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ABSTRAK 
 

Anariawati, 2009, “Studi Eksperimen Pembuatan Serbuk Instan Kayu Secang 
(Caesalpinia sappan) dengan Menggunakan Jumlah Gula Yang Berbeda 
Sebagai Minuman Berkhasiat”. Skripsi. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi 
Boga, Teknik,  Universitas Negeri Semarang. Dra. Rosidah, M.Si Pembimbing I 
dan M. Anshori,  S.T.P,M.P Pembimbing II. 
Kata kunci : serbuk instan kayu secang, jumlah gula, minuman berkhasiat. 
 
 

Kayu secang adalah bagian dari pohon secang, mengandung pigmen, 
tannin, asam galat, brasilin, dan sappanin yang berkhasiat untuk mengobati diare, 
namun pemanfaatannya belum begitu maksimal karena pengolahannya yang 
kurang praktis. Oleh sebab itu diperlukan inovasi dalam bentuk penyajian yang 
lebih praktis dalam bentuk minuman serbuk instan. Bahan pengkristal dalam 
pembuatan minuman serbuk instan kayu secang adalah gula pasir. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas minuman serbuk instan 
kayu secang dengan menggunakan jumlah gula yang berbeda ditinjau dari warna, 
rasa, aroma dan tekstur dan untuk mengetahui kandungan sukrosa minuman 
serbuk instan kayu secang hasil eksperimen yang terbaik kualitasnya apakah 
sudah sesuai persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia (SNI-01-4320-1996). 
Untuk menghasilkan minuman instan kayu secang yang lebih menyegarkan, perlu 
ditambahkan jahe dan serai. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah kayu secang yang berupa sayatan 
berwarna coklat agak kemerahan dan gula pasir yang berwarna putih. Sampel 
dalam penelitian ini adalah kayu secang yang dibeli di pasar Sampangan dan gula 
pasir yang  berwarna putih bersih dengan merk Gulaku. Teknik pengambilan 
sampel yang dipakai adalah random sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah pemakaian gula dengan takaran yang bervariasi yaitu 265 gram, 280 gram 
dan 295 gram. Variabel terikatnya adalah kualitas minuman serbuk instan kayu 
secang ditinjau dari karakteristik rasa, warna, aroma dan tekstur. Variabel 
kontrolnya adalah penggunaan bahan yang sama kecuali jumlah gula yang 
berbeda, peralatan dan proses pembuatan yang dikendalikan sama. Metode 
pengumpulan data dilakukan penilaian secara subyektif (uji inderawi dan uji 
organoleptik) dan penilaian secara obyektif menggunakan uji laboratorium untuk 
mengetahui kandungan Sukrosa dengan metode Luff Schoorl. Alat pengumpul 
datanya adalah panelis agak terlatih, panelis tidak terlatih dan lembar penilaian. 
Analisis data dalam penelitian ini adalah Uji Uji Normalitas, Uji Homogenitas, 
Analisis Varian (ANAVA) Klasifikasi Tunggal dan Analisis Deskriptif 
Persentase. 
 Hasil penilaian berdasarkan data uji inderawi menunjukkan untuk kategori 
warna sampel kode 163 (gula 280 gram) dan sampel kode 313 (gula 295 gram) 
menilai warna merah keunguan, sedangkan sampel kode 503 (gula 265 gram) 
menilai warna merah tua. Kategori aroma  sampel kode 503 (gula 265 gram) dan 
sampel kode 163  (gula 280 gram) menilai aroma cukup tajam aroma bahan, 
sedangkan sampel kode 313 (gula 295 gram) beraroma tajam aroma bahan. 
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Kategori tekstur bentuk serbuk sampel kode 503 (gula 265 gram), sampel kode 
163 (gula 280 gram), dan sampel kode 313 (gula 295 gram) menilai tekstur bentuk 
serbuk tidak menggumpal dan kering. Kategori tekstur kelarutan dalam air sampel 
kode 503 (gula 265 gram) dan sampel kode 313 (gula 295 gram) dinilai cepat 
larut, sedangkan  sampel kode 163 (gula 280 gram) dinilai sangat cepat larut. 
Kategori rasa  sampel kode 503 (gula 265 gram) dan sampel kode 163 (gula 280 
gram) dinilai manis, segar, sedangkan sampel kode 313 (gula 295 gram) dinilai 
cukup manis, segar. Kesukaan yang diuji dengan analisis deskriptif persentase 
pada 80 orang panelis sebagian besar menunjukkan suka pada sampel 313 (gula 
295 gram). Hasil laboratorium menunjukkan bahwa kandungan sukrosa didalam 
minuman serbuk instan kayu secang sampel kode 313 (gula 295 gram) kandungan 
sukrosanya yaitu 78,5%, sampel kode 163 (gula 280 gram) kandungan sukrosanya 
yaitu 78,0%, dan sampel kode 503 (gula 265 gram) kandungan sukrosanya yaitu 
77,3% sudah memenuhi kriteria SNI-NO-01-4320-1996 dengan ketentuan 
maksimal 85,0%/ bb Sukrosa. Oleh karena sampel 313 (gula 295 gram) sebagian 
disukai panelis, maka disarankan untuk membuat minuman instan kayu secang 
sampel 313 (gula 295 gram) yang dikemas menarik dan selanjutnya bisa 
menambah referensi minuman khususnya minuman instant. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul    

Menurut Yohana,2008:299 kayu secang merupakan bagian batang dari 

tanaman secang (Caesalpinia sappan) yang kayunya mengandung pigmen, tanin, 

asam galat, brasilin dan sappanin yang berkhasiat untuk mengobati diare. Kayu 

secang telah diakui mempunyai khasiat itu terbukti dengan peranannya yang 

banyak digunakan sebagai bahan campuran jamu-jamuan.  

Seiring dengan berkembangnya jaman yang semakin maju, dan peralatan 

yang semakin canggih serta perubahan gaya hidup dimana seseorang itu hampir 

diperbudak oleh waktu, secara tidak langsung mempengaruhi pola konsumsi 

makanan dan minumannya yaitu ingin serba instan. Disisi lain tuntutan kebutuhan 

seseorang akan hidup sehat harus tetap dipenuhi, oleh karena itu berkembang pula 

makanan dan minuman kesehatan. 

Melihat manfaat secang yang demikian banyak, maka perlu dikembangkan 

minuman secang tetapi diolah dalam bentuk instan sehingga dapat memenuhi 

tuntutan masyarakat modern. 

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 (Prasetyo, 2003 : 7). 
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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 

dan berfungsi sebagai pemanis. Selain faktor tersebut, ada faktor yang lebih 

penting dalam pembuatan minuman serbuk instan, misalnya untuk kandungan 

Sukrosa tidak boleh melampaui batas yaitu maksimal 85,0%/bb. Apabila jumlah 

sukrosa dalam minuman instan melebihi batas maksimal dikhawatirkan minuman 

tersebut tidak lagi menjadi mimuman yang berkhasiat namun dapat menjadi biang 

dari suatu penyakit (misalnya diabetes, obesitas, dll).  

Uji coba atau pra eksperimen pembuatan serbuk instan kayu secang yang 

pernah dilakukan, dengan menggunakan gula kurang dari 265 gram menghasilkan 

minuman instan dengan rasa manis yang kurang, kristal-kristal yang dihasilkan 

agak lembab, sedangkan uji coba dengan menggunakan gula lebih dari 295 gram, 

menghasilkan minuman instan dengan rasa sangat manis dan warna yang kurang 

menarik. Pra eksperimen pembuatan serbuk instan kayu secang ini juga 

menghasilkan minuman tanpa rasa dan aroma yang tajam. Sehingga diperlukan 

penambahan suatu bahan untuk memperbaiki rasa dan aroma. 

Bahan yang dapat berfungsi untuk memperbaiki rasa dan aroma 

diantaranya adalah jahe dan serai. Serai (Cymbopogon nardus L) sekilas agak 

mirip alang-alang, tetapi  rumpun serai lebih besar dan bergerombol. Daunnya 

berbentuk lurus, pipih, panjang sekitar 15 mm. Tulang daunnya  sejajar, warna 

daunnya hijau muda, tepi daunnya tajam dan permukaannya yang kasar dapat 

melukai tangan. Serai mengandung minyak asiri, seperti geraniol, citronnelat, 
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eugenol-metil eter, sitral, dan limonen yang dapat berkhasiat untuk mengobati 

pegal linu, batuk, dapat juga mengobati diare (Fauziah 2000 : 65). 

