsak 

4. Minuman 

 Minuman umumnya menunjuk kepada cairan yang ditelan. Pada penelitian ini 

yang dimaksud dengan minuman adalah minuman hasil eksperimen dari sari daun 

sirsak 

5. Serbuk Instan 

 Serbuk menurut poerwadarminta (1996:927) adalah barang yang lumat atau 

berbutir-butir yang halus (seperti tepung, abu dan bubuk). Instan adalah langsung 

(tanpa dimasak lama) dapat diminum atau dimakan. Serbuk instan yaitu barang 
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berbutir-butir yang halus yang langsung dapat diminum dengan cara diseduh dengan 

air matang baik dingin maupun panas. 

6. Sari Daun Sirsak 

 Sari daun sirsak adalah bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan 

minuman instan. Daun sirsak adalah daun sirsak yang sudah tua dan di ambil dari 

pohon sirsak. 

 Berdasarkan penegasan istilah di atas pengertian seluruh judul skripsi adalah : 

Melakukan kegiatan yang berupaya membuat percobaan yang bersifat independen/ 

bebas dalam hal ini percobaan membuat minuman serbuk instan yang langsung dapat 

dikonsumsi dari sari daun sirsak dengan menggunakan jumlah gula yang berbeda. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan arahan yang jelas dari 

penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui perbedaan karakteristik inderawi minuman serbuk instan dari sari 

daun sirsak dengan menggunakan jumlah gula 25 %, 28 % dan 31 % ditinjau 

dari aroma, warna, tekstur, dan rasa. 

2. Mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk minuman serbuk 

instan sari daun sirsak dengan menggunakan  jumlah gula 25 %, 28 %, dan     

31 % ditinjau dari aroma, warna, tekstur, dan rasa. 
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3. Mengetahui jumlah penggunaan gula yang menghasilkan minuman serbuk 

instan sari daun sirsak yang terbaik karakteristik inderawinya ditinjau dari 

aroma, warna, tekstur dan rasa. 

 

1.5    Manfaat Penelitian  

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan 

masyarakat dan mendorong pemanfaatan daun sirsak sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan minuman instan serbuk, sebagai upaya untuk meningkatkan 

keanekaragaman minuman instan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain sebagai 

bahan rujukan dalam upaya pengembangan penelitian. 

3. Bagi Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi 

Sebagai bahan pustak dalam pengembangan keanekaragaman minuman 

instan dijurusan teknologi jasa dan produksi. 

   

1.6    Sistematika Skripsi 

  Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian yaitu bagian 

pendahuluan, bagian isi, bagian akhir. 
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1. Bagian Pendahuluan 

   Bagian pendahuluan berisikan halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lain-lain. 

Bagian ini berguna untuk memudahkan membaca dan mengetahui isi skripsi. 

 

2.  Bagian Isi 

 Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori dan 

hipotesa, metode penelitian, laporan hasil penelitian dan penutup. 

a. BAB I   : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang pemilihan judul, permasalahan, penegasan 

istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

b. BAB II  : LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadikan landasan dalam 

kegiatan penelitian mencakup teori tentang labu kuning, dan teori tentang 

minuman serbuk instan, kerangka berfikir dan hipotesis. Landasan teori 

digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan 

digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian. 

c. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang metode penelitian, populasi, sampel, dan 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen. Metode ini berguna 

untuk menganalisis data dan menguji kebenaran hipotesis. 
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d. BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

  Hal ini diuraikan mengenai pengkajian data dan hasil penelitian. 

e. BAB V   :KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis 

data serta pembahasanya, saran berisi tentang perbaikan-perbaikan atau 

masukan dari peneliti untuk perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3. Bagian Akhir 

       Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka yang 

berisi daftar buku atau literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran 

berisi tentang skripsi dan perhitungan analisis data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

  Landasan teori digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan eksperimen 

yang dapat mendukung pola pikir peneliti meliputi, tinjauan tentang daun sirsak dan 

tinjauan tentang Minuman Serbuk Instan. 

2.1.1 Tinjauan Tentang Daun Sirsak 

  Menurut WP, (2008) Sirsak, nangka belanda, atau durian belanda 

(Annona muricata L.) adalah tumbuhan berguna yang berasal dari Karibia, Amerika 

Tengah dan Amerika Selatan. Di berbagai daerah Indonesia dikenal sebagai nangka 

sebrang, nangka landa (Jawa), nangka walanda, sirsak (Sunda), nangka buris 

(Madura), srikaya jawa (Bali), deureuyan belanda (Aceh), durio ulondro (Nias), 

durian betawi (Minangkabau), serta jambu landa (di Lampung). Penyebutan 

"belanda" dan variasinya menunjukkan bahwa sirsak (dari bahasa Belanda: zuurzak, 

berarti "kantung asam") didatangkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda ke 

Nusantara, yaitu pada abad ke-19, meskipun bukan berasal dari Eropa. 

  Tanaman ini ditanam secara komersial untuk diambil daging buahnya. 

Tumbuhan ini dapat tumbuh di sembarang tempat, paling baik ditanam di daerah 

http://id.wikipedia.org/wiki/L.
http://id.wikipedia.org/wiki/Karibia
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sunda
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Madura
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Aceh
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Nias
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minang
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia-Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
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yang cukup berair. Nama sirsak sendiei berasal dari bahasa Belanda Zuurzak yang 

berarti kantung yang asam. 

 Tanaman ini ditanam secara komersial atau sambilan untuk diambil buahnya. 

Pohon sirsak bisa mencapai tinggi 9 meter. Di Indonesia sirsak dapat tumbuh dengan 

baik pada ketinggian 1000 m dari permukaan laut. 

  Buah sirsak bukan buah sejati, yang ukurannya cukup besar hingga 20-30cm 

dengan berat mencapai 2,5 kg. Yang dinamakan "buah" sebenarnya adalah kumpulan 

buah-buah (buah agregat) dengan biji tunggal yang saling berhimpitan dan 

kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan memiliki biji 

berwarna hitam. Buah ini sering digunakan untuk bahan baku jus minuman serta es 

krim. Buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan 

gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup banyak. 

Bijinya beracun, dan dapat digunakan sebagai insektisida alami. 

Daun sirsak ternyata mengandung banyak manfaat untuk bahan pengobatan 

herbal, dan untuk menjaga kondisi tubuh. Dibalik manfaatnya tersebut ternyata tak 

lepas dari kandungannya yang banyak mengandung acetogenins, annocatacin, 

annocatalin, annohexocin, annonacin, annomuricin, anomurine, anonol, caclourine, 

gentisic acid, gigantetronin, linoleic acid, muricapentocin. Kandungan senyawa ini 

merupakan senyawa yang banyak sekali manfaatnya bagi tubuh, bisa sebagai obat 

penyakit atau untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Biji
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B1
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B2
http://id.wikipedia.org/wiki/Biji
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2.1.2 Tinjauan Tentang Minuman Serbuk Instan 

   Minuman serbuk instan adalah minuman yang berupa serbuk atau butiran 

halus dibuat dari bahan rempah-rempah atau buah-buahan atau biji-bijian atau daun. 

Minuman serbuk instan dapat disajikan secara cepat dengan cara diseduh dengan air 

matang baik dingin maupun panas. Dengan demikian minuman serbuk instan 

merupakan minuman yang praktis karena mudah dalam penyajiannya, yaitu hanya 

dengan menambahkan air panas atau dingin dengan diaduk sebentar sudah 

mendapatkan minuman siap saji dan siap untuk dinikmati dalam waktu yang relatif 

singkat, sehingga sangat diminati masyarakat, terutama yang memiliki aktivitas 

padat seperti pekerja, pelajar, mahasiswa dan ibu rumah tangga. 

     Menurut Marlinda, (2003:2) minuman serbuk instan mulai dikenal sekitar 

beberapa tahun yang lalu kira-kira sekitar tahun 1990an dan sangat digemari 

masyarakat karena rasanya yang bisa menyegarkan badan, suatu kepraktisanya yaitu 

mudah dalam penyajiannya hanya diaduk sebentar sudah mendapatkan minuman 

siap saji dan siap untuk dinikmati, dapat disajikan hanya dengan menambahkan air 

panas maupun dingin. Produk minuman serbuk instan sudah banyak diperdagangkan, 

dengan bahan dasar dan rasa yang beraneka ragam, misalnya yang berasal dari 

empon-empon dengan merek dagang Intra Jahe Wangi, dari buah-buahan dengan 

merek dagang Nutrisari, Marimas dan Jasjus dan dari biji dengan merek Kapal Api, 

Milo, Energen dan dari daun dengan merek Teh Sisri.  
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1. Bahan Untuk Membuat Minuman Serbuk Instan. 

  Semua bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman serbuk instan adalah 

berupa bahan dasar dan bahan tambahan serta gula pasir. 

a. Bahan Dasar Minuman Serbuk Instan.  

Menurut Marlinda,( 2003: 4 ) minuman sebuk instan dapat dibuat dari 

bahan dasar yang dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu empon-empon, 

buah-buahan, biji-bijian dan daun. Empon-empon yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar minuman serbuk instan antara lain empon-empon, 

misalnya temu lawak, kencur, jahe, lempuyang dan kunyit. Pengolahan empon-

empon dalam pembuatan minuman serbuk instan untuk mengurangi rasa yang 

kurang disukai misalnya pahit, getir serta aroma langu dapat ditambahkan 

bahan lain. Diantaranya, beras pada kencur dikenal dengan nama beras kencur 

atau cabai jawa ditambahkan dalam lempuyang dikenal dengan nama cabai 

lempuyang atau asam jawa ditambahkan dalam kunyit, sehingga dikenal dengan 

nama kunyit asam.  

Penambahan bahan seperti beras pada kencur yang mempunyai 

kandungan karbohidrat yang tinggi dengan tujuan sebagai penambah tenaga, 

penambahan cabai lempuyang yang mempunyai yang mempunyai aroma wangi 

dengan rasa yang pahit dan sedikit pedas yang bermanfaat sebagai penambah 

nafsu makan dan mengobati kurang darah, penambahan asam jawa pada kunyit 

yang mempunyai kandungan pektin dan vitamin C dengan tujuan untuk 

menyegarkan tubuh.  
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Buah-buahan, misalnya mangga, apel, leci, jeruk manis, nanas, melon dan 

buah-buahan lainya. Buah-buahan yang baik adalah buah-buahan yang matang di 

pohon, dipilih yang tidak layu atau busuk agar kesegaran dan khasiat dari buah-

buahan tersebut masih tetap. Buah-buahan dalam pembuatan minuman serbuk 

instan yang sudah banyak diperdagangkan baik di toko, pasar dan swalayan 

dengan merek dagang nutrisari. Pengolahan buah-buahan dalam minuman serbuk 

instan biasanya tanpa penambahan bahan lain karena rasa dan aromanya sudah 

khas dari buah-buahan tersebut. 

Biji-bijian misalnya, biji kopi. Kopi yang dipilih adalah kopi yang sudah 

tua, sebelum di olah kopi harus dijemur hingga benar-benar kering sehingga 

akan dihasilkan kopi bubuk yang berkualitas baik dan beraroma harum. 

Pengolahan kopi sebagai minuman serbuk instan biasanya ditambahkan bubuk 

susu sapi atau bubuk krimer yang dikenal dengan nama kopi 3 in 1 yang artinya 

3 jenis bahan (kopi, susu atau krimer dan gula) dalam satu kemasan yang siap 

disajikan dengan cepat, dikenal dengan merek dagang antara lain Kopi Kapal 

Api, Kopi ABC dan Nescafe. 

Daun-daunan sebagai bahan dasar minuman serbuk instan misalnya, daun 

teh. Khasiat yang dimiliki oleh minuman teh bersal dari kandungan kimia yang 

terdapat dalam daun teh. Pada proses pelayuan terjadi peningkatan kandungan 

tehin sehingga menghasilkan aroma yang sedap. Sedangkan pada prose 

pengeringan, terjadi penghentian aktivitas enzim sehingga terbentuk rasa, warna, 
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dan aroma yang spesifik. Daun teh yang dipilih adalah daun teh yang masih 

muda, lalu dijemur hingga kering sehingga daun teh tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai minuman serbuk instan berkualitas baik. Minuman serbuk instan yang 

menggunakan bahan daun teh dapat bervariasi aroma dan rasanya ditambahkan 

dengan bahan lain misalnya buah mangga, melon, jeruk dan lainya yang dikenal 

dengan merek dagang MariTea, bahkan ada yang ditambahkan dengan bunga 

melati dengan merek dagang Teh Sisri.  

Selain tersebut diatas, menurut Yohana, (2008:22) bagian akar, batang 

dan umbi dari tanaman juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

minuman instan. Akar alang-alang bisa digunakan karena khasiatnya yang 

dapat menurunkan temperatur (panas dalam). Akar cabe jawa digunakan 

untuk mengatasi perut kembung. Batang yang biasa digunakan menurut 

Yohana,(2002:51) adalah batang tanaman brotowali yang dimanfaatkan untuk 

merangsang nafsu makan. Kayu manis berkhasiat mengobati batuk dan 

sariawan. Wortel merupakan umbi yang dimanfaatkan karena khasiatnya 

untuk kesehatan mata. 

Tidak menutup kemungkinan bahan lain dapat pula dipilih untuk 

digunakan sebagai bahan dasar minuman serbuk instan, misalnya daun sirsak, 

daun sirsak yang di gunakan adalah daun yang masih segar, dan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik digunakan daun sirsak yang sudah tua. Di 

dalam daun sirsak terdapat zat Annonaceous Acetogenins, yaitu kumpulan 
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senyawa aktif yang berpotensi sebagai sitotoksik yang bermanfaat bagi 

kesehatan. Sejak berabad-abad silam, daun sirsak dan bagian pohon sirsak 

lainnya telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Penelitian tentang 

manfaat dan khasiat acetogenins juga banyak dilakukan di berbagai negara. 