Jahe (Zingiber officinale Rosc) adalah salah satu bumbu dapur yang sudah 

lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Pemakaian jahe sebagai tanaman obat 

semakin berkembang dengan pesat seiring dengan mulai berkembangnya 

pemakaian bahan-bahan alami untuk pengobatan. Jahe mengandung minyak asiri 

yang dapat memberi bau yang khas. Rimpang jahe juga mengandung  gingerol, 

arginine, unsur pati seperti tepung kanji, serta serat-serat resin dalam jumlah 

sedikit. Kandungan minyak asiri dan oleoresin yang cukup tinggi pada rimpang 

jahe menyebabkan rempah ini memiliki peranan penting dalam dunia pengobatan. 

Jahe dapat berfungsi untuk pencahar (laxative), peluluh masuk angin (expetorant), 

sakit encok (rheumatism), serta masih banyak khasiat yang lainnya. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka mendorong peneliti mencoba 

menggunakan kayu secang dengan tambahan jahe dan serai sebagai bahan 

pembuatan serbuk instan yang sesuai dengan , dengan judul: “STUDI 

EKSPERIMEN PEMBUATAN SERBUK INSTAN KAYU SECANG 

(Caesalpinia sappan) DENGAN MENGGUNAKAN JUMLAH GULA YANG 

BERBEDA SEBAGAI MINUMAN BERKHASIAT”.  

Adapun alasan pemilihan judul tersebut adalah 

(1) Menambah penganekaragaman macam minuman serbuk instan. 

(2) Meningkatkan penampilan kayu secang sebagai minuman berkhasiat.      
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B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perbedaan kualitas minuman serbuk instan secang dengan 

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

tekstur ? 

2. Berapa jumlah penggunaan gula yang menghasilkan minuman  serbuk instan 

secang yang terbaik kualitasnya ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur ? 

3.  Apakah kandungan Sukrosa dalam minuman serbuk instan kayu secang hasil 

eksperimen yang terbaik kualitasnya sudah sesuai persyaratan mutu Standar 

Nasional Indonesia (SNI-01-4320-1996) ? 

4. Bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat terhadap minuman serbuk instan 

secang hasil eksperimen ? 

C. 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: “STUDI 

EKSPERIMEN PEMBUATAN SERBUK INSTAN KAYU SECANG 

(Caesalpinia sappan) DENGAN MENGGUNAKAN JUMLAH GULA YANG 

BERBEDA SEBAGAI MINUMAN BERKHASIAT”. 

1. Studi Eksperimen 

Studi eksperimen adalah rangkaian kegiatan yang berupaya membuat 

percobaan yang bersifat independen dan tiap percobaan dapat menghasilkan dua 

macam atau lebih hasil yang berbeda (Antodajan 1996:131). Jadi studi eksperimen 
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dalam penelitian ini adalah suatu penelitian dalam bentuk percobaan untuk 

mendapatkan hasil. 

2. Pembuatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 168), pembuatan adalah 

proses atau cara membuat. Jadi pembuatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah proses membuat suatu hasil olahan berupa minuman serbuk instan kayu 

secang. 

3. Serbuk Instan 

Serbuk menurut Poerwadarminta (1996 : 927) adalah barang berbutir-butir 

yang halus (seperti tepung, abu dan bubuk). Instan adalah langsung (tanpa 

dimasak lama) dapat diminum atau dimakan. Serbuk instan yaitu barang berbutir-

butir yang halus yang langsung dapat diminum  dengan cara diseduh dengan air 

matang baik dingin maupun panas. 

4. Kayu Secang 

Kayu secang adalah bagian batang yang diambil dari tanaman secang 

kemudian dikuliti biasanya dijumpai dalam bentuk sayatan berwarna coklat agak 

kemerahan, apabila direbus warnanya merah menyala (Agromedia 2007 : 193). 

5. Minuman Berkhasiat 

Minuman adalah segala sesuatu yang dikonsumsi dan dapat 

menghilangkan rasa haus dan dahaga. Minuman umumnya berbentuk cair, tetapi 

ada juga yang berbentuk padat seperti es krim atau es lilin (Sri Winarti, 2006 : 1). 

Berkhasiat menurut Poerwadarminta, (1996 : 503) adalah berasal dari kata 

khasiat yang artinya keistimewaan/yang istimewa (berarti obat). Minuman 
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berkhasiat adalah segala sesuatu yang dikonsumsi selain dapat menghilangkan 

rasa haus dan dahaga, juga mempunyai keistimewaan. Keistimewaan yang 

dimaksud adalah dapat sebagai obat. 

6. Penggunaan Jumlah Gula 

Penggunaan jumlah gula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penggunaan gula dengan jumlah yang berbeda yaitu 265 gram, 280 gram, dan 295 

gram (dasar penentuan SNI-01-4320-1996 agar menghasilkan minuman instant 

yang sukrosanya tidak melampaui batas maksimal 85,0%/bb) dalam tiap 100 cc 

ekstrak secang, jahe dan serai, gula yang digunakan adalah gula pasir yang 

berwarna putih bersih. Penggunaan gula pasir dalam pembuatan serbuk instan 

adalah sebagai pemanis dan bahan pengkristal. 

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 kayu secang dengan menggunakan jumlah gula 

yang berbeda sebagai minuman berkhasiat. 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan arahan yang jelas 

dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan kualitas minuman serbuk instan secang dengan 

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

tekstur. 
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2. Untuk mengetahui jumlah penggunaan gula yang menghasilkan minuman 

serbuk instan secang yang terbaik kualitasnya ditinjau dari warna, rasa, aroma 

dan tekstur. 

3. Untuk mengetahui kandungan Sukrosa minuman serbuk instan kayu secang 

hasil eksperimen yang terbaik kualitasnya sudah sesuai persyaratan Mutu 

Standar Nasional Indonesia (SNI-01-4320-1996). 

4. Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk minuman 

serbuk instan secang hasil eksperimen. 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai: 

1. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan pada mahasiswa 

Teknologi Jasa dan Produksi serta masyarakat khususnya petani secang 

tentang pemanfaatan kayu secang sebagai bahan pembuatan minuman serbuk 

instan. 

2. Memberikan informasi pada mahasiswa Teknologi Jasa dan Produksi serta 

masyarakat khususnya petani secang tentang pemanfaatan kayu secang 

sebagai bahan pembuatan minuman serbuk instan. 

3. Memberikan masukan bagi industri minuman untuk penganekaragaman 

pengolahan minuman. 

4. Menciptakan keanekaragaman minuman serbuk instan yang berasal dari jenis 

tanaman yaitu tanaman secang. 
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5. Memberikan sumbangan pemikiran bagi LPM UNNES, untuk dapat 

digunakan sebagai bahan penyuluhan kepada masyarakat melalui program 

KKN mahasiswa. 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi, bagian akhir. 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisikan halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

lain-lain. Bagian ini berguna untuk memudahkan membaca dan mengetahui isi 

skripsi. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini 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, dan 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 kayu secang 

dan teori tentang minuman serbuk instan, kerangka berpikir dan 

hipotesis. Landasan teori digunakan sebagai landasan berpikir 
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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, instrument. 

Metode ini berguna untuk menganalisis data dan menguji 

kebenaran hipotesis. 

d. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Bab ini diuraikan mengenai pengkajian data dan pembahasan 

hasil penelitian. 

e. BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi rangkuma hasil penelitian yang ditarik dari analisis 

data, serta pembahasannya, saran berisi tentang perbaikan-

perbaikan atau masukan dari peneliti untuk perbaikan yang 

berkaitan dengan peneitian. 

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 

 

A. Landasan Teori 

Landasan teori digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan eksperimen 

yang dapat mendukung pola pikir peneliti meliputi, tinjauan tentang minuman 

serbuk instan dan tinjauan tentang kayu secang. 

1. 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 (Prasetyo, 2003:7). Dengan 

demikian minuman serbuk instan merupakan minuman yang praktis karena mudah 

dalam penyajiannya, yaitu hanya dengan menambahkan air panas atau air 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 orang-orang 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, kepraktisannya yaitu 

mudah dalam penyajiannya hanya diaduk sebentar sudah mendapatkan minuman 

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



 

 

11

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 kunyit asam, dari buah-

buahan dengan merek dagang Marimas, dan biji dengan merek dagang Nescafe, 

dari daun dengan merek dagang Teh Sisri.  

a. Bahan  Untuk Membuat Minuman Serbuk Instan.  

Semua bahan yang dipakai dalam pembuatan minuman serbuk instan 

adalah berupa bahan dasar dan bahan tambahan, cairan serta gula pasir.  

1) Bahan Dasar Minuman Serbuk Instan.  

Menurut Marlinda, 2003: 4 minuman serbuk instan dapat dibuat dari 

bahan dasar yang dikelompokkan dalam empat 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 temu 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 aroma wangi dengan rasa yang pahit dan 

sedikit pedas yang bermanfaat sebagai penambah nafsu makan dan mengobati 
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kurang darah, penambahan asam jawa pada kunyit yang mempunyai kandungan 

pektin dan vitamin C dengan tujuan untuk menyegarkan tubuh.  

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

buah-buahan lainnya. 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 Marimas. 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 creamer yang dikenal dengan nama kopi 3 in 1 yang artinya 3 jenis bahan 

(kopi, susu atau creamer dan gula) dalam 1 kemasan yang siap disajikan dengan 

cepat, dikenal dengan merek dagang Nescafe dan kopi ABC susu dan Kopi 

Torabika Susu.  

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

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

terdapat dalam daun teh. Pada proses pelayuan terjadi peningkatan kandungan 

tehin sehingga menghasilkan aroma yang sedap. Sedangkan pada proses 

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 tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

minuman serbuk instan berkualitas baik. Minuman serbuk instan yang 

menggunakan bahan daun teh dapat lebih bervariasi aroma dan rasanya 

ditambahkan dengan bahan lain misalnya buah mangga, melon, jeruk dan lainnya 

yang dikenal dengan merek dagang MariTea, bahkan ada yang ditambahkan 

dengan bunga melati dengan merek dagang Teh Sisri. Selain daun teh, daun lain 

yang dapat diolah menjadi minuman serbuk instan adalah daun katuk yang 

berkhasiat secagai pelancar asi (Dwi Karniati, 2003).  

Selain tersebut di atas, menurut Yohana, 2008 : 22 bagian akar ,batang dan 

umbi dari tanaman juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar minuman instan. 

Akar alang-alang biasa digunakan karena khasiatnya yang dapat menurunkan 

temperature (panas dalam). Akar cabe jawa digunakan untuk mengatasi perut 

kembung. Batang yang biasa digunakan menurut Yohana, 2008 : 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 kayu secang, 

bagian kayunya  yang mengandung pigmen, tanin, asam galat, brasilin dan 

sappanin yang berkhasiat untuk mengobati diare. Jenis kayu tersebut khasiatnya 

dapat ditingkatkan, demikian rasa dan aromanya dengan menambahkan serai dan 

jahe yang termasuk dalam kelompok empon-empon.  
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Tanaman serai (Cymbopogon nardus L). Tanaman serai sekilas agak mirip 

alang-alang, tetapi  rumpun serai lebih besar dan bergerombol. Daunnya 

berbentuk lurus, pipih, panjang sekitar 15 mm. Tulang daunnya  sejajar, warna 

daunnya hijau muda, tepi daunnya tajam dan permukaannya yang kasar dapat 

melukai tangan. Serai mengandung minyak asiri, seperti geraniol, citronnelat, 

eugenol-metil eter, sitral, dan limonen yang dapat berkhasiat untuk mengobati 

pegel linu, batuk, dapat juga mengobati diare (Hieronymus, 1992: 30). 

Jahe (Zingiber officinale Rosc) adalah salah satu bumbu dapur yang sudah 

lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Pemakaian jahe sebagai tanaman obat 

semakin berkembang dengan pesat seiring dengan mulai berkembangnya 

pemakaian bahan-bahan alami untuk pengobatan. Jahe mengandung minyak asiri 

yang dapat memberi bau yang khas. Selain itu, ripang jahe juga mengandung  

gingerol, arginine, unsur pati seperti tepung kanji, serta serat-serat resin dalam 

jumlah sedikit. Kandungan minyak asiri dan oleoresin yang cukup tinggi pada 

rimpang jahe menyebabkan rempah ini memiliki peranan penting dalam dunia 

pengobatan. Jahe dapat berfungsi untuk pencahar (laxative), peluluh masuk angin 

(expetorant), sakit encok (rheumatism), serta masih banyak khasiat yang lainnya 

(Tim Lentera, 2002 : 3). 

2) Air  

Air merupakan senyawa yang sangat penting untuk segala kehidupan. Sifat 

penting yang dimiliki air adalah kemampuannya melarutkan berbagai vitamin dan 

mineral (Marlinda Hayati, 2003 : 11).  
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Fungsi air dalam pembuatan minuman serbuk instan adalah sebagai 

pencucian bahan, sebagai cairan dalam proses pemblansiran, pada pemblenderan 

bahan air ditambahkan untuk pengambilan ekstrak. Air yang digunakan dalam 

proses pembuatan (pemasakan) minuman serbuk instan adalah air yang bersih dan 

sehat dengan perbandingan antara air dan  bahan 500 cc : 500 gram.  

3) Gula Pasir  

Gula pasir adalah sukrosa yang dimurnikan dan dihablurkan. Gula pasir 

atau sukrosa dikenal dengan nama beet, yaitu bahan makanan berbentuk butiran-

butiran kristal berwana putih berasa manis yang diperoleh dari tanaman tebu atau 

beet (mengandung cairan kurang lebih 14 - 12 % sukrosa) (wikipedia bahasa 

melayu-gula 7 januari 2009). Gula pasir berfungsi sebagai pernanis, pengawet 

dan bahkan pengkristal minuman serbuk instan.  

Gula pasir yang digunakan dalam pembuatan minuman serbuk instan 

adalah gu1a pasir yang berwarna putih bersih. Penambahan gula pasir dalam 

pembuatan minuman serbuk instan adalah sebagai pemanis dan bahan pengkristal. 

Selain itu gu1a juga berfungsi sebagai bahan pengawet alami dan minuman serbuk 

instan. Pada umumnya gula yang digunakan dalam pembuatan minuman serbuk 

instan (pengkristalan) minimal 78% atau 78 gram dalam tiap 100 cc ekstrak bahan 

dasar.  

b. 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 tersebuat diantaranya yaitu: 
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1. Timbangan  

Yaitu alat yang digunakan untuk menimbang semua bahan untuk 

menimbang semua bahan minuman serbuk instan, kecuali bahan cair.  

2. Gelas ukur  

Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur bahan pembuat minuman 

serbuk instan yang berupa cairan.  

3. Waskom plastik  

Yaitu alat untuk untuk menaruh bahan dasar minuman serbuk instan 

dan cairan.  

4. Alat penyaring dan pengayak 

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

menyaring sari bahan, sedangkan dari plastik atau seng untuk mengayak hasil 

dari kristal agar diperoleh serbuk instan yang kehalusannya sama..  

5. Kompor  

Yaitu alat sebagai pemanas atau perapian.  

6. Wajan penggorengan  

Yaitu sebagai tempat untuk memasak atau mengolah sari bahan dan 

gula yang akan dikristalkan.  

7. Pengaduk kayu  

Yaitu alat untuk mengaduk pada saat proses pengolahan.  

8. Alat penghalus (blender)  

Yaitu alat untuk menghaluskan butiran kristal.  
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9. Sealer (penutup/penyegel)  

Yaitu alat untuk memberi tutup atau menyegel pengemas serbuk 

instan.  

c. 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 pembuatannya sangat sederhana yaitu menggunakan peralatan rumah tangga 

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

tahap penyelesaian.  

1). Tahap Persiapan Bahan  

Persiapan bahan dilakukan untuk mempermudah dalam proses pembuatan 

minuman serbuk instan, tahapan dalam persiapan bahan diantaranya adalah 

pemilihan bahan, pencucian, perebusan.  

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 dimasukkan ke dalam ember atau waskom yang telah 

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

Penyaringan dilakukan untuk mendapatkan ekstrak jahe dan 

memisahkannya dari irisan-irisan jahe, selanjutnya ekstrak diolah menjadi kristal. 