Pemaparan berikut merupakan hasil penelitian mengenai khasiat dan manfaat 

acetogenins untuk menumpas berbagai penyakit, salah satunya menumpas 

penyakit jahat seperti kanker atau berfungsi sebagai anti kanker. 

Kanker merupakan penyakit mematikan kedua di dunia setelah penyakit 

jantung. Pasien kanker di dunia meningkat sebanyak 6.25 juta setiap tahunnya. 

Bahkan, sebanyak 11-12 juta orang di dunia saat ini merupakan pengidap 

berbagai jenis kanker. 

Penyakit kanker disebabkan oleh sel abnormal jaringan tubuh yang 

tumbuh dan berkembang dengan cepat dan tak terkendali. Sel abnormal ini akan 

menyusup ke jaringan di sekitarnya (invasive) dan terus menyebar melalui 

jaringan ikat clan darah serta menyerang organ-organ penting dan sel saraf tulang 

belakang. Saat sel abnormal tersebut menumpuk, mendesak, serta merusak 

jaringan dan organ yang ditempatinya, barulah proses ini disebut tumor ganas 

atau kanker. 

Penyebab penyakit kanker bermacam-macam, dapat berupa faktor 

eksternal atau internal. Faktor eksternal misalnya radiasi, radikal bebas, sinar 

ultraviolet, virus, infeksi, rokok, atau bahan kimia dari makanan. Sementara itu, 

faktor internal dapat berupa faktor genetik atau bawaan, faktor hormonal, faktor 

http://www.sarahsmart.co.cc/daun-sirsak-untuk-menyembuhkan-kanker/
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kejiwaan atau emosional, dan kekebalan tubuh. Jenis kanker juga bermacam-

macam, tetapi jenis kanker yang paling sering terjadi adalah kanker paru-paru, 

payudara, prostat, usus, dan serviks (leher rahim). 

Hingga saat ini, kanker dikenal sebagai penyakit paling ditakuti karena 

proses penyembuhan dan pengobatannya yang memerlukan biaya sangat mahal 

selain akibat yang ditimbulkan sangat fatal. Penyembuhan kanker secara medis 

biasanya ditangani dengan kemoterapi, operasi, dan radioterapi. Daun sirsak yang 

mudah didapatkan dengan harga sangat murah ternyata mampu membunuh sel-

sel kanker berkat kandungan senyawa annonaceous acetogenins yang ada di 

dalamnya. 

b. Gula pasir 

      Gula pasir adalah sukrosa yang dimurnikan dan dihablurkan, yaitu bahan 

makanan berbentuk butiran-butiran kristal berwarna putih berasa manis yang 

diperoleh dari tanaman tebu (mengandung caiaran kurang lebih 14-12 % sukrosa) 

(WF, 2010). Gula pasir berfungsi sebagai pemanis, pengawet, dan bahkan 

pengkristal minuman serbuk instan.  

      Gula pasir yang digunakan dalam pembuatan minuman serbuk instan 

adalah gula pasir yang berwarna putih bersih. Penambahan gula pasir dalam 

pembuatan minuman serbuk instan adalah sebagai pemanis dan bahan 

pengkristal. Selain itu gula juga berfungsi sebagai bahan pengawet alami pada 

minuman serbuk instan.  
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2. Peralatan yang digunakan untuk membuat minuman serbuk instan.  

 Serbuk instan dapat dibuat dengan menggunakan peralatan sederhana yang 

terdapat dalam rumah tangga maupun peralatan yang modern yang terdapat dalam 

perusahaan. Peralatan-peralatan tersebut diantaranya yaitu: 

1) Timbangan 

Yaitu alat yang digunakan untuk menimbang semua bahan minuman serbuk 

instan, kecuali bahan cair. 

2) Gelas ukur 

Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur bahan pembuatan minuman serbuk 

instan yang berupa cairan. 

3) Waskom plastik 

Yaitu yang digunakan untuk wadah bahan dasar dan bahan pendukung 

minuman serbuk instan. 

4) Alat penyaring dan pengayak 

Alat penyaring disini ada dua jenis yaitu dari kain yang gunanya untuk menyaring 

sari buah yang telah dihaluskan, dan ayakan dari bahan seng untuk mengayak hasil 

dari kristal agar diperoleh serbuk instan yang kehalusannya sama.  

5) Kompor 

Yaitu pesawat yang digunakan untuk memasak minuman serbuk instan.  
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6) Wajan 

Yaitu sebagai wadah untuk memasak atau mengolah sari buah dan gula yang 

dikristalkan. 

7) Pengaduk Kayu 

Yaitu alat untuk mengaduk pada saat proses pengolahan. 

8) Alat penghalus (Blender) 

Yaitu alat untuk menghaluskan hasil pemasakan yang berupa gumpalan-

gumpalan gula dan ekstak daun sirsak. 

9) Sealer 

Yaitu alat untuk memberi tutup atau menyegel pengemas minuman serbuk 

instan. 

 

3. Cara Membuat Minuman Serbuk Instan  

  Menurut Mulyono (2002 : 25) resep dasar minuman serbuk instan dari bahan 

dasar jahe adalah sebagai berikut: 

(1) 500 g jahe 

(2) 1 kg gula pasir 

(3) 500 cc air 

 Bahan untuk membuat minuman serbuk instan jahe mudah didapatkan, cara 

pembuatanya sangat sederhana yaitu menggunakan peralatan rumah tangga dengan 

beberapa tahapan yaitu, tahap persiapan bahan, tahap pelaksanaan dan tahap 

penyeleseian. 
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1) Tahap Persiapan Bahan 

 Persiapan bahan dilakukan untuk mempermudah dalam proses pembuatan 

minuman serbuk instan, tahapan dalam persiapan bahan diantaranya adalah 

pemilihan bahan dan pencucian. 

 Pemilihan jahe yang bisa digunakan sebagai bahan minuman serbuk instan 

adalah yang sudah tua, karena jahe yang masih muda rasanya kurang tajam, setelah 

pemilihan jahe dilakukan pencucian. 

 Tujuan pencucian adalah menghilangkan sisa kotoran yang terbawa saat 

proses panen. Caranya, jahe dimasukan ke dalam ember atau Waskom yang telah 

diisi  air hingga seluruh bahan terendam. Saat pencucian terakhir, bahan dibilas 

dengan air mengalir. Selanjutnya jahe dikeringkan dengan cara diangin-anginkan lalu 

diiris tipis-tipis. 

2) Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan merupakan tahap dimana proses pembuatan minuman serbuk 

instan dibuat yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya adalah melalui proses 

Perebusan, Penyaringan, Proses Kristalisasi, Pemblenderan dan Pengayakan.  

 Perebusan dilakukan untuk mendapatkan ekstrak jahe, kemudian dilakukan 

penyaringan untuk memisahkan ekstrak dari irisan-irisan jahe, selanjutnya ekstrak 

diolah menjadi kristal. 

 Alat yang digunakan dalam proses kristalisasi adalah wajan cekung, kompor 

serta pengaduk dari bahan kayu. Ekstrak jahe ditambahkan gula pasir ke dalam 
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wajan dengan perbandingan antara gula dan ekstrak 2:1, masak pada suhu 110ºC 

sambil diaduk perlahan-lahan hingga merata. Pemasakan dilakukan sampai 

konsentrasi gula mencapai titik jenuh, dan segera turunkan dari api sambil diaduk 

kuat-kuat, agar tidak terjadi penggumpalan. Untuk menghasilkan kristal yang baik 

yaitu dengan cara menggosok-gosok pinggir wajan memakai pengaduk kayu hingga 

gula padat dapat berubah berbentuk kristal.  

 Selanjutnya pemblenderan dilakukan untuk memblender kristal yang sudah 

dingin agar dihasilkan serbuk instan yang halus. Kemudian dilakukan pengayakan, 

pengayakan dilakukan untuk memperoleh keseragaman ukuran serbuk sehingga 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengayakan dapat dilakukan dengan alat atau 

ayakan dengan ukuran mesh 100 ( Tri Suharso, 1994: 36 ). Dengan menggunakan 

ayakan dengan ukuran mesh 100 maka serbuk yang dihasilkan halus dan ukuran 

sama, sehingga daya larutnya cepat.  

3) Tahap Penyelesaian 

 Penyelesaian dilakukan melalui tahap pengemasan yang ditutup dengan 

menggunakan food sealer dengan tujuan untuk menghindari terjadinya 

penggumpalan karena perubahan suhu akibat proses oksidasi dalam kemasan, yang 

dilanjutkan dengan pemberian label pada kemasan guna memberikan identitas yang 

terdiri dari tempat produksi, nama produk, kode produksi, komposisi, netto atau berat 

dan tanda expayet atau batas akhir konsumsi. 
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     Cara membuat minuman serbuk instan jahe diatas dapat disederhanakan dalam 

bentuk skema berikut (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 1. Skema proses pembuatan minuman serbuk instan 

( Mulyono, 2002 : 25 ) 
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4.  Karakteristik Minuman Serbuk Instan  

 Karakteristik minuman serbuk instan dapat ditinjau melalui empat aspek 

yang dinilai berdasarkan panca indera yaitu aroma, warna, tekstur dan rasa. 

1) Tekstur (Bentuk Serbuk) 

Tekstur bentuk serbuk adalah tidak menggumpal dan kering, jika digoyangkan 

di dalam kemasan terdengar bunyi srek-srek. 

2) Tekstur (Kelarutan Dalam Air) 

Tekstur dalam kelarutan air adalah serbuk sangat cepat larut jika ditambahkan 

air yaitu hanya dengan 2 sampai 3 kali adukan sudah bisa larut. 

3) Rasa  

Umumnya rasanya manis dan rasa khas sesuai dengan bahan dasar yang 

digunakan serta sedikit rasa lain yang berasal dari bahan yang ditambahkan.  

4) Aroma 

Umumnya beraroma sesuai dengan aroma khas bahan dasar yang digunakan 

yaitu aroma jahe dan aroma manis khas gula pasir. 

5) Warna  

Umumnya sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Misalnya minuman 

serbuk instan dari jahe yang mempunyai warna coklat muda. 

 

2.2      Kerangka Berfikir 

 Minuman serbuk instan adalah minuman yang berupa serbuk atau butiran 

halus dibuat dari bahan rempah, biji-bijian, buah-buahan atau bahkan bunga dan 
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biasa disajikan secara cepat dengan cara diseduh dengan air matang baik dingin 

maupun panas. Minuman serbuk instan dapat dibuat secara sederhana, yaitu dengan 

menggunakan peralatan yang umum dimiliki oleh rumah tangga, bahan dasar yang 

dipergunakan dalam membuat minuman serbuk instan banyak dijumpai sehingga 

masyarakat mudah membuatnya. 

Salah satu bahan potensial yang dapat digunakan dalam pembuatan minuman 

instan adalah daun sirsak. Pohon sirsak mudah tumbuh diberbagai daerah di 

Indonesia, dengan kemudahan pohon tersebut tumbuh maka keberadaan daun sirsak 

sangatlah melimpah. Kebanyakan masyarakat hanya memanfaatkan buah sirsak, 

namun tanpa mereka sadari Daun sirsak memiliki manfaat untuk mencegah dan 

mengobati penyakit, salah satunya sebagai obat dan sebagai pencegah kanker. Di 

dalam daun sirsak terdapat zat Annonaceous Acetogenins, yaitu kumpulan senyawa 

aktif yang berpotensi sebagai sitotoksik yang bermanfaat bagi kesehatan. 

Daun sirsak yang digunakan sebagai bahan dasar minuman instant, adalah 

daun sirsak yang sudah tua, dengan karakteriktis, warna yang hijau tua, teksturnya 

kaku dan segar, serta tidak ada kecacatan akibat hama. Hasil rebusan daun sirsak 

berwarna coklat, dan memiliki rasa sepet khas daun sirsak. 

 Minuman serbuk instan adalah minuman yang berupa serbuk atau butiran 

halus dibuat dari bahan rempah, biji-bijian, buah-buahan atau bahkan bunga dan 

biasa disajikan secara cepat dengan cara diseduh dengan air matang baik dingin 

maupun panas.  
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Untuk mengetahui minuman serbuk instan daun sirsak yang berkarakteristik 

baik, perlu dilakukan uji laboratorium, dan uji organoleptik. 

 

 

 

 

 

I.  

 

 

 

 

 

II.  

III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.2 Kerangka Berfikir 

Faktor positif: 

 Daun sirsak mudah didapat 

 Daun sirsak belum termanfaatkan oleh masyarakat 

 Merupakan obat herbal alami yang dapat menyembuhkan penyakit 

contohnya kanker 

 Peluang pemanfaatan masih sangat luas 

Pemecahan masalah dilakukan eksperimen 

pembuatan minuman serbuk instan daun sirsak dengan penggunaan jumlah gula 

yang berbeda, yaitu 25%, 28%, 31% dari 1000 cc sari daun sirsak 

Potensi: 

 Sari daun sirsak memiliki rasa yang cenderung sepat dan langu sehingga  bisa 

menimbulkan penolakan terhadap konsumen. 

 Maka perlu ditambahkan gula untuk memperbaiki citarasanya. 

 

 

Dilakukan penilaian subjektif 

 
Dilakukan penilaian objektif 

 

Uji inderawi 

 

Uji karakteristik organoleptik 

Produk Minuman instan serbuk sari daun sirsak hasil 

eksperimen 

Permasalahan: 

1. Adakah perbedaan karakteristik minuman serbuk instan sari daun sirsak dengan 

menggunakan jumlah gula yang berbeda ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur? 