Alat yang digunakan dalam proses kristalisasi adalah wajan cekung, 

komper serta pengaduk.dari kayu. Ekstrak jahe ditambah gula pasir kedalam 

wajan dengan perbandingan antara gula dan ekstrak 2 : 1, masak pada suhu 110°C 

sambil diaduk perlahan - lahan hingga merata. Pemasakan dilakukan sampai 

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

diaduk kuat-kuat, agar tidak terjadi penggumpalan. Untuk mcnghasilkan kristal 

yang baik yaitu dengan cara menggosok-gosok pinggir wajan memakai pengaduk 

kayu hingga gula padat dapat berubah berbentuk kristal. 

Pemblenderan kedua dilakukan untuk memblender kristal yang sudah 

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

Pengayakan dilakukan untuk memperoleh keseragaman ukuran serbuk 

sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengayakan dapat dilakukan 

dengan alat atau ayakan ukuran 100 mesh (Tri Susanto, 1994 : 36). Dengan 

menggunakan ayakan dengan ukuran 100 mesh maka serbuk yang dihasilkan 

halus dan ukurannya sama, sehingga daya larutnya cepat.  
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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.  

Cara membuat minuman serbuk instan jahe diatas ini dapat disederhana 

kan dalam bentuk skema berikut ( Gambar 1)  
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Gambar 1. Skema proses pembuatan minuman serbuk instan 

 (Mulyno 2002 : 25) 
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Tahap Pelaksanaan 
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Pengayakan 

Proses Kristalisasi 

pengemasan Pemberian label 
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d. Kualitas minuman serbuk instan  

Kualitas minuman serbuk instan dapat ditinjau melalui dua aspek yaitu 

ditinjau dari aspek inderawi dan aspek tersembunyi.  

1. Kualitas minuman serbuk instan menurut Sucipto Surahso, (1998 : 54) 

ditinjau dari aspek inderawi meliputi bentuk, tekstur, rasa, aroma dan warna 

adalah sebagai berikut: 

1) T ekstur (Bentuk Serbuk)  

Tekstur dalam 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 satu sampai dua 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 sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Misalnya 

minuman serbuk instan dari jahe yang mempunyai warna coklat muda. 
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2. Kualitas minuman serbuk instan ditinjau dari aspek tersembunyi.  

Kualitas minurnan serbuk instan ditinjau dari aspek tersembunyi telah 

disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(DEPERlNDAG) yang ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia SNI - NO - 

01 - 4320 -1996, yang tertera pada tabel dibawah ini (Tabel 1). 

Tabel 1. Syarat Mutu Minuman Serbuk Tradisional 
NO KRITERIA UJI SATUAN PERSYARATAN 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
2 
3 
4 
 
5 
5.1 
 
 
5.2 
6 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
7 
8 
8.1 
8.2 

Keadaan 
Warna 
Bau 
Rasa 
Air,b/b 
Abu, b/b 
Jumlah gula ( dihitung sebagai 
sakarosa ), b / b 
Bahan tambahan makanan 
Pemanis buatan 
    - Sakarin 
    - Siklamat 
Pewarna tambahan 
Cemaran logam : 

- Timbal (Pb) 
- Tembaga ( Cu ) 
- Seng ( Zn ) 
- Timah ( Sn ) 

Cemaran Arsen ( AS ) 
Cemaran Mikroba : 
- Angka lempeng total 
- Caliform 

 
 
 
 
% 
% 
% 
 
 
 
- 
- 
 
 
Mg/kg 
Mg/kg 
Mg/kg 
Mg/kg 
Mg/kg 
 
Koloni/g 
APM/g 

- 
Normal 
Normal Khas rempah 
Normal Khas rempah 
Maks. 3.0 
Maks. 1.5 
Maks 85.0 
 
 
 
Tidak boleh ada 
Tidak boleh ada 
Sesuai SNI 01-022-1995 
 
Maks. 0,2 
Maks. 0,2 
Maks. 50 
Maks. 40,0 
Maks, 0,1 
 
3 x 103 

< 3 
(Sumber: SNI – 01 – 4320 – 1996). 

Keadaan warna, bau dan rasa pada tabel tersebut diatas mempunyai 

persyaratan sebagai berikut: warna normal, yaitu warnanya sesuai dengan bahan 

yang digunakan yaitu rempah-rempah. Bau atau aroma yaitu normal, khas dari 

bahan yang digunakan yaitu rempah-rempah. Rasanya normal sesuai dengan 

bahan yang digunakan yaitu khas rasa rempah-rempah.  
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Mencermati uraian cara pembuatan minuman serbuk instan dari bahan jahe 

di atas, besar kemungkinan bahan baku pembuatan minuman serbuk instan dapat 

menggunakan dari bahan kayu-kayuan misalnya kayu secang yang berkhasiat 

sebagai obat diare dengan ditambahkan bahan lain seperti jahe dan serai. 

2. Tinjauan Tentang Secang  

Secang merupakan semak atau pohon kecil dengan tinggi mencapai 10 

meter. Secang yang mempunyai nama latin Caesalpinia sappan L merupakan 

famili dari Caesalpiniaceae. Ranting-rantingnya berlentisel dan berduri. Daunnya 

majemuk bersirip. Bunganya berupa malai muncul di ujung dahan dengan panjang 

berkisar 10 – 40 cm. Buahnya berbentuk polong, berwarna hitam dengan panjang 

8 – 10 cm, dan lebar 3 – 4 cm. Tiap polong berisi 3 -4 biji. Mempunyai mahkota 

berbentuk tabung, berwarna kuning. Perbanyakan  tanaman hanya dilakukan 

dengan menanam bijinya dan dapat ditanam di berbagai macam tanah, mulai 

dengan ketinggian 1000 m di atas permukaan air laut. Umunya secang ditanam 

sebagai tanaman pagar atau tanaman pinggiran. Panen kayunya dapat dilakukan 

sejak tanaman berumur 1 -2 tahun. 

 Menurut Yohana (2008 : 299) secang mempunyai nama yang berbeda-

beda tergantung daerah masing-masing, yaitu:  

Sunda  :Secang  

Jawa:   Kayu secang, soga jawa. 

Aceh  : Sepang 

Batak  : Sopang 

Minangkabau : Lacang 

Madura : Kayu Secang 
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a. Manfaat Kayu Secang  

Secang merupakan tanaman tahunan yang dapat dipanen sejak tanaman 

berumur 1-2 tahun. Bagian yang biasa digunakan sebagai obat yaitu kayunya yang 

mengandung pigmen, tanin, asam galat, brasilin dan sappanin yang berkhasiat 

untuk mengobati diare. 

b. Kandungan Zat Dalam Kayu Secang  

Kandungan dalam secang yaitu asam galat, tanin, resin, resorsin, brasilin, 

brasilien d-alfa-phellandrene, oscimene, minyak atsiri. Pada daun : 0,16 % -     

0,20 % minyak atsiri yang berbau enak dan hampir tidak berwarna. 

Secang dapat mengobati disentri, batu darah (TBC), luka dalam, sifilis, 

darah kotor, berak darah, malaria, tumor dan lain sebagainya 

c. Pertimbangan kayu secang dibuat serbuk instan sebagai minuman berkhasiat.  

Pertimbangan kayu secang dibuat minuman serbuk instan ada 3 faktor, 

yaitu faktor kelayakan, faktor khasiat dan faktor kesukaan.  

1) Faktor Kelayakan,  

Kayu secang dipilih sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman 

serbuk instan adalah selain mempunyai khasiat sebagai obat juga mudah didapat 

di pasaran karena telah banyak dijual oleh pedagang empon-empon atau jamu-

jamuan, harganya pun relatif murah. 

Kayu secang sangat mudah diolah, hanya dengan direbus kayu ini sudah 

menampakkan perubahan yaitu berwarna merah yang akhirnya air tersebut dapat 

dijadikan ekstrak selanjutnya akan diproses menjadi minuman serbuk instan. 
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Selain kayu secang dapat juga ditambahkan bahan lain yang berkhasiat misalnya 

serai dan jahe. 

2) Faktor Khasiat,  

 Kandungan dalam secang yaitu asam galat, tanin, resin, resorsin, 

brasilin, brasilien d-alfa-phellandrene, oscimene, minyak atsiri. Pada daun : 0,16 

% - 0,20 % minyak atsiri yang berbau enak dan hampir tidak berwarna. 

Secang dapat mengobati disentri, batu darah (TBC), luka dalam, sifilis, 

darah, kotor, berak darah, malaria, tumor dan lain sebagainya. 

Khasiat minuman serbuk instan kayu secang tersebut dapat dikuatkan 

dengan penggunaan bahan tambahan serai yang mempunyai sifat berasa pedas dan 

hangat. Serai ini bermmanfaat sebagai antiradang, menghilangkan rasa sakit dan 

melancarkan sirkulasi darah dan ditambahkan dengan jahe yang mengandung 

minyak atsiri dan oleoresin yang cukup tinggi pada rimpang jahe menyebabkan 

jahe dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Misalnya untuk pencahar 

(laxative), penguat lambung (stomachic), peluluh masuk angin (expetorant), dll. 

3) Faktor Kesukaan,  

Minuman serbuk instan sangat digemari masyarakat dari berbagai 

kalangan, hal ini bisa dilihat dan banyaknya minuman serbuk instan yang 

diperdagangkan dengan berbagai macam merk dan rasa yang beraneka ragam. 

Apabila minuman serbuk instan dibuat dari daun jambu biji, besar kemungkinan 

dapat disukai masyarakat karena disamping rasanya yang manis juga berkhasiat 

sebagai obat diare. 
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3. Tinjauan Tentang Jahe 

Jahe (Zingiber officinale Rosc.) adalah salah satu bumbu dapur yang sudah 

lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Sebagai bumbu dapur, rimpang jahe 

digunakan untuk mengolah masakan dan penganan. Pemakaian jahe sebagai 

tanaman obat semakin berkembang dengan pesat seiring dengan mulai 

berkembangnya pemakaian bahan-bahan alami untuk pengobatan. Semula 

penggunaannya hanya berdasarkan kebiasaan orang tua zaman dahulu, yang 

diwariskan secara turun temurun. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu 

pegetahuan dan teknologi dan dilengkapi dengan penelitian yang mendukung, 

jahe mulai dimanfaatkan secara komersial. 

 Tanaman jahe termasuk dalam famili temu-temuan (Zingiberaceae) dan 

satu famili dengan temu-temuan lainnya, yaitu temulawak (Curcuma xanthorriza 

Roxb), temu hitam (Curcuma aeruginosa), kunyit (Curcuma domestica), kencur 

(Kaempferia galanga), dan lengkuas (Lenguas galaga). Nama Zingiber berasal 

dari bahasa Sanskerta “Singaberi” dan bahasa itu berasal dari bahasa Arab 

“Zanzabil” atau bahasa Yunani “Zingiberi”. Berdasarkan taksonomi, tanaman 

jahe termasuk divisi Pteridophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Mono-

cotyledoneae. Ordo Scitamineae, famili Zingiberaceae, dan genus Zingiber. 

 Sesuai dengan keragaman bahasa di Indonesia, jahe mempunyai beraneka 

macam nama daerah. Beberapa nama daerah jahe sebagai berikut: 

1. Jawa 

Sunda: jahe; Jawa: jae; Madura: jhai; Kangean: jae. 
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2. Sumatera 

Aceh: halia; Gayo: beuing; Batak/Karo: bahing; Toba: pege; Lampung: jahi; 

Lubu: pege; Mandailing: sipode; Nias: lahia; Minangkabau: sipadeh. 

3. Bali dan Nusa Tenggara 

Bali: jae, jahya, cipakan; Flores: lea; Sumba: alia; Bima: reja. 

4. Sulawesi 

Makasar: laia; Menado: goraka; Mongondow: luya; Poros: moyuman; 

Gorontalo: melito; Buol: yuyo; Baree: kuya; Bugis: pase. 

5. Maluku 

Ambon: pusu, seeia, sehi; Hila: sehi; Amahai: hairalo; Nusalaut: sehil; 

Ternate: garaka; Tidore: gora; Buru: siwei; Aru: laian. 

6. Irian/Papua 

Kapaur: marman; Kalanapat: lali. 

(Sumber: Tim Lentera, 2002:2). 

a. Khasiat dan manfaat jahe 

Kandungan minyak atsiri dan oleoresin yang cukup tinggi pada rimpang 

jahe menyebabkan jahe memiliki peranan penting dalam dunia pengobatan, baik 

pengobatan tradisional maupun untuk skala industri dengan memanfaatkan 

kemajuan industri. Berdasarkan penelitian dan pengalaman, jahe sebagai bahan 

baku obat dengan rasanya yang panas dan pedas, telah terbukti berkhasiat dalam 

menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Misalnya untuk pencahar (laxative), 

penguat lambung (stomahic), peluluh masuk angin (expectorant), peluluh cacing 

penyebab penyakit (anthelmintic), sakit encok (rheumatism), dan lain-lain. 
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b. Kandungan senyawa kimia jahe 

Secara umum, komponen senyawa kimia yang terkandung dalam jahe 

terdiri dari minyak yang menguap (volatile oil), minyak tidak menguap 

(nonvolatile oil), dan pati. Minyak atsiri termasuk jenis minyak menguap dan 

merupakan suatu komponen yang memberi bau yang khas. Kandungan minyak 

tidak menguap disebut oleoresin, yakni suatu komponen yang memberikan rasa 

pahit dan pedas 

 Berdasarkan beberapa penelitian, dalam minyak atsiri jahe terdapat unsur-

unsur n-nonylaldehyde, d-champene, methyl heptenone, cineol, d-borneol, 

geraniol, linalool, acetates dan caprylate, citral, chavicol, dan zingiberene. 

Bahan-bahan tersebut merupakan sumber bahan baku terpenting dalam industri 

farmasi atau obat-obatan. 

 Kandungan minyak atsiri pada jahe berkisar 1,5 – 3,3%. Minyak atsiri 

umumnya berwarna kuning, sedikit kental, dan merupakan senyawa yang 

memberikan aroma yang khas pada jahe. Besarnya kandungan minyak atsiri 

dipengaruhi oleh umur tanaman, artinya semakin tua umur jahe tersebut, semakin 

tinggi kandungan minyak atsirinya. Kandungan oleoresin setiap jahe berbeda-

beda. Oleoresin jahe bisa mencapai sekitar 3%, tergantung jenis jahe yang 

bersangkutan. 

4. Tinjauan tentang Serai 

Tanaman serai (Cymbopogon nardus L). Tanaman serai sekilas agak mirip 

alang-alang, tetapi  rumpun serai lebih besar dan bergerombol. Daunnya 

berbentuk lurus, pipih, panjang sekitar 15 mm. Tulang daunnya  sejajar, warna 
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daunnya hijau muda, tepi daunnya tajam dan permukaannya yang kasar dapat 

melukai tangan. Serai mengandung minyak asiri, seperti geraniol, citronnelat, 

eugenol-metil eter, sitral, dan limonen yang dapat berkhasiat untuk mengobati 

pegel linu, batuk, dapat juga mengobati diare. Tanaman ini diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatopyita 

Klas  : Angiospermae 

Sub Klas : Monocotyledonae 

Ordo  : Graminales 

Famili  : Gramineae 

Subfamili : Panicoidae 

Tribe  : Andropogineae 

Menurut Hieronymus (1992 : 30) di Indonesia tanaman serai memiliki 

beberapa nama daerah seperti berikut ini: 

1. Sumatera  

Aceh: sere mangat; Gayo: sere; Toba: sange-sange, Minangkabau: serai; 

Lampung: sorai. 

2. Jawa 

Sunda: sereh; Jawa dan Madura: sere. 

3. Nusa Tenggara 

Bali: see; Bima: pataha’mpori; Sumba: kendoung witu; Roti: nausina; Timor: 

bu muke; Leti: tenian nalai. 
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4. Kalimantan 

Sampit: serai; Kenya: belangkak; Tidung: salai. 

5. Sulawesi 

Bantan: tonti; Gorontalo: timbuala; Buol: langilo; Baree: tiwoebane; Makasar 

dan Bugis: sare. 

6. Maluku 

Kai: rimanil; Goram: dirangga; Seram: tapisa-pisa; Ambon: hisa-hisa; Ulias: 

hisa; Nusalaut: isalo; Buru: bisa; Halmahera: hewuwu; Ternate: garama kusu; 

Tidore: baramakusu. 