2. Berapakah jumlah penggunaan gula yang menghasilkan minuman serbuk instan daun 

sirsak yang terbaik karakteristiknya ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur? 

3. Bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk minuman serbuk instan 

daun sirsak hasil eksperimen? 

 

 

Uji tingkat kesukaan 

Daun Sirsak 
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2.3  Hipotesis 

   Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut:  

2.3.1 Hipotesis Kerja (Ha) 

  Ada perbedaan karakteristik inderawi minuman serbuk instan sari daun sirsak 

dengan penggunaan jumlah gula yang berbeda ditinjau dari warna, rasa, aroma dan 

tekstur. 

2.3.2 Hipotesis Nihil (Ho) 

  Tidak ada perbedaan karakteristik inderawi minuman serbuk instan sari daun 

sirsak dengan penggunaan jumlah gula yang berbeda ditinjau dari warna, rasa, 

aroma, dan tekstur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penentuan Obyek Penelitian 

      Metode penentuan obyek penelitian ini membahas variabel dari penelitian. 

3.1.1 Variabel penelitian 

      Variabel yaitu gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian atau yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 : 96). Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat dan 

variabel kontrol. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap hasil 

penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemakaian gula dengan 

jumlah yang bervariasi yaitu 25 %, 28 %, 31 %, dari setiap 1000 cc sari daun 

sirsak 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam percobaan ini adalah karakteristik minuman serbuk instan 

sari daun sirsak ditinjau dari karakteristik warna, aroma, rasa dan tekstur.  

3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang mempengaruhi hasil penelitian dan 

harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian 
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ini yang menjadi variabel kontrol adalah penggunaan bahan yang sama kecuali 

jumlah gula yang berbeda, demikian pula peralatan dan proses pembuatan yang 

dikendalikan sama. 

3.2    JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Eksperimen adalah suatu yang berhubungan dengan persoalan yang 

sedang diteliti (Sudjana, 1991: 1). Metode eksperimen ini digunakan peneliti dalam 

pembuatan minuman serbuk instan sari daun sirsak dengan menggunakan jumlah gula 

yang bervariasi yaitu 25 %, 28 %, 31 %. 

3.2.1 Desain Eksperimen 

     Desain eksperimen merupakan langkah yang perlu diambil jauh sebelum 

eksperimen agar data semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga akan membawa 

analisis obyektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang dibahas 

(Sudjana, 1995: 1).  

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan percobaan satu 

faktor dalam rancangan acak lengkap biasanya digunakan jika kondisi unit percobaan 

yang digunakan relatif homogen.(Ahmad, 2002:63). 

Tabel 3.1. Bagan Eksperimen 

S          E   X = O 

Keterangan : 

 

S = Sampel 

E = Kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai perlakuan 

X = Perlakuan 

O = Observasi kelompok eksperimen 
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DESAIN EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 3.1. Desain eksperimen 

 

 

 

POPULASI 

SAMPEL 

Kelompok eksperimen 

Dikenai perlakuan berupa penggunan jumlah gula yang 

berbeda yaitu 25 %, 28 %, 31 % 

503 

25% 
163 

28% 

313 

31% 

503 163 313 

Hasil eksperimen 

Penilaian subyektif Penilaian objektif 

Uji karakteristik 

inderawi 

Uji tingkat 

kesukaan 

Analisa data 

Vitamin C 
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3.2.2 Pelaksanaan Eksperimen  

     Pelaksanaan eksperimen pembuatan minuman serbuk instan sari daun sirsak 

menggunakan jumlah gula yang berbeda yang meliputi tempat eksperimen, waktu 

eksperimen, alat dan bahan eksperimen serta tahap- tahap eksperimen.  

1. Tempat eksperimen 

     Eksperimen pembuatan minuman serbuk instan sari daun sirsak dilakukan di Desa 

Mayangan RT 13 RW 05, Wiradesa, Pekalongan.  

2. Waktu Eksperimen  

     Waktu eksperimen pada bulan Juli 2013. 

3. Peralatan dan bahan eksperimen 

a. Peralatan  

Peralatan yang digunakan di dalam pelaksanaan penelitian ini dipilih yang 

kondisinya baik, bersih dan kering sehingga siap untuk digunakan. Peralatan yang 

digunakan dalam eksperimen ini yaitu kompor gas, panci, waskom plastik, 

blender bumbu, saringan, gelas ukur, wajan cekung, sendok kayu, timbangan dan 

ayakan. 

b. Bahan  

Mengacu resep minuman serbuk instan dari beberapa sumber dan 

melakukan beberapa kali percobaan awal ditemukan formula bahan minuman 

serbuk instan sari daun sirsak dengan menggunakan jumlah gula yang berbeda, 

dapat dilihat pada tabel  
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Tabel 3.2  Formula yang digunakan dalam pembuatan minuman serbuk instan 

sari daun sirsak 

 

Produk Eksperimen 

503 163 313 

Sari daun sirsak 
(diambil dari 
500gr daun 
sirsak + air 
sebanyak 
1500cc) 
Gula pasir 

1000cc 

 

 

 

250 g 

Sari daun sirsak 
(diambil dari 
500gr daun 
sirsak + air 
sebanyak 
1500cc) 
Gula pasir 

1000cc 

 

 

 

280 g 

Sari daun sirsak 
(diambil dari 
500gr daun 
sirsak + air 
sebanyak 
1500cc) 
Gula pasir 

1000cc 

 

 

 

310 g 

 

4. Tahap-tahap Eksperimen 

      Eksperimen pembuatan minuman serbuk instan sari daun sirsak yang terdiri 

dari 3 sampel dilakukan berturut- turut, tetapi melaui beberapa tahapan yang sama 

yaitu persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.  

1) Tahap persiapan 

a) Disiapkan semua peralatan dan sarana pendukung yang diperlukan dalam 

pembuatan minuman serbuk instan sari daun sirsak. 

b) Siapkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan minuman serbuk instan 

sari daun sirsak, pemilihan daun sirsak yang masih segar dan sudah tua 

dilanjutkan dengan pencucian dan penirisan bahan. 
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2) Tahap pelaksanaan 

a) Daun sirsak sebanyak 500gr direbus dengan menambahkan air sebanyak 

1500cc, selama 1 jam kemudian ambil airnya dan saring dengan kain kasa.  

b) Setelah itu tuang 1000 cc sari daun sirsak ke dalam wajan, tambahkan gula 

pasir lalu masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk, sampai 

mengkristal kemudian angkat dan dinginkan. 

c) Gumpalan kristal dihancurkan dengan blender sampai berbentuk butiran halus.  

d) Butiran-butiran tersebut kemudian diayak menggunakan alat pengayak dengan 

lolosan ayakan 100 mesh agar kehalusanya sama. 

3) Tahap penyelesaian 

      Serbuk yang sudah diayak dibiarkan sebentar agar uap panas dari sisa 

pengayakan hilang, lalu dikemas dalam kantong plastik dan ditutup rapat untuk 

menghindari terjadinya pengumpalan pada serbuk karena udara yang masuk. 

      Tiga sampel minuman serbuk instan sari daun sirsak siap dinilai untuk 

mengetahui karakteristik inderawinya. Secara garis besar proses pembuatan 

minuman serbuk instan dari sari daun sirsak dengan menggunakan jumlah gula 

yang berbeda dapat disederhanakan dalam bentuk skema seperti pada gambar 4 

berikut.  
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Gambar 3. 2 Skema Pembuatan Minuman Serbuk Instan sari Daun Sirsak Dengan 

Menggunakan Jumlah Gula Yang Berbeda  

 

 

Alat 

Bahan 

Daun sirsak 

Gula pasir  

Dipilih yang sudah tua, dicuci, dan 

tiriskan ditimbang dengan berat 500gr 

Direbus kemudian saring, 

ambil 1000cc 

Dimasak selama 60 menit dengan suhu 110ᵒC 

Kristal 

Diayak mesh 100 

Ditimbang dan dikemas rapat 

Dihancurkan dengan blender 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penilaian yang terdiri dari penilaian subyektif dan penilaian obyektif. 

3.3.1 Metode Penilaian Subyektif  

      Penilaian subyektif merupakan cara penilaian terhadap mutu atau sifat-sifat 

suatu komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrumen (alat pengumpulan 

data penelitian). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas 

dari minuman serbuk instan sari daun sirsak meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. 

Penilaian subyektif ini menggunakan dua macam tipe pengujian yaitu inderawi dan 

uji organoleptik. 

1. Uji inderawi 

Uji inderawi adalah pengujian terhadap sifat karakteristik bahan pangan 

dengan menggunakan indera manusia yang meliputi indera penglihatan, pembau, 

perasa dan pendengar (Bambang Kartika, 1988:2). Uji inderawi dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan kualitas minuman serbuk instan sari daun sirsak yang meliputi 

warna, aroma, rasa dan tekstur hasil eksperimen. 

Karakteristik pengujian inderawi menurut Bambang Kartika (1988 : 3) adalah 

(a) Penguji melakukan penginderaan dengan perasaan (kepekaan), (b) Metode 

pengujian yang digunakan telah pasti, (c) Pengujian telah melalui tahap seleksi dan 

latihan sebelum pengujian, (d) Subyektif itas penguji relatif kecil,  karena penguji 

bekerja seperti sebuah alat penganalisa, pengujian dilakukan di bilik- bilik pengujian 

yang hasilnya dianalisa dengan metode statistik. 
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Teknik penilaian yang digunakan untuk uji inderawi adalah teknik scoring 

yang digunakan untuk menunjukan masing – masing skor karakteristik inderawi 

minuman serbuk instan sari daun sirsak dengan nilai tertinggi 4 dengan mutu bagus, 

kenilai terendah yaitu 1 dengan mutu tidak bagus pada atribut yang dinilai yaitu 

warna, rasa, aroma, dan tekstur.  

Skala penilaian yang diberikan yang diberikan pada minuman seduhan serbuk 

instan sari daun sirsak adalah sebagai berikut: 

1) Warna 

a) Coklat : 4 

b) Coklat agak putih : 3 

c) putih   : 2 

d) jernih : 1 

2) Rasa 

a) Manis, sangat segar : 4 

b) Manis, segar  : 3 

c) Manis, agak segar  : 2 

d) Manis, tidak segar   : 1 

3) Aroma 

a) Tajam aroma khas daun sirsak : 4 

b) Sangat tajam aroma khas daun sirsak : 3 

c) Cukup tajam aroma khas daun sirsak : 2 

d) Tidak tajam aroma khas daun sirsak : 1 
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4) Tekstur 

(1) Bentuk Serbuk 

a) Tidak menggumpal sangat kering : 4 

b) Tidak menggumpal kering  : 3 

c) Tidak menggumpal,agak lembab : 2 

d) Tidak menggumpal lembab  : 1 

(2) Kelarutan dalam air 

a) Cepat larut    : 4 

b) Cukup cepat larut    : 3 

c) Agak cepat larut    : 2 

d) Kurang cepat larut   : 1 

Tabel 3.3 . Keterangan Interval Skor 

Interval 

skor 

Warna Aroma Tekstur Rasa 

BS KDA 

3,25-

4,00 

coklat 

Tua 

Sangat tajam 

aroma bahan 

Tidak menggumpal 

sangat kering 

Sangat 

cepat 

larut 

Manis, 

sangat 

segar 

2,5- 

3,25 

Coklat  Tajam aroma 

bahan 

Tidak menggumpal 

kering 

Cepat 

larut 

Manis, 

segar 

1,75- 

2,50 

Agak 

coklat 

Agak tajam 

aroma bahan 

Tidak menggumpal 

agak lembab 

Agak 

cepat 

larut 

Manis, 

agak segar 

1,00- 

1,75 

Coklat 

muda 

Tidak tajam 

aroma bahan 

Tidak menggumpal 

lembab 

Kurang 

cepat 

larut 

Manis, 

tidak segar 

 BS  : Bentuk Serbuk 

 KDA : Kelarutan Dalam Air 
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2. Uji Organoleptik 

      Penilaian organoleptik adalah suatu disiplin ilmu yang digunakan untuk 

mengungkap, mengukur, menganalisa, dan menafsir reaksi indra penglihatan, perasa, 

pembau, dan peraba ketika menangkap karakteristik suatu produk. Uji organoleptik 

dilakukan oleh panelis berdasarkan faktor kesukaan. Uji organoleptik atau uji 

kesukaan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk 

minuman serbuk instan. 

      Karakteristik pengujian organoleptik menurut Bambang Kartika (1988 : 4) 

adalah (1) Penguji cenderung melakukan penilaian berdasarkan kesukaan , (2) 

Penguji tanpa melakukan latihan, (3) Penguji umumnya tidak melakukan 

penginderaan  berdasarkan kemampuan seperti dalam pengujian inderawi, (4) 

Pengujian dilakukan di tempat terbuka sehingga diskusi kemungkinan terjadi. Tingkat 

kesukaan masyarakat terhadap minuman serbuk instan hasil eksperimen dengan 5 

tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut: sangat suka diberi skor 5, suka diberi 

skor 4, cukup suka diberi skor 3, kurang suka diberi skor 2, dan tidak suka diberi skor 

1, masing-masing dilihat dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur.  

 

3.3.2 Metode Penilaian Obyektif 

 Penilaian obyektif dilakukan dengan uji laboratorium. Tujuan dari uji 

laboratorium ini adalah untuk menilai dari aspek tersembunyi yaitu guna mengetahui 

kandungan Sukrosa yang terdapat pada minuman serbuk instan hasil eksperimen. 

Pengujian tersebut dilakukan di laboratorium Kimia, FMIPA UNNES Semarang. 
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3.3.3 Pelaksanaan Uji Inderawi 

1. Waktu dan tempat penilaian  

Uji inderawi dilaksanakan pada bulan Agustus di Lab TJP gedung E7 

Fakultas Teknik UNNES, sedangkan uji kesukaan dilakukan di desa mayangan rt 

13 rw 05, kecamatan wiradesa, kabupaten pekalongan. 

2. Bahan dan Alat 

a. Bahan yang digunakan untuk penilaian adalah sampel  minuman serbuk instan 

sari daun sirsak dengan kode 503, kode 163, dan kode 313 serta air mineral 

sebagai penetral rasa. 

b. Alat yang digunakan adalah panelis tidak terlatih yang dilengkapi dengan 

formulir penilaian.  

3. Langkah-langkah Penilaian  

a. Mempersilahkan panelis memasuki dan menempati ruangan, 

b. Menyiapkan sampel minuman serbuk instan sari daun sirsak, air mineral dan 

formulir penilaian, 

c. Memberikan penjelasan singkat tentang cara penilaian,  

d. Memberikan waktu kepada panelis untuk mengisi formulir penilaian,  

e. Mengumpulkan formulir penilaian.  

 

3.4   Instrumen Pengumpulan Data 

  Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari agar 

data yang diperlukan dalam penelitian dapat dipenuhi. Instrumen yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah: 
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3.4.1 Panelis agak terlatih 

Panelis agak terlatih digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari 

kualitas sampel yang dilakukan melalui uji inderawi dengan indikator warna, aroma, 

rasa, dan tekstur. Panelis agak terlatih merupakan kelompok dimana anggotanya 

merupakan hasil seleksi yang akan menjalankan latihan secara kontinyu dan lolos 

pada evaluasi kemampuan (Bambang Kartika, 1988 :  17). Panelis agak terlatih 

digunakan untuk uji inderawi dari 15- 30 orang yang dipilih berdasarkan ketentuan 

yang harus dipenuhi untuk menjadi panelis agak terlatih. Syarat menjadi panelis agak 

terlatih merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan penilaian . 

Adapun ketentuan- ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui sifat sensorik dari contoh makanan. 

(2) Mengetahui cara penilaian inderawi. 

(3) Panelis mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi. 

(4) Telah dilatih sebelum pengujian. 

(5) Instrumen valid dan reliabel (Bambang Kartika, 1988:32). 

Panelis agak terlatih yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

jurusan Teknologi Jasa dan Produksi konsentrasi Tata Boga S1, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang yang telah lulus mata kuliah Analisis Mutu Pangan 

yang mempunyai pengetahuan dalam menganalisa produk makanan sebagai calon 

panelis. 

Semua calon panelis tersebut perlu dilakukan  seleksi agar memenuhi 

persyaratan sebagai panelis yang valid dan reliabel. Panelis yang valid adalah apabila 
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panelis tersebut mampu mengukur secara tepat dan dipercaya. Panelis yang reliabel 

adalah panelis yang dapat menjukan kepekaan dan ketelitian serta memiliki keajegan 

dalam menilai suatu produk pada waktu yang berbeda.  

1. Validitas Instrumen 

  Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkatan kevalidan suatu 

instrumen. Instrumen yang valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur secara 

tepat dan dapat dipercaya, oleh karena itu tahap seleksi dengan cara validitas internal 

dan validitas isi.  

1) Validasi Internal 

  Validitas internal adalah upaya untuk memperoleh instrumen dilihat dari 

kondisi internal panelis berupa faktor dari dalam diri panelis, diantaranya kesehatan 

panelis, kemampuan panca indera dan kesediaan panelisdalam mengenali produk, 

untuk mengetahuinya dilakukan wawancara secara tidak langsung dengan membagi 

kuesioner kepada calon panelis, jika panelis tersebut kesehatanya cukup baik, 

bersedia menjadi panelis, mempunyai panca indera yang normal khususnya panca 

indera yang digunakan dalam melakukan penelitian, mengenal produk dengan baik. 

Syarat panelis agak terlatih yang lolos wawancara, apabila total skor dalam angket 

75% dari ideal (100%), jumlah panelis yang lolos pada tahap wawancara yaitu 

berjumlah 30 orang, selanjutnya dilakukan seleksi dengan validasi isi. 

2) Validasi Isi 

  Validasi isi adalah suatu upaya untuk mendapatkan instrumen berdasarkan 

pada penguasaan materi atau penilaian. Validasi isi dalam penilaian ini dapat dimiliki 
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jika seseorang panelis mempunyai kemampuan memiliki kualitas suatu produk 

minuman serbuk instan labu kuning yang meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur 

dengan baik dan benar. 

Untuk mendapatkan validitas isi dari instrumen yang memenuhi syarat validitas 

internal (diterima pada tahap penyaringan), kemudian dilakukan seleksi berikutnya 

dengan latihan. Pada tahap ini panelis melakukan tiga kali penilaian terhadap produk 

minuman serbuk instan dengan karakteristik yang berbeda. Data hasil penilaian 

dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika 
ejumlahrang

hrangejumla
≥1, maka calon panelis diterima 

Jika 
ejumlahrang

hrangejumla
<1, maka calon panelis ditolak 

 Ketentuan range method adalah jika panelis dikatakan memiliki kepekaan baik 

atau memenuhi syarat bila diperoleh ratio ≥ 1, maka panelis  tersebut kepekaanya 

tidak memenuhi syarat bila diperoleh ratio ≤ 1, maka panelis tersebut kepekaanya 

tidak memenuhi syarat (tidak peka). Untuk mendapatkan panelis yang valid, calon 

panelis yang diterima pada tahap penyaringan validasi isi dilakukan tahap latihan  

penilaian pada minuman serbuk instan sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda. 

Hasil dari penilaian ini tidak dianalisis karena latihan ini merupakan satu tahap yang 

sengaja dilakukan dengan tujuan :  

a. Meningkatkan sensitifitas dan daya ingat masing-masing individu sehingga hasil 

pengujian lebih tepat dan konsiste 
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b. Melatih agar ada pengertian yang sama tentang sifat-sifat yang akan dinilai, 

kriteria dan metode pengujian yang digunakan serta memperkecil perbedaan 

masing-masing penguji dalam memberikan penilaian. 

c. Meningkatkan kemampuan masing-masing individu untuk mengenal dan 

mengidentifikasi sifat-sifat inderawi yang diuji. 

d. Menyesuaiakan atau membiasakan masing-masing individu, panelis pada tata 

cara pengujian.  

(Kartika, 1988:25). 

           Panelis sejumlah 50 orang yang dinyatakan valid sebanyak 30 orang 

selanjutnya diberi latihan, kemudian dievaluasi agar memenuhi syarat reliabel. 

2. Reliabilitas Instrumen 

      Reliabilitas instrumen adalah upaya untuk memperoleh instrumen yang 

reliabel yaitu kepada tingkat dapat dipercayanya sebuah instrumen yang dapat 

dipercaya apabila digunakan dapat menghasilkan data yang benar, tidak menyimpang 

atau tidak berbeda dari kenyataanya (Suharsimi Arikunt, 2002: 186). Suatu 

pengukuran dapat dipercaya, berarti panelis tersebut dapat menilai suatu produk 

makanan secara ajeg atau reliabel dengan data hasil penilaian tetap meskipun 

dilakukan beberapa kali pengulangan dalam waktu yang berbeda.  

      Untuk mengetahui panelis yang memenuhi syarat sebagai penguji yaitu 

instrumen yang valid dan reliabel diadakan evaluasi kemampuan. Evaluasi 

kemampuan bertujuan untuk menentukan panelis yang dapat digunakan untuk 

pengujian yang sesungguhnya. Evaluasi kemampuan dilakukan setelah latihan 

berakhir.  
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 Syarat panelis yang reliabel adalah total skor dalam range minimal 60% dari 

jumlah skor yang ada, hal ini berarti panelis tersebut cukup diandalkan. Panelis yang 

ditolak yaitu apabila total skor dalamnya kurang dari 60%, yang berarti panelis tidak 

dapat diandalkan (Bambang Kartika dkk, 1988: 22).Panelis yang dinyatakan reliabel 

sebanyak 35 orang yang dilatih.  

3.4.2 Panelis Tidak Terlatih 

      Panelis tidak terlatih digunakan untuk menguji tingkat kesukaan pada suatu 

produk ataupun menguji tingkat kemauan seseorang untuk menggunakan suatu 

produk. Karena menyangkut tingkat kesukaan terhadap suatu produk makanan maka 

semakin banyak jumlah anggota panelis maka hasilnya semakin baik (Bambang 

Kartika, 1988:32). Jumlah panelis tidak terlatih yang digunakan untuk menilai produk 

minimal 50 orang. Panelis tidak terlatih yang dapat digunakan dikelompokan 

berdasarkan keadaan sosial, asal daerah, tingkat pendidikan, dan umur (Bambang 

Kartika, 1988:18).   

 Panelis tidak terlatih yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah panelis 

yang didasarkan pada golongan kelompok umur, alasan dipilih dari golongan umur 

karena cakupannya mudah dan luas sehingga tidak ada batasan dan semua panelis 

suka mengkonsumsinya. Panelis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penduduk 

yang tinggal di Desa Mayangan, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. 
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3.5   Metode Analisa Data 

 Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data 

yang diperoleh dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan 

dianalisis dengan anava klasifikasi tunggal, uji turkey dan deskriptif presentase. 

Sebelum melangkah pada analisis uji varian klasifikasi tunggal (ANAVA) terlebih 

dahulu dilakukan uji persyaratan hipotesis yaitu normalitas data dengan uji liliofors 

dan uji homogenitas.  

3.5.1 Uji Normalitas 

      Uji normalitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari hasil penilaian normal atau tidak maka untuk membuktikanya perlu 

dilakukan uji normalitas data dengan ujililiefors (Sudjana,2002:446). 

Langkah - langkah pengujian normalitas dengan uji liliefors adalah sebagai berikut: 

(1) Mencari Nilai Mean 

(2) =
 𝑋

𝑁
 

(3) Mencari Nilai Simpangan Baku 

      S=  
  𝑋1−𝑋 

𝑛−1
 

(4) Membuat Tabel Uji Normalitas 

a) Menghitung simpangan baku rumusannya: Z =  
𝑋1−𝑋

𝑋
  

b) Berdasarkan nilai bilangan baku dengan menggunakan daftar distribusi 

baku tabel dihitung peluang F(Z1) 

c) Menghitung selisih F(z1) – (Zl) kemudian menentukan harga mutlaknya 
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d) Mengambil harga  yang paling besar diantara harga – harga yang paling 

mutlak. Selisih tersebut menentukan harga Lo (L.Observasi) 

Keterangan: 

X = Nilai Mean 

S = Nilai simpangan baku 

X1 = Nilai data ke 1 

X2 = Nilai angka baku 

Kriteria pengujian adalah  jika Lo <L : (5% : n) 

 

3.5.2 Uji Homogenitas 

      Uji homogenitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari penelitian panelis agak terlatih homogeny atau tidak, maka perlu 

dilakukan uji X
2 

atau uji kesamaan varians ( Sudjana, 2002 263 ). Penguji 

homogenitas dengan mengunakan uji Bartlett yang digunakan untuk mengetahui 

seragam atau tidaknya sampel - sampel yang diambil dari populasi yang sama. 

Rumus uji Bartlett dapat dihitung dengan langkah – Iangkah sebagai berikut: 

TabeL 3.4  Rumus uji Bartlett (Sudjana, 2002 : 263 

Sampel
ke- 

Dk 
1

𝑑𝑘
 S1

2 Log S1
2 (dk) Log S1

2 

1 n1-1 1

𝑛1 − 1
 

S1
2 Log S1

2 (n1-1) Log S1
2 

2 n2-1 1

𝑛2 − 1
 

S2
2 Log S2

2 (n1-1) Log S2
2 

- - - - - - 

K nNk-1 Z=
𝑋1−𝑋        

𝑆
 Sk

2 Log Sk
2 (n1-1) Log Sk2 

  
 

1

 𝑛1 − 1 
 
- -  (n1

− 1) Log S12 
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Dari tabel kemudian dihitung harga – harga yang diperlukan yaitu: 

Menghitung varian gabungan dari semua sampel rumusnya: 

𝑆2 =    𝑛 − 1 𝑆1
2/  (𝑛1 − 1)  

Mencari harga satuan B, Rumusnya: 

B =  𝑙𝑜𝑔𝑆2  (𝑛1 − 1) 

Menghitung Chi kuadrat rumusnya: 

𝑋2 =  𝑙𝑛10  𝐵 −   𝑛1 − 1 log 𝑆1
2  

Jika𝑋𝑜
2 < 𝑋 𝑡2, maka data yang diperoleh tidak homogen 

Jika𝑋𝑜
2 > 𝑋 𝑡2, maka data yang diperoleh tidak homogen 

Setelah data dinyatakan normal dan homogen dapat dilakukan eksperimen serbuk 

instan sari daun sirsak. 