B. Kerangka Berfikir 

Minuman serbuk 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. Minuman 

serbuk instan dapat dibuat secara sederhana, yaitu dengan menggunakan peralatan 

yang umum dimiliki oleh semua rumah tangga, bahan dasar yang dipergunakan 

dalam membuat minuman serbuk instan banyak yang dijumpai sehingga 

masyarakat mudah membuatnya. 

Banyak produksi minuman serbuk instan berbagai merek di pasaran, 

memberikan inspirasi untuk membuat serbuk instan dari kayu secang dengan 

tujuan agar lebih praktis dalam mengkonsumsi dan sebagai daya tarik bagi 

masyarakat setelah mengetahui manfaat atau khasiat kayu secang tersebut. Selain 
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itu juga akan memberi nilai jual dari kayu secang yang mempunyai khasiat 

sebagai obat sekaligus minuman yang menyehatkan. Pengolahan menjadi 

minuman serbuk instan yang dipadukan dengan menambahkan bahan lain seperti 

jahe dan serai merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi rasa pahit apabila 

timbul pada minuman kayu secang serta memberi aroma pada minuman serbuk 

instan tersebut. 

Pada eksperimen pembuatan minuman serbuk instan dari kayu secang 

menggunakan jumlah gula yang berbeda, yaitu 265 gram, 280 gram dan 295 gram 

dalam tiap 100 cc ekstrak kayu secang guna mengetahui kualitas minuman serbuk 

instan kayu secang yang terbaik, dikarenakan tingkat kesukaan rasa manis pada 

masyarakat berbeda-beda. Mengingat fungsi gula selain sebagai pemanis, juga 

sebagai bahan pengkristal dan pengawet. Oleh karena itu minuman serbuk instan 

hasil eksperimen harus dilakukan penilaian subyektif dan penilaian obyektif.  

Uraian kerangka berfikir tersebut diatas dapat disederhanakan dalam bentuk 

skema sebagai berikut (Gambar 2). 
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Gambar 2. Skema Kerangka Berfikir  

Kayu Secang 

Kelebihan : 
1. Mengandung zat aktif dan dapat 

digunakan sebagai obat diare 
2. Mudah didapat dan diolah

Kekurangan 
1. Agak berasa pahit 
2. Kurang dimanfaatkan 

ALTERNATIF PENGOLAHAN 
Pembuatan minuman serbuk instan dari kayu secang dengan ditambahkan jahe 

dan serai untuk menambah cita rasa dan aroma minuman untuk memenuhi 
masyarakat yang ingin mengkonsumsi minuman serba instan 

Dilakukan penilaian obyektif Dilakukan penilaian subyektif 

Uji Inderawi Uji Organoleptik 

Dilakukan penilaian subyektif dan penilaian obyektif 

PEMECAHAN MASALAH 
Pembuatan minuman serbuk instant dari kayu secang 
dengan penggunaan gula yang berbeda yaitu 265 g,   

280 g, 295 g

Minuman serbuk instan kayu secang hasil eksperimen 
 

PERMASALAHAN 
- Bagaimana perbedaan kualitas minuman serbuk instan secang dengan penggunaan 

jumlah gula yang berbeda ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur. 
- Berapa jumlah penggunaan gula yang menghasilkan minuman  serbuk instan secang 

yang terbaik kualitasnya ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur. 
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C Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan sampai terbukti melalui data terkumpul (Suharsimi Arikunto, 1996 : 

67). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Kerja (Ha) 

Ada perbedaan kualitas minuman serbuk instan kayu secang dengan 

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

tekstur.  

2. Hipotesis Nihil (Ho) 

Tidak ada perbedaan kualitas minuman serbuk instan kayu secang dengan 

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

tekstur.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A Metode Penentuan Obyek Penelitian 

Metode penentuan obyek penelitian ini membahas populasi, sampel, 

teknik pengambilan sampel dan variable penelitian. 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1996: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah kayu secang, adapun 

ciri-ciri kayu secang yang digunakan adalah berupa sayatan dan apabila direbus 

warnanya merah menyala dan gula pasir yang digunakan adalah gula pasir yang 

berwarna putih. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 1996: 113). Sampel penelitian ini adalah kayu secang yang 

dibeli di pasar Sampangan. Gula yang digunakan adalah gula pasir yang berwarna 

putih bersih dengan merk Gulaku.  

3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah random sampling 

yaitu peneliti mengacak subyek-subyek di dalam populasi yang dianggap 

homogen sehingga semua obyek dianggap sama dan mendapatkan kesempatan 

yang sama pula untuk dijadikan sampel (Suharsimi Arikunto, 2002 : 111). Teknik 

random sampling ini digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian yaitu 
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penentuan jenis kayu secang dan jenis gula pasir yang mewakili populasi dengan 

cara undian secara acak.. 

4. Variabel Penelitian 

Varibel yaitu gejala yang bervariasi, yang menjadi obyek 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 (X) 

Variabel bebas yaitu variabel yang akan dilihat pengaruhnya 

terhadap hasil penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pemakaian gula dengan takaran yang bervariasi yaitu 265 gram, 280 gram 

dan 295 gram. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam percobaan ini adalah kualitas minuman 

serbuk instan kayu secang ditinjau dari karakteristik rasa, warna, aroma 

dan tekstur. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang ikut mempengaruhi eksperimen 

tetapi dapat dikendalikan agar tidak mempengaruhi variabel terikat. Variabel 

kontrol dalam penelitian ini adalah penggunaan bahan lain seperti jahe dan serai, 

demikian pula peralatan dan proses pembuatan yang dikendalikan sama. 
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B. 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 oleh peneliti 

dalam pembuatan minuman serbuk instant kayu secang dengan menggunakan 

jumlah gula yang bervariasi yaitu 265 gram, 280 gram dan 295 gram. 

1. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen merupakan langkah yang perlu diambil jauh sebelum 

eksprimen 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 adalah desain acak sempurna atau 

Completely randomized design yaitu perlakuan dikenakan sepenuhnya secara acak 

lengkap terhadap kelompok-kelompok eksperimen yang bersifat homogen (Kemas 

Ali, 2003 : 34). 

Tabel 2. Desain Eksperimen 

Perlakuan Ulangan 

A ( 265 gram ) B ( 280 gram) C ( 295 gram ) 

1 XA1 XB1 XC1 

2 XA2 XB2 XC2 

3 XA3 XB3 XC3 
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Eksperimen dalam penelitian ini ada tiga yaitu kelompok A, kelompok B, 

kelompok C, yang dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan artinya dalam 

eksperimen pembuatan minuman instan kayu secang, peneliti melakukan 

percobaan sebanyak tiga kali ulangan yaitu dengan kode 503 untuk sampel A 

adalah minuman instan kayu secang dengan jumlah gula 265 gram, kode 163 

untuk sampel B adalah. minuman instan kayu secang dengan jumlah gula 280 

gram, kode 313 untuk sampel C adalah minuman instan kayu secang dengan 

jumlah gula 295 gram. Desain eksperimen dapat dikembangkan menjadi pola 

desain eksperimen seperti pada gambar 3.  
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Gambar 3. Skema Desain Eksperimen 

POPULASI 

SAMPEL 

Kelompok Eksperimen 

Dikenai perlakuan berupa penggunaan jumlah gula 
yang berbeda yaitu 265 g, 280 g dan 295 g 

503 
265 g 

Hasil eksperimen 

5031 

Penilaian Subyektif Penilaian obyektif 

Uji inderawi Uji organoleptik 

Analisis data 

163 
280 g 

313 
295 g 

5032 5033 1631 1632 1633 3131 3132 3133 
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2. Pelaksanaan Eksperimen  

Pelaksanaan eksperimen pembuatan minuman serbuk kayu secang 

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 dilakukan di Perum 

Anugrah I nomor 7, Muntal, Ngijo, Gunung Pati Semarang. 

2. Waktu eksperimen 

Waktu eksperimen pada bulan  Juni 2008. 

3. Peralatan dan bahan eksperimen 

1. Peralatan 

Peralatan yang digunakan didalam pelaksanaan penelitian ini dipilih 

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

Peralatan yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu kompor, panci, 

waskom, blender, saringan, gelas ukur, wajan cekung, sendok kayu, 

timbangan dan ayakan. 