 

3.5.3 Analisa Varian Klasifikasi Tunggal 

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu perbedaan kualitas 

minuman serbuk instan labu kuning dengan jumlah gula yang bervariasi ditinjau dari 

segi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Uji  yang dilakukan dengan uji skoring, menurut 

Bambang Kartika (1988:90) rumus yang digunakan adalah Anava Klasifikasi 

Tunggal varian dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis kerja. Data 

yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian klasifikasi 

tunggal dengan rumus sebagai berikut (tabel 3.5). 
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        Tabel 3.5. Rumus Analisa Varian Klasifikasi Tunggal 

Sumber 

varian 

Derajat 

kebebasan (dk) 
Jumlah Kuadrat (JK) 

Kuadrat 

tengah 
Fn Ket 

Sampel (a) 

 

 

Panelis (b) 

 

 

Error (c) 

Dba = a-1 

 

 

Dbb = a-1 

 

 

Dbc = Dba .Dbc 

 

𝐽𝐾𝑎

=
  𝑋 2

𝛼
−

  𝑋 

𝑛
 

 

𝐽𝐾𝑎

=
  𝑋1 

𝑏
−

  𝑋1 

𝑛
 

 

JKc = Jkt – Jka – JKb 

RJK=
𝐽𝐾𝑎

𝑑𝑏𝑎
 

 

RJK=
𝐽𝐾𝑎

𝑑𝑏𝑏
 

 

RJK=
𝐽𝐾𝑎

𝑑𝑏𝑐
 

𝑅𝐽𝐾𝑎

𝐽𝐾𝑎
 

Signifikan 

Total Dbt = a X b-1     

    Bambang Kartika (1988:90) 

Keterangan: 

N = Jumlah subyek keseluruhan = a.b 

a = Banyaknya sampel 

b = Jumlah panelis 

  𝑋 2 = jumlah total nilai panelis 

  𝑋1 
2 = jumlah total nilaisampel 

  𝑋𝑡 2

𝑁
  = Faktor koreksi 

Mengkonsultasikan harga F dengan tabel Fhitung (Fo) kemudian dengan Ftabel 

(Ft) dengan cara fsignifikasi 1% atau 5% dengan ketentuanFo ≥ F1maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, sebaliknya jikaFo≤ F1 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika Ha 

diterima, maka ada perbedaan kualitas sampel sehingga analisis varian klasifikasi 

tunggal perlu dilanjutkan dengan uji tukey. 
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3.5.4 Uji Turkey 

Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan-perbadaan kualitas ketiga sampel 

minuman serbuk instan hasil eksperimen dilakukan uji tukey dengan menggunakan 

nilai pembanding. 

Nilai pembanding = Standar Error x Nilai Least Signifikan   Difference  

                                              = SE X LSD 5% 

Dalam uji tukey digunakan rumus sebagai berikut: 

Standar error =  
𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
=  

𝑅𝐽𝐾𝑐

𝑛
 

(BambangKartika. 1988: 90) 

Jika uji tukey ternyata menunjukkan ada perbedaan kualitas antar sampel 

maka perlu melakukan pencermatan rerata tiap aspek penilaan dan rerata antar 

sampel.yang bertujuan untuk mengetahui sampel mana yang terbaik kualitasnya.  

3.5.5 Analisis Diskriptif Presentase 

Analisis diskriptif persentase digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

berbunyi bagaimana kesukaan masyarakat terhadap minuman serbuk instan labu 

kuning hasil eksperimen. Pengujian digunakan untuk mengkaji reaksi konsumen 

terhadap sampel yang diujikan. Oleh karena itu panelis diambil dalam jumlah banyak 

sehingga dapat mewakili populasi masyarakat tertentu. Pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui daya terima dari masyarakat dilakukan dengan menggunakan 

analisis diskriptif persentase. Menurut Muhammad Ali (1996:194) rumus analisis 

diskriptif persentase adalah sebagai berikut: 
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𝑋 =
𝑛

𝑁
× 100% 

Keterangan: 

X : Skor persentase 

n : Jumlah karakteristik inderawi (warna, rasa, aroma dan tekstur) 

N : skor ideal (skor tertinggi X jumlah panelis) 

Untuk mengubah data skor persentase menjadi nilai kesukaan masyarakat 

dapat dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut: 

a) Menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah kriteria dan jumlah panelis 

adalah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi: 5 (sangat suka) 

Nilai terendah: 1 (tidak suka) 

Jumlah kriteria yang ditentukan 5 kriteria 

Jumlah panelis : 30 orang 

b) Langkah – langkah dalam menentukan nilai tingkat kesukaan masyarakat 

terhadap minuman serbuk instan sari daun sirsak adalah: 

Skor maximal= Jumlah panelis x nilai tertinggi       = 30 x 5  = 150 

Skor minimal  = Jumlah panelis x nilai terendah     = 30 x 1  = 30 

c) Menghitung persentase maximum dan persentase minimum adalah sebagai 

berikut: 

Persentase maximal = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100 % 

                                                  =  
150

150
× 100 % 

                     = 100% 
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Persentase minimal = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100 % 

                  =  
30

150
× 100 % 

                  = 20% 

d) Menghitung rentangan persentase adalah sebagai berikut: 

Rentangan persentase  = persentase maksimal – persentase minimal 

 = 100% - 20% = 80% 

e) Menentukan kelas interval adalah sebagai berikut: 

Interval persentase = rentangan persentase :jumlah criteria penelitian 

              = 80% : 5 

              = 16 % 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat dibuat tabel interval 

persentase dan kriterianya dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.6 Kriteria Interval Persentase Tingkat Kesukaran 

No. Interval NilaiPersentase Tingkat Kesukaan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

>84 – 100% 

>68 – 84% 

>52 – 68% 

>36 – 52% 

>20 – 36% 

Sangat suka 

Suka 

Agak suka 

Kurang suka 

Tidak suka 

 

Jumlah skor tiap aspek penilaian berdasarkan tabulasi data dihitung 

pesentasenya kemudian dikonsultasikan dengan tabel diatas sehingga diketahui 

kriteria kesukaan masyarkat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 

penggunaan jumlah gula terhadap karakteristik inderawi minuman instan serbuk sari 

daun sirsak (annona muricata l) kadar gula yang digunakan dalam tiap-tiap sampel 

adalah 25%, 28% dan 31%. Hasil penelitian yang diuraikan terdiri dari deskripsi 

data,l uji inderawi, uji normalitas, uji homogenitas, uji tukey, dan analisis uji 

kesukaan masyarakat terhadap minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

4.1  Hasil Penelitian dan Analisis Data. 

4.1.1 Deskripsi Data uji inderawi. 

Uji inderawi dilakukan oleh 30 orang panelis agak terlatih untuk menilai 

minuman instan serbuk sari daun sirsak yang disediakan oleh peneliti berdasarkan 

indikator warna, aroma, tekstur dan rasa, di mana penilaian dilakukan sekali untuk 

masing-masing indikator. Adapun deskripsi data per indikator berdasarkan penilaian 

dari masing-masing panelis agak terlatih adalah sebagai berikut. 

1. Warna. 

Hasil uji inderawi terhadap kelayakan minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula yang berbeda yaitu 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% 

(sampel C) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.1 Tabulasi data hasil penilaian panelis indikator warna minuman 

instan serbuk sari daun sirsak menggunakan kadar gula  yang 

berbeda. 

Sampel 

Skor 
Total skor 

5 4 3 2 1 

n % n % n % n % n % n % 

A 3 10% 3 10% 6 20% 17 57% 1 6% 30 100 

B 10 33% 12 40% 6 20% 2 7% 0 0% 30 100 

C 4 13% 11 37% 6 20% 9 31% 0 0% 30 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa panelis yang memberi skor 5 terhadap sampel A 

sebanyak 3 orang sampel B sebanyak 10 orang, sampel C sebanyak 4 orang, Panelis 

yang memberikan skor 4 terhadap sampel A sebanyak 3 orang sampel B sebanyak 12 

orang, sampel C sebanyak 11 orang. Panelis yang memberikan skor 3 terhadap 

sampel A sebanyak 6 orang, sampel B sebanyak 6 orang, sampel C sebanyak 6 orang. 

Panelis yang memberikan skor 2 terhadap sampel A sebanyak 17 orang sampel B 

sebanyak 2 orang, sampel C sebanyak 9 orang. Panelis yang memberikan skor 1 

terhadap sampel A sebanyak 1 orang sampel B sebanyak 0 orang, sampel C sebanyak  

0 orang. 

Tabel 4.2 Rerata hasil uji inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak 

indikator warna. 

Sampel Rerata kriteria 

kadar gula 25% 3.29 Coklat Tua 

kadar gula 28% 3.25 Coklat 

kadar gula 31% 2,50 Agak coklat 
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Tabel diatas menunjukan bahwa pada warna minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula 25% skor reratanya 3,29 (Coklat tua). minuman instan serbuk sari 

daun sirsak kadar gula28% skor reratanya 3,25(coklat). minuman instan serbuk sari 

daun sirsak dengan kadar gula31% skor reratanya 2,50 (Agak Coklat).  

2. Aroma.  

Hasil uji inderawi terhadap kelayakan minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula yang berbeda yaitu 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% 

(sampel C) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.3 Tabulasi data hasil penilaian panelis indikator Aroma minuman instan 

serbuk sari daun sirsak menggunakan kadar gula  yang berbeda. 

Sampel 

Skor 
Total skor 

5 4 3 2 1 

n % n % n % n % n % n % 

A 5 17% 9 31% 3 10% 7 23% 6 38% 30 100 

B 3 10% 3 10% 16 53% 7 23% 1 6% 30 100 

C 4 13% 7 23% 14 47% 4 13% 1 6% 30 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa panelis yang memberi skor 5 terhadap 

sampel A sebanyak 5 orang sampel B sebanyak 3 orang, sampel C sebanyak 4 orang, 

Panelis yang memberikan skor 4 terhadap sampel A sebanyak 9 orang sampel B 

sebanyak 3 orang, sampel C sebanyak 7 orang. Panelis yang memberikan skor 3 

terhadap sampel A sebanyak 3 orang sampel B sebanyak 16 orang, sampel C 

sebanyak 14 orang, Panelis yang memberikan skor 2 terhadap sampel A sebanyak 7 
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orang sampel B sebanyak 7 orang, sampel C sebanyak 4 orang. Panelis yang 

memberikan skor 1 terhadap sampel A sebanyak 6 orang sampel B sebanyak 1 orang, 

sampel C sebanyak  1 orang. 

 

Tabel 4.4 Rerata hasil uji inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak 

indikator Aroma. 

Sampel Rerata kriteria 

kadar gula 25% 2,79 Tajam aroma khas daun sirsak 

kadar gula 28% 3,93 Sangat tajam aroma khas daun sirsak 

kadar gula 31% 2,29 Agak tajam aroma khas daun sirsak 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa pada Aroma minuman instan serbuk sari 

daun sirsak kadar gula25% skor reratanya 2,79 (Tajam aroma khas daun sirsak).  

Aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula28% skor reratanya 

3,93 (Sangat tajam aroma khas daun sirsak). Aroma minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dengan kadar gula 31% skor reratanya 2,29 (Agak tajam aroma khas daun 

sirsak). 

3. Tekstur.  

Hasil uji inderawi terhadap kelayakan minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula yang berbeda yaitu 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% 

(sampel C) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.5 Tabulasi data hasil penilaian panelis indikator Tekstur minuman instan 

serbuk sari daun sirsak menggunakan kadar gula  yang berbeda. 

Sampe

l 

Skor 
  

5 4 3 2 1 

n % n % n % n %     % 

A 4 13% 7 23% 11 37% 8 27% 0 0% 100 

B 1 3% 7 23% 13 43% 6 20% 3 31% 100 

C 1 3% 9 31% 5 17% 14 47% 1 6% 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa panelis yang memberi skor 5 terhadap 

sampel A sebanyak 4 orang sampel B sebanyak 1 orang, sampel C sebanyak 1 orang, 

Panelis yang memberikan skor 4 terhadap sampel A sebanyak 7 orang sampel B 

sebanyak 7 orang, sampel C sebanyak 9 orang. Panelis yang memberikan skor 3 

terhadap sampel A sebanyak 11 orang sampel B sebanyak 13 orang, sampel C 

sebanyak 5 orang, Panelis yang memberikan skor 2 terhadap sampel A sebanyak 8 

orang sampel B sebanyak 6 orang, sampel C sebanyak 14 orang. Panelis yang 

memberikan skor 1 terhadap sampel A sebanyak 0 orang sampel B sebanyak 3 orang, 

sampel C sebanyak  1 orang. 

Tabel 4.6 Rerata hasil uji inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak 

indicator Tekstur. 

Sampel Rerata kriteria 

kadar gula 25% 3.07 Tidak menggumpal kering 

kadar gula 28% 3.93 Tidak menggumpal sangat kering 

kadar gula 31% 3.07 Tidak menggumpal kering 
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Tabel diatas menunjukan bahwa pada Tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak 

kadar gula25% skor reratanya 3,07 (Tidak menggumpal kering).  Tekstur minuman 

instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula28%skor reratanya 3,93 (Tidak 

menggumpal sangat kering). Tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar gula31% skor reratanya 3,07 (Tidak menggumpal kering). 

4. Rasa.  

Hasil uji inderawi terhadap kelayakan minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula yang berbeda yaitu 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% 

(sampel C) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.7 Tabulasi data hasil penilaian panelis indikator Rasa minuman instan 

serbuk sari daun sirsak menggunakan kadar gula  yang berbeda. 

Sampel 

Skor 
Total skor 

5 4 3 2 1 

n % n % n % n %     n % 

A 2 7% 24 80% 2 7% 2 7% 0 0% 30 100 

B 2 7% 6 20% 7 23% 15 50% 0 0% 30 100 

C 2 7% 17 57% 7 23% 4 13% 0 0% 30 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa panelis yang memberi skor 5 terhadap 

sampel A sebanyak 2 orang sampel B sebanyak 2 orang, sampel C sebanyak 2 orang, 

Panelis yang memberikan skor 4 terhadap sampel A sebanyak 24 orang sampel B 

sebanyak 6 orang, sampel C sebanyak 17 orang. Panelis yang memberikan skor 3 

terhadap sampel A sebanyak 2 orang sampel B sebanyak 7 orang, sampel C sebanyak 

7 orang, Panelis yang memberikan skor 2 terhadap sampel A sebanyak 2 orang 

sampel B sebanyak 15 orang, sampel C sebanyak 4 orang. Panelis yang memberikan 
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skor 1 terhadap sampel A sebanyak 0 orang sampel B sebanyak 0 orang, sampel C 

sebanyak  0 orang. 

Tabel 4.8 Rerata hasil uji inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak 

indikator Rasa. 

Sampel Rerata kriteria 

kadar gula 25% 3.07 Manis, segar 

kadar gula 28% 3.71 Manis, sangat segar 

kadar gula 31% 2.86 Manis, segar 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa pada Rasa minuman instan serbuk sari daun 

sirsakkadar gula25% skor reratanya 3,07(Manis, segar).  Rasa minuman instan serbuk 

sari daun sirsak dengan kadar gula28% skor reratanya 3,71 (Manis, sangat segar). 

Rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31% skor reratanya 

2,86 (Manis, segar). 

 

4.1.2 Tingkat Kesukaan Responden. 

Untuk mengetahui minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

berapa % yang paling disukai masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.9  Tingkat kesukaan responden. 

Sampel 
tingkat kesukaan responden 

A B C 

R 2.9 3.6 3.1 

T 3.16 3.58 3.60 

W 3.18 3.48 3.40 

A 2.92 3.56 3.10 

% 60.8% 70.9% 66.1% 

Kriteria T T T 
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Mencermati tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan indikator 

rasa, aroma, dan tekstur sampel terbaik dari penelitian ini yaitu minuman instan 

serbuk sari daun sirsak paling disukai oleh masyarakat adalah minuman instan serbuk 

sari daun sirsak dengan kadar gula 28%.yaitu dengan persentase kesukaan 70,9% dan 

termasuk dalam kriteria tinggi. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan grafik radar tingkat kesukaan 

responden terhadap minuman instan serbuk sari daun sirsak yang diberi kadar 25%, 

28%, 31%  pada aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. 

 

Gambar 4.1 Grafik radar tingkat kesukaan responden terhadap minuman instan 

serbuk sari daun sirsak yang diberi kadar 25%, 28%, 31%  pada aspek warna, rasa, 

aroma, dan tekstur. 
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Dari hasil penelitian diatas dapat diringkas sebagai berikut. 

(1) Warna yang terbaik adalah minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan    

kadar gula28% . 

(2) Rasa yang terbaik adalah minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan       

kadar gula28%. 

(3) Aroma yang terbaik adalah minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan    

kadar gula28%. 

(4) tekstur yang terbaik adalah minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula28%. 

 

4.1.3 Hasil Perhitungan Uji Normalitas. 

Perhitungan uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak.Adapun pengujiannya dengan 

menggunakan uji lilifors, hipotesis yang digunakan dalam pengujian normalitas 

adalah sebagai berikut. 

Ho: data sampel penelitian normal. 

Ha: data sampel penelitian tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengambilan kesimpulan. 

Ho diterima jika nilai Ltabel ≤ 0,132. 

Ha diterima jika nilai Ltabel > 0,132. 
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Tabel 4.10    Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Normalitas  

Sampel Lhitung Ltabel Keterangan 

Warna 0.124 0,132 Normal 

Aroma 0.050 0,132 Normal 

Tekstur 0.112 0,132 Normal 

Rasa 0.119 0,132 Normal 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh keterangan semua nilai Lhitung<Ltabel jadi 

Ho diterima dengan kata lain data berdistribusi normal. 

 

4.1.4 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas 

Perhitungan uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah data hasil penelitian pada masing-masing indikator penilaian maupun masing-

masing sampel mempunyai varians yang sama (homogen) atau tidak. Pengujian 

homogenitas dilakukan menggunakan uji homogeneity test of varian berbantuan 

software SPSS 16. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai 

berikut. 

Ho: data sampel penelitian homogeny. 

Ha: data sampel penelitian tidak homogeny. 

Criteria pengambilan kesimpulan. 

Dengan n = 30 k = 3 diperoleh Ftabel = 3,354 

Ho diterima jika nilai levene statistic < Ftabel atau sig ≥ 5%. 

Ha diterima jika nilai levene statistic ≥ Ftabel atau sig < 5%. 
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Hasil pengujian homogenitas masing-masing indikator penilaian dapat 

ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.11   Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Homogenitas  

No Indikator pengujian Levene 

Statistic 
Ftabel sig Keterangan 

1. Warna  
1.839 

3,354 0.802 Homogen 

2. Rasa 
1.864 

3,354 1.000 Homogen 

3. Aroma  
0.925 

3,354 0.109 Homogen 

4. Tekstur 
.0336 

3,354 0.188 Homogen 

 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan dari semua indikator pengujian nilai sig ≥ 5%, 

jadi Ho diterima dengan demikian data penelitian homogen. 

 

4.1.5 Hasil uji anava. 

Uji anava dilakukan untuk mengetahui perbedaan antar sampel, maksudnya 

adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kualitas minuman instan serbuk sari 

daun sirsak dengan kadar  25%, 28%, 31% ditinjau dari aspek rasa, warna, aroma, 

dan tekstur. Berikut adalah hasil uji anava berbantuan SPSS 16. 

1. Uji perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

Uji perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan warna yang signifikan pada minuman instan 

serbuk sari daun sirsakyang diberikan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar25%, 28%, 31%.  
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“PENGGUNAAN JUMLAH GULA TERHADAP KARAKTERISTIK 

INDERAWI MINUMAN INSTAN SERBUK SARI DAUN SIRSAK (Annona 

Muricata L)” 

Hipotesis yang digunakan untuk uji perbedaan warna minuman instan serbuk 

sari daun sirsak adalah sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

yang yang diberi kadar 25%(sampel A), 28%(sampel B), 31%(sampel C). 

Hw: Terdapat perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

yang yang diberi kadar 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Hasil perhitungan uji perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.12 Uji perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

ANAVA 

Warna      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 26.667 2 13.333 12.985 .000 

Within Groups 89.333 87 1.027   

Total 116.000 89    

 

Dari tabel diatas diperoleh nilai sig = 0,000 jadi Hw1 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan Terdapat perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 



62 
 

  
 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25% 

(sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Untuk mengetahui warna minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar gula berapa saja yang memiiliki  tingkat perbedaan yang signifikan, dilakukan 

uji lanjut tukey, berikut adalah hipotesis yang digunakan untuk uji lanjut tukey. 

Hw1 : Terdapat perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 28%. 

Hw2 : Terdapat perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 31%. 

Hw1 :  Terdapat perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

28% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 31%. 

Kriteria pengambilan kesimpuan. 

Hw diterima jika nilai sig < 5%. 

Hw ditolak jika nilai sig ≥ 5%. 

Hasil perhitungan uji perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.13  Uji perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

(I) 
Kadar_gula 

(J) 
Kadar_gula 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Sig. 

Kriteria 

25% 
28% -1.33333

*
 0.000 Signifikan 

31% -.66667
*
 0.033 Signifikan 

28% 
25% 1.33333

*
 0.000 Signifikan 

31% .66667
*
 0.033 Signifikan 

31% 
25% .66667

*
 0.033 Signifikan 

28% -.66667
*
 0.033 Signifikan 

Dari tabel diatas diperoleh nilai sig untuk warna minuman instan serbuk sari 

daun sirsak dengan kadar gula 25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula 28% Sebesar 0,000 jadi Hw1 diterima. Jadi dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan warna yang signifikan antara minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dengan kadar gula 25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar gula 28%. 

Nilai sig untuk warna minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula 25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 31% sebesar 

0,033 jadi Hw2 diterima. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan warna yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25% dan 

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. 

Nilai sig untuk warna minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar 

gula 28% dan minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula 31%. sebesar 

0,033 jadi Hw3 diterima. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan warna yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 28% dan 

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 31%. 
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2. Uji perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

Uji perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan aroma yang signifikan pada minuman instan 

serbuk sari daun sirsak yang diberikan minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar 25%, 28%, 31%.  

Hipotesis yang digunakan untuk uji perbedaan aroma minuman instan serbuk 

sari daun sirsak adalah sebagai berikut. 

H0 :  Tidak terdapat perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

yang yang diberi kadar 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Hw :  Terdapat perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

yang yang diberi kadar 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Hasil perhitungan uji perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.14 Uji perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

ANAVA 

Aroma      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.556 2 5.278 4.995 .009 

Within Groups 91.933 87 1.057   

Total 102.489 89    
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Dari tabel diatas diperoleh nilai sig = 0,009 jadi Hw1 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan Terdapat perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 25% 

(sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Untuk mengetahui aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar gula berapa saja yang memiiliki  tingkat perbedaan yang signifikan, dlakukan 

uji lanjut tukey, berikut adalah hipotesis yang digunakan untuk uji lanjut tukey. 

Hw1 :  Terdapat perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula28%. 

Hw2 :  Terdapat perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. 

Hw1 :  Terdapat perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula28% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. 

Kriteria pengambilan kesimpuan. 

Hw diterima jika nilai sig < 5%. 

Hw ditolak jika nilai sig ≥ 5%. 

Hasil perhitungan uji perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.15 Uji perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

(I) Kadar_gula (J) Kadar_gula 

Mean 

Difference (I-

J) 

Sig. 

Kriteria 

25% 
28% -0.50 0.149 Tidak Signifikan 

31% 0.33 0.424 Tidak Signifikan 

28% 
25% 0.50 0.149 Tidak Signifikan 

31% .83333* 0.006 Signifikan 

31% 
25% -0.33 0.424 Tidak Signifikan 

28% -.83333* 0.006 Signifikan 

 

Dari tabel diatas diperoleh nilai sig untuk aromaminuman instan serbuk sari daun 

sirsak dengan kadar gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula28% Sebesar 0,149 jadi Hw1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat 

perbedaan aroma yang signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 28%. 

Nilai sig untuk aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31% sebesar 

0,424 jadi Hw2 ditolak Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan aroma yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25% dan 

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. 

Nilai sig untuk aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula28% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. sebesar 

0,006 jadi Hw3 diterima. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan aroma yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula28% dan 

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. 
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3. Uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

Uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan tekstur yang signifikan pada minuman instan 

serbuk sari daun sirsak yang diberikan minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar25%, 28%, 31%.  

Hipotesis yang digunakan untuk uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari 

daun sirsak adalah sebagai berikut. 

H0 :  Tidak terdapat perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

yang yang diberi kadar 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Hw :  Terdapat perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

yang yang diberi kadar 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Hasil perhitungan uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.16 Uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

ANAVA 

Tekstur      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.289 2 4.144 4.057 .021 

Within Groups 88.867 87 1.021   

Total 97.156 89    
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Dari tabel diatas diperoleh nilai sig = 0,021 jadi Hw1 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan Terdapat perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25% 

(sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Untuk mengetahui tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar tepung berapa saja yang memiiliki  tingkat perbedaan yang signifikan, 

dlakukan uji lanjut tukey, berikut adalah hipotesis yang digunakan untuk uji lanjut 

tukey. 

Hw1 : Terdapat perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula28%. 

Hw2 : Terdapat perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. 

Hw1 : Terdapat perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula28% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. 

Kriteria pengambilan kesimpuan. 

Hw diterima jika nilai sig < 5%. 

Hw ditolak jika nilai sig ≥ 5%. 

Hasil perhitungan uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.17 Uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

(I) Kadar_gula (J) Kadar_gula 

Mean 

Difference (I-

J) 

Sig. 

Kriteria 

25% 
28% -0.57 0.082 Tidak Signifikan 

31% 0.13 0.866 Tidak Signifikan 

28% 
25% 0.57 0.082 Tidak Signifikan 

31% .70000* 0.024 Signifikan 

31% 
25% -0.13 0.866 Tidak Signifikan 

28% -.70000* 0.024 Signifikan 

Dari tabel diatas diperoleh nilai sig untuk tekstur minuman instan serbuk sari 

daun sirsak dengan kadar gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar gula28% Sebesar 0,082 jadi Hw1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat 

perbedaan tekstur yang signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 28%. 

Nilai sig untuk tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31% sebesar 

0,866jadi Hw2 ditolak Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan tekstur yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25% dan 

minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula31%. 

Nilai sig untuk tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar 

gula28% dan minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula31%. sebesar 

0,024 jadi Hw3 diterima. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan tekstur yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula28% dan 

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31%. 
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4. Uji perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

Uji perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan rasa yang signifikan pada minuman instan serbuk 

sari daun sirsak yang diberikan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar25%, 28%, 31%.  

Hipotesis yang digunakan untuk uji perbedaan rasa minuman instan serbuk 

sari daun sirsak adalah sebagai berikut. 

H0 :  Tidak terdapat perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

yang yang diberi kadar 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Hw :  Terdapat perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 

yang yang diberi kadar 25% (sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Hasil perhitungan uji perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.18 Uji perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

ANOVA 

Rasa      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 21.489 2 10.744 11.177 .000 

Within Groups 83.633 87 .961   

Total 105.122 89    
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Dari tabel diatas diperoleh nilai sig = 0,021 jadi Hw1 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan Terdapat perbedaan rasaminuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25% 

(sampel A), 28% (sampel B), 31% (sampel C). 

Untuk mengetahui rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula berapa saja yang memiiliki  tingkat perbedaan yang signifikan, dlakukan uji 

lanjut tukey, berikut adalah hipotesis yang digunakan untuk uji lanjut tukey. 

Hw1 :  Terdapat perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula28%. 

Hw2 :  Terdapat perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula31%. 

Hw1 :  Terdapat perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula28% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula31%. 

Kriteria pengambilan kesimpuan. 

Hw diterima jika nilai sig < 5%. 

Hw ditolak jika nilai sig ≥ 5%. 
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Hasil perhitungan uji perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.19 Uji perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

(I) Kadar_gula (J) Kadar_gula 

Mean 

Difference (I-

J) 

Sig. 