2. Bahan 

Mengacu resep minuman serbuk instan dari beberapa buku sumber 

dan melakukan beberapa kali percobaan awal ditemukan formula bahan 

minuman serbuk instan kayu secang dengan menggunakan jumlah gula yang 

berbeda, dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Resep yang digunakan dalam pembuatan minuman serbuk instan  
               Kayu Secang 

Produk Eksperimen 

503 163 313 

Kayu secang  kering    

Air                            

Gula pasir                 

Jahe                            

Serai                            

50   g     

250 cc    

265 g     

25  g      

25   g 

Kayu secang kering    

Air                            

Gula pasir                 

Jahe                           

Serai                           

50 g        

250 cc    

280 g 

25 g        

25  g 

Kayu secang kering    

 Air                            

Gula pasir                 

Jahe                            

Serai                           

50 g        

250 cc 

 295 g     

25 g        

25 g 

 

3. Tahap-tahap eksperimen 

Eksperimen pembuatan minuman serbuk instan kayu secang yang terdiri 

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

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. 

a. Tahap persiapan 

(1) Disiapkan semua peralatan dan sarana pendukung yang diperlukan dalam 

pembuatan minuman serbuk instan kayu secang. 

(2) Siapkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan minuman serbuk instan 

kayu secang, ditimbang, dilanjutkan dengan pencucian bahan dan 

penirisan. 

b.  Tahap Pelaksanaan 

(1) Sisiran kayu secang direbus, disertakan dengan jahe yang diiris tipis dan 

serai yang dimemarkan bagian bonggolnya direbus dengan menggunakan 

air 250 cc hingga menjadi 100 cc. 
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(2) Saring setelah itu tuang ke dalam wajan, tambahkan gula pasir lalu masak 

dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk, sampai mengkristal kemudian 

angkat dan dinginkan. 

(3) Gumpalan kristal dihancurkan dengan blender sampai berbentuk butiran 

halus. 

(4) Butiran-butiran tersebut kemudian diayak menggunakan alat pengayak 

dengan lolos ayakan 100 mesh agar kehalusannya sama. 

c.   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 penggumpalan pada serbuk karena udara yang 

masuk. 

Tiga sampel minuman serbuk instan kayu secang siap dinilai untuk 

mengetahui kualitasnya. Secara garis besar proses pembuatan minuman serbuk 

instan dari kayu secang dengan menggunakan jumlah gula yang berbeda dapat 

disederhanakan dalam bentuk skema seperti pada gambar 4 berikut. 
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Tahap Persiapan 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Penyelesaian 

  

 

 

Gambar 4. Skema Pembuatan Minuman Serbuk Instan Kayu Secang 
dengan Menggunakan Jumlah Gula Yang Berbeda 

 

 

Alat 

Bahan 

Ekstrak 100cc 

Kayu Jahe Air Gula Sere

Dikupas Di Cuci

Iris Tipis

Di Cuci

Dimemarkan 

Dimasak Selema 15 menit dengan suhu 1100  C

Dihancurkan dengan blender 

Diayak 100 mesh 

Ditimbang dan dikemas rapat 

Kristal 

Direbus dan disaring 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penilaian yang terdiri dari penilaian subyektif dan penilaian obyektif 

1. Metode Penilaian Subyektif 

Penilaian subyektif merupakan cara penilaian terhadap mutu atau sifat-

sifat suatu komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrumen (alat 

pengumpul data penelitian). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang kualitas dari minuman serbuk instan kayu secang meliputi warna, aroma, 

rasa, dan tekstur. Penilaian subyektif ini menggunakan dua macam tipe pengujian 

yaitu inderawi dan uji organoleptik. 

a. 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 kayu secang 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) Penguji telah melalui tahap 

seleksi dan latihan sebelum pengujian, (d) Subyektifitas 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 menunjukkan masing-masing skor kualitas minuman 

serbuk instan kayu secang 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 pada minuman seduhan serbuk instan kayu 

secang adalah sebagai berikut: 

1. Warna 

a. Merah  Tua    : skor 4 

b. Merah keunguan   : skor 3 

c. Merah      : skor 2 

d. Merah muda     : skor 1 

2. Rasa 

a. Manis, sangat segar   : skor 4 

b. Manis, segar     : skor 3 

c. Manis, agak segar    : skor 2 

d. Manis, tidak segar    : skor 1 

3. Aroma 

a. Sangat tajam khas aroma bahan : skor 4 

b. Tajam aroma bahan    : skor 3 

c. Cukup tajam aroma bahan   : skor 2 

d. Tidak tajam aroma bahan   : skor 1 
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4. Tekstur 

1) Bentuk serbuk 

a. Tidak menggumpal, sangat kering   : skor 4 

b. Tidak menggumpal, kering   : skor 3 

c. Tidak menggumpal, agak lembab : skor 2 

d. Tidak menggumpal, lembab   : skor 1 

2) Kelarutan dalam air 

a. Sangat cepat larut     : skor 4 

b. Cepat larut     : skor 3 

c. Agak cepat larut     : skor 2 

d. Kurang cepat larut     : skor 1 

Tabel 4. Keterangan Interval Skor 
Tekstur Interval 

skor 
Warna Aroma 

BS KDA 
Rasa 

3,26 –4,00 Merah 
tua 

Sangat tajam  
aroma bahan 

Tidakmenggumpal 
sangat kering 

Sangat 
cepat 
larut 

Manis, 
Sangat 
segar 

2,51 –3,25 Merah 
keunguan 

Tajam aroma 
bahan 

Tidak menggumpal 
kering 

Cepat 
larut 

Manis, 
Segar 

1,76 –2,50 Merah Agak tajam 
aroma bahan 

Tidak menggumpal 
agak lembab 

Agak 
cepat 
larut 

Manis, 
Agak 
segar 

1,00 –1,75 Merah 
muda 

Tidak tajam 
aroma bahan 

Tidak menggumpal 
lembab 

Kurang 
cepat 
larut 

Manis, 
tidak 
segar 

 
b. Uji Organoleptik 

Penilaian organoleptik adalah suatu disiplin ilmu yang digunakan untuk 

mengungkap, mengukur, menganalisa dan menafsir reaksi indera penglihatan, 

perasa, pembau dan peraba ketika menangkap karakteristik suatu produk.uji 

organoleptik dilakukan oleh panelis berdasarkan faktor kesukaan. Uji organoleptik 
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atau uji kesukaan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat 

terhadap produk minuman serbuk instan. 

Karakteristik pengujian orgaoleptik 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. 

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. 

3. Pelaksanaan uji inderawi 

a. Waktu dan Tempat Penilaian  

Uji inderawi dilaksanakan pada bulan Agustus di Lab TJP gedung E7 

Fakultas Teknik UNNES, sedangkan uji kesukaan dilakukan di Perum 

Anugrah, Muntal, Gunung Pati, Semarang 
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b. Bahan dan Alat  

1. Bahan yang digunakan untuk penilaian adalah sampel minuman serbuk 

instan kayu secang dengan kode 503, kode163, dan kode 313 serta air 

mineral sebagai penetral  rasa. 

2. Alat yang digunakan adalah panelis tidak terlatih yang dilengkapi 

dengan formulir penilaian. 

c. Langkah-langkah Penilaian 

1) Mempersilahkan panelis memasuki dan menempati ruangan, 

2) Menyiapkan sampel minuman serbuk instan kayu secang, air mineral 

dan formulir penilaian, 

3) Memberikan penjelasan singkat tentang cara penilaian,  

4) Memberikan waktu kepada panelis untuk mengisi formulir penilaian, 

5) Mengumpulkan formulir penilaian. 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar data 

yang diperlukan dalam penelitian dapat dipenuhi. Instrumen yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah:  

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 
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kontinyu dan lolos pada evaluasi kemampuan (Bambang Kartika, 1988 : 17). 

Panelis agak terlatih digunakan untuk uji inderawi dari 15 - 25 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 reliable (Bambang Kartika, 1988:32) 

Panelis agak terlatih yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

mahasiswa  jurusan Ilmu Kesehatan Keluarga 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 panelis tersebut mampu mengukur secara tepat dan dipercaya. Panelis 

yang reliabel adalah panelis yang dapat menujukkan kepekaan dan ketelitian serta 

memiliki keajegan dalam menilai suatu produk pada waktu yang berbeda. 

a. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan 

suatu instrumen. Instrumen yang valid apabila instrumen tersebut mampu 
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mengukur secara tepat dan dapat dipercaya, oleh karena itu tahap seleksi dengan 

cara validasi internal dan validasi isi. 