Kriteria 

25% 
28% -.90000* 0.002 Signifikan 

31% 0.23 0.628 Tidak Signifikan 

28% 
25% .90000* 0.002 Signifikan 

31% 1.13333* 0.000 Signifikan 

31% 
25% -0.23 0.628 Tidak Signifikan 

28% -1.13333* 0.000 Signifikan 

 

Dari tabel diatas diperoleh nilai sig untuk rasa minuman instan serbuk sari 

daun sirsak dengan kadar gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula28% Sebesar 0,002 jadi Hw1 diterima. Jadi dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan rasa yang signifikan antara minuman instan serbuk sari daun 

sirsak dengan kadar gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan 

kadar gula28%. 

Nilai sig untuk rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula25% dan minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula31% sebesar 

0,628 jadi Hw2 ditolak Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rasa yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25% dan 

minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula31%. 
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Nilai sig untuk rasaminuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar 

gula28% dan minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula 31%. sebesar 

0,000 jadi Hw3 diterima. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan rasa yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula 28% dan 

minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula 31%. 

 

4.2   Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan jumlah gula 

terhadap karakteristik inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak (annona 

muricata l)terhadap kualitas minuman instan serbuk sari daun sirsakyang ditinjau dari 

aspek warna, rasa aroma dan tekstur diperoleh keterangsan sebagai berikut. 

PENGARUH PENGGUNAAN JUMLAH GULA TERHADAP 

KARAKTERISTIK INDERAWI MINUMAN INSTAN SERBUK SARI DAUN 

SIRSAK (Annona Muricata L) 

4.2.1 Warna Minuman Instan Serbuk Sari Daun Sirsak 

Dari hasil perhitungan tentang perbedaan warna minuman instan serbuk sari 

daun sirsak diperoleh keterangan terdapat perbedaan yang signifikan antara minuman 

instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula 25%, 28% dan 31% dimana  

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula28% memiliki warna 

paling bagus. Warna minuman yang bagus akan menambah selera seseorang untuk 

mengkonsumsinya, warna minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 
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gula28% adalah coklat, warna miniman serbuk tidak boleh terlalu mencolok, sebab 

warna yang mencolok mengindikasikan bahwa minuman serbuk tersebut telah 

tercampur pewarna buatan dan  zat kimia lainnya. 

 Minuman serbuk daun sirsak tidak hanya berfungsi sebagai penghilang 

dahaga tetapi juga sebagai pengobatan alami, dalam dunia kesehatan minuman yang 

berfungsi sebagai pengobatan tidak dianjurkan memiliki warna yang mencolok, 

warna minuman serbuk daun sirsak dengan kadar gula 28% tidak mencolok sehingga 

jenis minuman ini cocok baik untuk minuman penghilang dahaga maupun sebagai 

minuman pengobatan. 

 

4.2.2 Aroma Minuman Instan Serbuk Sari Daun Sirsak 

Dari hasil perhitungan tentang perbedaan aroma minuman instan serbuk sari 

daun sirsak diperoleh keterangan terdapat perbedaan yang signifikan antara aroma 

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25%. 28% dan 31% dimana  

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula28% memiliki aroma paling 

pas. Aromanya segar menggambarkan minuman herbal yang menyehatkan dan berasa 

manis, kadar gula yang terlalu sedikit akan menghasilkan aroma minuman serbuk sari 

daun sirsak yang asam sehingga konsumen menjadi ragu untuk mengkonsumsinya, 

begitu juga dengan aroma minuman serbuk sari daun sirsak yang dicampuri gula 

dengan kadar yang terlalu banyak, aromanya juga tidak begitu disukai oleh konsumen 

karena aroma manisnya terlalu menyengat yang berakibat pada pudarnya aroma khas 

daun sirsak. 
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Dari jauh yang pertama mengundang selera konsumen untuk mengkonsumsi 

suatu minuman adalah aroma, bukan warna, rasa maupun rasa, jadi aroma pada suatu 

minuman adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan. dipicu 

oleh aroma makanan yang dapat membangkitkan kenangan seseorang, kenangan yang 

terbentuk tergantung pada pengalaman pertama seseorang mencium dan 

mengkonsumsi aroma tersebut. 

 

4.2.3 Tekstur Minuman Instan Serbuk Sari Daun Sirsak 

 Dari hasil perhitungan tentang perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari 

daun sirsak diperoleh keterangan terdapat perbedaan yang signifikan antara tekstur 

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25%. 28% dan 30 dimana  

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula28% memiliki tekstur 

paling bagus. Pemberian kadar gula 28% pada minuman instan serbuk daun sirsak 

menghasilkan tekstur yang menggumpal dan kering. Selain terlihat lebih fresh tekstur 

yang menggumpal dan kering mudah terlarut di air sehingga ketika dikonsumsi 

rasanya akan merata.selain digunakan untuk pemanis gula juga berfungsi sebagai zat 

yang mencegah terjadinya penggumpalan pada serbuk yang dihasilkan daun sirsak. 

Tekstur minuman instan serbuk daun sirsak yang menggumpal dan lembab 

menyebabkan serbuk tersebut sulit terlarut dalam air, selain itu penggumpalan yang 

terjadi pada minuman serbuk daun sirsak juga  akan mengurangi rasa dan aroma dari 

minuman ini. 
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4.2.4 Rasa Minuman Instan Serbuk Sari Daun Sirsak 

Dari hasil perhitungan tentang perbedaan rasa minuman instan serbuk sari 

daun sirsak diperoleh keterangan terdapat perbedaan yang signifikan antara rasa 

minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar gula25%. 28% dan 31% 

dimana  minuman instan serbuk sari daun sirsakdengan kadar gula28% memiliki rasa 

paling enak, yaitu manis dan segar sekali. Pada akhirnya setelah khasiat yang paling 

penting dari suatu minuman adalah rasa, pemberian gula dengan kadar 28% pada 

minuman instan serbuk sari daun sirsak menghasilkan rasa yang manis dan segar. 

Dalam minuman kadar guru harus sesuai, ketidak sesuaian kadar gula dalam makanan 

akan menghasilkan rasa yang aneh dan pada akhirnya tidak disukai oleh masyarakat. 

Mau tidaknya masyarakat mengkonsumsi ulang suatu minuman akan sangat 

tergantung rdari rasa minuman tersebut, minuman yang rasanya enek cenderung lebih 

banyak dikonsumsi secara berulang-ulang. Sirsak memiliki raa dasar manis dan 

masam sehingga tidak perlu menambahkan gula terlalu banyak dalam mengkonsumsi 

minuman ini. 28% merupakan kadar gula ideal dalam membuat minuman serbuk sari 

daun sirsak 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan         

sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak yang diberigula dengan 

kadar25%, 28%, dan 31% dimana warna minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula28% lebih baik dibanding warna minuman instan serbuk sari 

daun sirsak yang diberi gulayang berkadar 25% maupun 31%. 

2. Terdapat perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak yang diberi gula dengan 

kadar25%, 28%, dan 31% dimana aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula28% lebih baik dibanding aroma minuman instan serbuk sari 

daun sirsak yang diberi gula yang berkadar 25% maupun 31%. 

3. Terdapat perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

signifikan antara minuman instan serbuk sari daun sirsak yang diberi gula dengan 

kadar25%, 28%, dan 31% dimana tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak 

dengan kadar gula28% lebih baik dibanding tekstur minuman instan serbuk sari 

daun sirsak yang diberi gula yang berkadar 25% maupun 31%. 



79 
 

  
 

4. Terdapat perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang signifikan 

antara minuman instan serbuk sari daun sirsak yang diberi gula dengan kadar25%, 

28%, dan 31% dimana rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak dengan kadar 

gula28% lebih baik dibanding rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak yang 

diberi gula yang berkadar 25% maupun 31%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas penelis memberikan saran seebagai 

berikut.  

Sebaiknya dalam membuat minuman instan serbuk sari daun sirsak kadar 

gula yang diberikan jangan terlalu banyak cukup 28% saja, sebab pada penambahan 

gula 28% akan menghasilkan rasa yang paling enak dan paling disukai masyarakat. 
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Lampiran 1 

Tabel 3.1. Desain Eksperimen 

 

Ulangan Perlakuan 

A (250 gram) B ( 280 gram) C (310 gram) 

1 XA1 XB1 XC1 

2 XA2 XB2 XC2 

3 XA3 XB3 XC3 
 

 

 

Lampiran 2 

Tabel 3.2 Resep yang digunakan dalam pembuatan minuman serbuk instan sari 

daun sirsak 

 

Produk Eksperimen 

503 163 313 

Sari daun sirsak 
Gula pasir 

1000cc 
250 g 

Sari daun sirsak 
Gula pasir 

1000cc 
280 g 

Sari daun sirsak 
Gula pasir 

1000cc 
310 g 
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Lampiran 3 

Tabel 3.3 . Keterangan Interval Skor 

Interval 

skor 

Warna Aroma Tekstur Rasa 

BS KDA 

3,25-

4,00 

coklat  Sangat tajam 

aroma bahan 

Tidak menggumpal 

sangat kering 

Sangat 

cepat 

larut 

Manis, 

sangat 

segar 

2,5- 3,25 Coklat 

agak putih 

Tajam aroma 

bahan 

Tidak menggumpal 

kering 

Cepat 

larut 

Manis, 

segar 

1,75- 

2,50 

putih Agak tajam 

aroma bahan 

Tidak menggumpal 

agak lembab 

Agak 

cepat 

larut 

Manis, 

agak segar 

1,00- 

1,75 

Jernih Tidak tajam 

aroma bahan 

Tidak menggumpal 

lembab 

Kurang 

cepat 

larut 

Manis, 

tidak segar 

 BS  : Bentuk Serbuk 

 KDA : Kelarutan Dalam Air 

Lampiran 4 

TabeL 3.4  Rumus uji Bartlett (Sudjana, 2002 : 263 

Sampel
ke- 

Dk 
1

𝑑𝑘
 S1

2 Log S1
2 (dk) Log S1

2 

1 n1-1 1

𝑛1 − 1
 

S1
2 Log S1

2 (n1-1) Log S1
2 

2 n2-1 1

𝑛2 − 1
 

S2
2 Log S2

2 (n1-1) Log S2
2 

- - - - - - 

K nNk-1 Z=
𝑋1−𝑋        

𝑆
 Sk

2 Log Sk
2 (n1-1) Log Sk2 

  
 

1

 𝑛1 − 1 
 
- -  (n1

− 1) Log S12 
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Lampiran 5 

Tabel 3.5. Rumus Analisa Varian Klasifikasi Tunggal 

Sumber 

varian 

Derajat 

kebebasan (dk) 
Jumlah Kuadrat (JK) 

Kuadrat 

tengah 
Fn Ket 

Sampel (a) 

 

 

Panelis (b) 

 

 

Error (c) 

Dba = a-1 

 

 

Dbb = a-1 

 

 

Dbc = Dba .Dbc 

 

𝐽𝐾𝑎

=
  𝑋 2

𝛼
−

  𝑋 

𝑛
 

 

𝐽𝐾𝑎

=
  𝑋1 

𝑏
−

  𝑋1 

𝑛
 

 

JKc = Jkt – Jka – JKb 

RJK=
𝐽𝐾𝑎

𝑑𝑏𝑎
 

 

RJK=
𝐽𝐾𝑎

𝑑𝑏𝑏
 

 

RJK=
𝐽𝐾𝑎

𝑑𝑏𝑐
 

𝑅𝐽𝐾𝑎

𝐽𝐾𝑎
 

Signifikan 

Total Dbt = a X b-1     

    Bambang Kartika (1988:90) 

 

Lampran 6 

Tabel 3.6 Kriteria Interval Persentase Tingkat Kesukaran 

No. Interval NilaiPersentase Tingkat Kesukaan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

>84 – 100% 

>68 – 84% 

>52 – 68% 

>36 – 52% 

>20 – 36% 

Sangat suka 

Suka 

Agak suka 

Kurang suka 

Tidak suka 
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Formulir Penilaian Karakteristik Inderawi  

Minuman Serbuk instan sari daun sirsak 

(Uji Inderawi) 

Formulir Penilaian Calon Panelis Uji Inderawi 

NamaCalonPanelis : 

NIM   : 

TanggalPenilaian : 

Bahan/Sampel  : Minuman Serbuk Instan sari daun sirsak 

Petunjuk  : 

Di hadapan Saudara disajikan tiga sampel minuman serbuk instan sari daun 

sirsak dengan kode 503,163, dan 313. Saudara diminta memberikan penilaian 

terhadap rasa, warna, bau, aroma dan tekstur dari minuman serbuk instan tersebut. 

Setiap akan memberikan penilaian terhadap sampel yang tersedia, Saudara diminta 

untuk menilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan memberi tanda chek (√) 

pada kolom yang tersedia. Kejujuran dan kesediaan Saudara dalam hal ini sangat 

membantu kami. 

        Peneliti, 

 

 

Asri Ramadina WN 

  NIM. 5401406042 
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Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Nilai Sampel 

503 163 313 

1. Indikator 

Warna 

 

 

2. Indikator 

Rasa 

 

 

3. Indikator 

Aroma 

 

 

 

 

 

 

4. Indikator 

Tekstur 

a. Coklat  

b. Coklat agak putih 

c. putih 

d. Jernih keputihan 

a. Manis Ideal 

b. Manis cukup ideal 

c. Manis kurang ideal 

d. Manis tidak ideal 

a. Sangat tajam khas 

aroma daun sirsak 

b. Tajam aroma daun 

sirsak 

c. Cukup tajam aroma 

daun sirsak 

d. Tidak tajam aroma 

daun sirsak 

1) Bentuk Serbuk 

a. Tidak menggumpal, 

sangat kering. 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

4 
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Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Nilai Sampel 

503 163 313 

b. Tidak menggumpal 

kering 

c. Tidak menggumpal, 

agak lembab 

a. Tidak menggumpal, 

lembab 

2) Kelarutan dalam air 

a. Cepat larut 

b. Cukup cepat larut 

c. Agak cepat larut 

d. Kurang cepat larut 

3 

 

2 

 

1 

 

 

4 

3 

2 

1 

                                           Peneliti,  

Asri Ramadina WN 
      5401406042 
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Lampiran 7 

Tabel 4.20 Tabulasi data hasil penilaian panelis indikator warna minuman 

instan serbuk sari daun sirsak menggunakan kadar gula  yang 

berbeda. 

Sampel 

Skor 
Total skor 

5 4 3 2 1 

n % n % n % n % n % n % 

A 3 10% 3 10% 6 20% 17 57% 1 6% 30 100 

B 10 33% 12 40% 6 20% 2 7% 0 0% 30 100 

C 4 13% 11 37% 6 20% 9 31% 0 0% 30 100 

 

Lampiran 8 

Tabel 4.21 Rerata hasil uji inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak 

indikator warna. 

Sampel Rerata kriteria 

kadar gula 25% 2.79 Coklat agak putih 

kadar gula 28% 3.93 coklat 

kadar gula 31% 3.29 Coklat agak putih  

 

Lampiran 9 

Tabel 4.22 Tabulasi data hasil penilaian panelis indikator Aroma minuman 

instan serbuk sari daun sirsak menggunakan kadar gula  yang berbeda. 

Sampel 

Skor 
Total skor 

5 4 3 2 1 

n % n % n % n % n % n % 

A 5 17% 9 31% 3 10% 7 23% 6 38% 30 100 

B 3 10% 3 10% 16 53% 7 23% 1 6% 30 100 

C 4 13% 7 23% 14 47% 4 13% 1 6% 30 100 
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Lampiran 10 

Tabel 4.23 Rerata hasil uji inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak 

indikator Aroma. 

Sampel Rerata kriteria 

kadar gula 25% 3.29 
Tajam aroma khas 

daun sirsak 

kadar gula 28% 4.00 

Sangat tajam 

aroma khas daun 

sirsak 

kadar gula 31% 2.93 
Cukup tajam 

aroma khas daun 

sirsak 

 

Lampiran 11 

Tabel 4.24 Tabulasi data hasil penilaian panelis indikator Tekstur minuman 

instan serbuk sari daun sirsak menggunakan kadar gula  yang 

berbeda. 

Sampe

l 

Skor 
  

5 4 3 2 1 

n % n % n % n %     % 

A 4 13% 7 23% 11 37% 8 27% 0 0% 100 

B 1 3% 7 23% 13 43% 6 20% 3 31% 100 

C 1 3% 9 31% 5 17% 14 47% 1 6% 100 

 

Lampiran 12 

Tabel 4.25 Rerata hasil uji inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak 

indicator Tekstur. 

Sampel Rerata kriteria 

kadar gula 25% 3.07 
Tidak menggumpal 

sangat kering 

kadar gula 28% 3.93 
Tidak menggumpal 

kering 

kadar gula 31% 3.07 
Tidak 

menggumpal,agak 

lembab  
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Lampiran 13 

Tabel 4.26 Tabulasi data hasil penilaian panelis indikator Rasa minuman instan 

serbuk sari daun sirsak menggunakan kadar gula  yang berbeda. 

Sampel 

Skor 
Total skor 

5 4 3 2 1 

n % n % n % n %     n % 

A 2 7% 24 80% 2 7% 2 7% 0 0% 30 100 

B 2 7% 6 20% 7 23% 15 50% 0 0% 30 100 

C 2 7% 17 57% 7 23% 4 13% 0 0% 30 100 

Lampiran 14 

Tabel 4.27 Rerata hasil uji inderawi minuman instan serbuk sari daun sirsak 

indikator Rasa. 

Sampel Rerata kriteria 

kadar gula 25% 3.07 Manis, segar 

kadar gula 28% 3.71 
Manis, sangat 

segar 

kadar gula 31% 2.86 Manis, segar 
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Formulir Penilaian Kualitas Minuman Serbuk instan Sari Daun Sirsak 

(Kesukaan) 

 

Formulir Penilaian Calon Panelis Uji Kesukaan 

Nama                : 

NIM   : 

Tanggal Penilaian : 

Bahan/Sampel  : Minuman Serbuk Instan Sari Daun Sirsak 

Petunjuk  : 

Di hadapan Saudara disajikan tiga sampel minuman serbuk instan sari daun 

sirsak dengan kode 503,163, dan 313. Saudara diminta memberikan penilaian 

terhadap rasa, warna, bau, aroma dan tekstur dari minuman serbuk instan tersebut. 

Setiap akan memberikan penilaian terhadap sampel yang tersedia, Saudara diminta 

untuk menilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan memberi tanda chek (√) 

pada kolom yang tersedia. Kejujuran dan kesediaan Saudara dalam hal ini sangat 

membantu kami. 

       Peneliti, 

 

Asri Ramadina WN 

NIM. 5401406042 

 



92 
 

  
 

No Kreteria Penilaian Nilai Kode 

503 163 313 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Warna 

- Sangat suka 

- Suka 

- Cukup suka 

- Kurang suka 

- Tidak suka 

Aroma  

- Sangat suka 

- Suka 

- Cukup suka 

- Kurang suka 

- Tidak suka 

Rasa 

- Sangat suka 

- Suka 

- Cukup uka 

- Kurang suka 

- Tidak suka 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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No Kreteria Penilaian Nilai Kode 

503 163 313 

4 Tekstur 

 Bentuk serbuk 

- Sangat suka 

- Suka 

- Cukup suka 

- Kurang suka 

- Tidak suka 

 Kelarutan dalam air 

- Sangat suka 

- Suka 

- Cukup suka 

- Kurang suka 

- Tidak suka 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

       Peneliti,  

 

 

Asri Ramadina WN 
      5401406042 
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Lampiran 15 

Tabel 4.28 Tingkat kesukaan responden. 

Sampel tingkat kesukaan responden 

A B C 

R 2.9 3.6 3.1 

T 3.16 3.58 3.60 

W 3.18 3.48 3.40 

A 2.92 3.56 3.10 

% 60.8% 70.9% 66.1% 

Kriteria T T T 

 

Lampiran 16 

Tabel 4.29    Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Normalitas  

Sampel Lhitung Ltabel Keterangan 

Warna 0.124 0,132 Normal 

Aroma 0.050 0,132 Normal 

Tekstur 0.112 0,132 Normal 

Rasa 0.119 0,132 Normal 
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Lampiran 17 

Tabel 4.30   Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Homogenitas  

No Indikator pengujian Levene 

Statistic 
Ftabel sig Keterangan 

1. Warna  
1.839 

3,354 0.802 Homogen 

2. Rasa 
1.864 

3,354 1.000 Homogen 

3. Aroma  
0.925 

3,354 0.109 Homogen 

4. Tekstur 
.0336 

3,354 0.188 Homogen 

 

Lampiran 18 

Tabel 4.31 Uji perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

ANAVA 

Warna      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 26.667 2 13.333 12.985 .000 

Within Groups 89.333 87 1.027   

Total 116.000 89    

Lampiran 19 

Tabel 4.32 Uji perbedaan warna minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

(I) 
Kadar_gula 

(J) 
Kadar_gula 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Sig. 

Kriteria 

25% 
28% -1.33333

*
 0.000 Signifikan 

31% -.66667
*
 0.033 Signifikan 

28% 
25% 1.33333

*
 0.000 Signifikan 

31% .66667
*
 0.033 Signifikan 

31% 
25% .66667

*
 0.033 Signifikan 

28% -.66667
*
 0.033 Signifikan 
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Lampiran 20 

Tabel 4.33 Uji perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

ANAVA 

Aroma      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.556 2 5.278 4.995 .009 

Within Groups 91.933 87 1.057   

Total 102.489 89    

 

Lampiran 21 

Tabel 4.34 Uji perbedaan aroma minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

(I) Kadar_gula (J) Kadar_gula 

Mean 

Difference (I-

J) 

Sig. 

Kriteria 

25% 
28% -0.50 0.149 Tidak Signifikan 

31% 0.33 0.424 Tidak Signifikan 

28% 
25% 0.50 0.149 Tidak Signifikan 

31% .83333* 0.006 Signifikan 

31% 
25% -0.33 0.424 Tidak Signifikan 

28% -.83333* 0.006 Signifikan 
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Lampiran 22 

Tabel 4.35 Uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

ANAVA 

Tekstur      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.289 2 4.144 4.057 .021 

Within Groups 88.867 87 1.021   

Total 97.156 89    

 

Lampiran 23 

Tabel 4.36 Uji perbedaan tekstur minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

(I) Kadar_gula (J) Kadar_gula 

Mean 

Difference (I-

J) 

Sig. 

Kriteria 

25% 
28% -0.57 0.082 Tidak Signifikan 

31% 0.13 0.866 Tidak Signifikan 

28% 
25% 0.57 0.082 Tidak Signifikan 

31% .70000* 0.024 Signifikan 

31% 
25% -0.13 0.866 Tidak Signifikan 

28% -.70000* 0.024 Signifikan 
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Lampiran 24 

Tabel 4.37 Uji perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

ANOVA 

Rasa      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 21.489 2 10.744 11.177 .000 

Within Groups 83.633 87 .961   

Total 105.122 89    

 

Lampiran 25 

Tabel 4.38 Uji perbedaan rasa minuman instan serbuk sari daun sirsak. 

(I) Kadar_gula (J) Kadar_gula 

Mean 

Difference (I-

J) 

Sig. 

Kriteria 

25% 
28% -.90000* 0.002 Signifikan 

31% 0.23 0.628 Tidak Signifikan 

28% 
25% .90000* 0.002 Signifikan 

31% 1.13333* 0.000 Signifikan 

31% 
25% -0.23 0.628 Tidak Signifikan 

28% -1.13333* 0.000 Signifikan 
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Gambar 1 

     Cara membuat minuman serbuk instan jahe diatas dapat disederhanakan dalam 

bentuk skema berikut (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 1. Skema proses pembuatan minuman serbuk instan 

( Mulyono, 2002 : 25 ) 

 

Tahap persiapan Bahan 

Penyaringan 

Perebusan 

Pengirisan 

Pencucian Bahan 

Pemilihan Bahan 

Proses Kristalisasi 

Air ekstrak + gula Ampas 

Tahap Pelaksanaan 

Kristal 

Pemblenderan kristal 

Pengayakan 

Pemberian Label Pengemasan Tahap Penyeleseian 

PROSES PEMBUATAN 

MINUMAN  SERBUK INSTAN 
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Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

IV.  

 

 

 

 

 

V.  

VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.2 Kerangka Berfikir 

 

Daun Sirsak 

Faktor positif: 

 Daun sirsak mudah didapat 

 Daun sirsak belum termanfaatkan oleh masyarakat 

 Merupakan obat herbal alami yang dapat menyembuhkan penyakit 

contohnya kanker 

 Peluang pemanfaatan masih sangat luas 

Pemecahan masalah dilakukan eksperimen 

pembuatan minuman serbuk instan daun sirsak dengan penggunaan jumlah gula 

yang berbeda, yaitu 25%, 28%, 31% dari 1000 cc sari daun sirsak 

Potensi: 

 Sari daun sirsak memiliki rasa yang cenderung sepat dan langu sehingga  bisa 

menimbulkan penolakan terhadap konsumen. 

 Maka perlu ditambahkan gula untuk memperbaiki citarasanya. 

 

 

Dilakukan penilaian subjektif 

 
Dilakukan penilaian objektif 

 

Uji inderawi 

 

Uji karakteristik organoleptik 

Produk Minuman instan serbuk sari daun sirsak hasil 

eksperimen 

Permasalahan: 

4. Adakah perbedaan karakteristik minuman serbuk instan sari daun sirsak dengan 

menggunakan jumlah gula yang berbeda ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur? 

5. Berapakah jumlah penggunaan gula yang menghasilkan minuman serbuk instan daun 

sirsak yang terbaik karakteristiknya ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur? 

6. Bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk minuman serbuk instan 

daun sirsak hasil eksperimen? 

 

 

Uji tingkat kesukaan 
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Gambar 3 

DESAIN EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 3.1. Desain eksperimen 

 

POPULASI 

SAMPEL 

Kelompok eksperimen 

Dikenai perlakuan berupa penggunan jumlah gula yang 

berbeda yaitu 25 %, 28 %, 31 % 

503 
25% 

163 

28% 

313 

31% 

503 163 313 

Hasil eksperimen 

Penilaian subyektif Penilaian objektif 

Uji karakteristik 

inderawi 

Uji tingkat 

kesukaan 

Analisa data 

Uji vitamin C 
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Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Skema Pembuatan Minuman Serbuk Instan sari Daun Sirsak Dengan 

Menggunakan Jumlah Gula Yang Berbeda  

 

Bahan 

Daun sirsak Gula 

Dipilih yang sudah tua, dicuci, dan 

tiriskan 

Direbus kemudian saring, 

ambil 1000cc 

Dimasak selama 60 menit dengan suhu 110ᵒC 

Kristal 

Diayak mesh 100 

Ditimbang dan dikemas rapat 

Dihancurkan dengan blender 

Alat 
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Gambar 5 

 

Gambar 4.1 Grafik radar tingkat kesukaan responden terhadap minuman instan 

serbuk sari daun sirsak yang diberi kadar 25%, 28%, 31%  pada aspek warna, rasa, 

aroma, dan tekstur. 
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Foto Panelis 
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