1) Validasi Internal 

 Validasi 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 panelis dalam 

mengenali produk, untuk mengetahuinya dilakukan wawancara secara tidak 

langsung dengan membagi kuesioner kepada calon panelis, jika panelis tersebut 

kesehatannya 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 dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu 

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 jika seseorang panelis mempunyai kemampuan memiliki kualitas suatu 

produk minuman serbuk instan kayu secang  yang meliputi warna, aroma, rasa an 

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 



 

 

50

terhadap produk minuman serbuk instan dengan kualitas berbeda. Data hasil 

penilaian dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut : 

ejumlahrang
hrangejumlajika ≥1, maka calon panelis diterima 

ejumlahrang
hrangejumlajika < 1, maka calon panelis ditolak 

    (Bambang Kartika, 1988 : 24) 

Ketentuan range methode adalah jika panelis dikatakan memiliki kepekaan 

baik atau memenuhi syarat bila diperoleh ratio ≥ 1, sedangkan bila diperoleh ratio 

≤ 1, maka panelis tersebut kepekaanya tidak memenuhi syarat (tidak peka). Untuk 

mendapatkan panelis yang valid, calon penelis 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 konsisten (valid dan reliabel). 

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. Menyesuaikan atau membiasakan masing-masing individu, panelis pada tata 
cara pengujian. 

(Kartika, 1988: 25). 

 Panelis sejumlah 50 orang yang dinyatakan valid sebanyak 35 selanjutnya 

diberi latihan, kemudian dievaluasi agar memenuhi syarat reliabel. 
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3) Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen adalah upaya untuk memperoleh instrumen yang 

reliabel yaitu kepada tingkat dapat dipercayanya sebuah instrumen yang dapat 

dipercaya apabila digunakan dapat mengahasilkan data yang benar, tidak 

menyimpang atau tidak berbeda dari kenyataannya (Suharsimi Arikunto, 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.  

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 dari jumlah total 35 orang yang 

dilatih. 

2. Panelis Tidak Terlatih 

Panelis tidak terlatih digunakan untuk menguji tingkat kesukaan pada 

suatu produk ataupun menguji tingkat kemauan seseorang untuk menggunakan  
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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 80 orang. Panelis tidak terlatih yang dapat 

digunakan dikelompokkan 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 dididasarkan 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 Perum Anugrah, Muntal, Gunung pati, Semarang. 

E. Metode Analisis 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 tukey dan deskriptif persentase. 

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

dahulu dilakukan uji persyaratan hipotesis yaitu normalitas data dengan uji 

liliofors dan uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari hasil penilaian normal atau tidak maka untuk membuktikannya 

perlu dilakukan uji  normalitas data dengan uji Liliofors ( Sudjana, 2002 : 446 ) 
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Langkah – langkah pengujian normalitas dengan uji Liliofors adalah sebagai 

berikut : 

1.1. Mencari nilai mean  

X =  
N

X∑  

1.2. Mencari nilai simpangan baku 

S = 
1

)( 1

−
−∑

n
XX

 

1.3. Membuat tabel uji normalitas 

a) Menghitung simpangan baku rumusnya : Z = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

X
XX 1   

b) Berdasarkan nilai bilangan baku dengan menggunakan daftar distribusi 

baku tabel dihitung peluang F (Z1) 

c) Menghitung selisih F( z1) – ( Z1) kemudian menentukan harga mutlaknya 

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 ) 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah data yang 

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

dilakukan uji X2 atau uji kesamaan varians ( Sudjana, 2002 : 263 ). Pengujian 

homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett yang digunakan untuk mengetahui 

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

Rumus uji Bartlett dapat dihitung dengan langkah langkah sebagai berikut .  

Tabel 5 Rumus uji Bartlett (Sudjana,  2002 : 262 ) 
Sampel 

ke - 
Dk 

dk
1  

S1
2 Log S1

2 ( dk ) Log S1
2 

1 n1 – 1 
11

1
−n

 
S1

2 Log S1
2 (n1 – 1) log S1

2 

2 n2 – 1 
12

1
−n

 
S2

2 Log S1
2 (n1 – 1) log S2

2 

- - - - - - 
K nk – 1 

Z = 
S

XX −1
Sk

2 Log Sk
2 (n1 – 1) log Sk

2 

  
( )∑ −1

1

1n
 

- - ∑ 2S log 1) -  (n1 1

Dari tabel kemudian dihitung harga – harga yang diperlukan yaitu :  

Menghitung varian gabungan dari semua sampel rumusnya : 

S2  = ( ) ( )[ ]∑ ∑ −− 1/1 1
2

1 nSn  

Mencari harga satuan B, Rumusnya : 

B = ( ) ( )∑ −112 nLogS  

Menghitung Chi Kuadarat rumusnya : 

X2 = (In 10 ) ( )[ ]2
11 log1 SnB ∑ −−  

JIka Xo
2 < X t 2, maka data yang diperoleh  homogen 

Jika Xo
2 > X t 2, maka data yang diperoleh tidak homogen 
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Setelah data dinyatakan normal dan homogen dapat dilakukan experimen serbuk 

instant kayu secang. 

3. Teknik Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu perbedaan kualitas 

minuman serbuk instan kayu secang 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 6). 

Tabel 6. Rumus analisis Varian Klasifikasi Tunggal 
Sumber 
Varian 

Derajat 
kebebasan (dk) 

Jumlah Kuadrat (JK) Kuadrat 
Tengah 

Fo Ket 

 
Sampel(a) 
 
 
Panelis (b) 
 
 
Error (c) 
 

 
Dba = a-1 
 
 
Dbb = a-1 
 
 
Dbc = dba. Dbc 
 

( ) ( )
n
xx

JKa

22 ∑∑ −=
α

 
( ) ( )

N
x

b
x

JKa
∑∑ −= 11

 
Jkc      = Jkt – Jka - Jkb 

dba
JkaRJKa =  

 

dbb
jkbRJKb =  

 

dbc
jkcRJKc =  

a

a

JK
RJK

 
 
 
 
 

Sign
ifika
n 

Total Dbt = a X b -1     
Bambang Kartika ( 1988 ; 90 ) 
 

Keterangan : 
N  = Jumlah subyek  keseluruhan  
a  = Banyaknya sampel 
b  = Jumlah panelis 

( )2∑ X  = Jumlah total nilai panelis 

( )2∑ tX  = Jumlah total nilai sampel 

( ( )2∑ tX ) = Jumlah total nilai 

( )2

N
Xt∑  = Faktor koreksi 
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Mengkonsultasikan harga F dengan tabel  

Fhitung ( Fo) kemudian dengan Ftabel ( Ft) dengan tarap signifikasi 1 % atau 5 % 

dengan ketentuan Fo ≥ F1 maka Ho ditolak dan Ha diterima, sebaliknya jika Fo ≤ 

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. 

4. Uji Tukey 

Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan-perbedaan 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: 

SE =            rata – rata jumlah kuadrat error     =          RJKc 

                      Jumlah panelis   n 

(Bambang Kartika, 1988 : 90) 

Jika uji tukey ternyata menunjukkan ada perbedaan kualitas antar sampel 

maka perlu melakukan pencermatan rerata tiap aspek penilaian dan rerata antar 

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

5. Analisis Diskriptif Persentase 

Analisis diskriptif persentase digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang berbunyi bagaimana kesukaan masyarakat terhadap minuman serbuk instan 

kayu secang hasil eksperimen. Pengujian ini digunakan untuk mengkaji reaksi 
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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 : 

X  = n       X 100% 

  N  

Keterangan : 

X : Skor Persentase 

n : Jumlah Kualitas (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 kiteria dan jumlah panelis 

adalah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi: 5 (sangat suka) 

Nilai terendah: 1 (tidak suka) 

Jumlah kriteria yang ditentukan 5 kriteria 

Jumlah panelis: 80 orang 

b. Langkah-langkah dalam menentukan nilai tingkat kesukaan masyarakat 

terhadap minuman serbuk instan kayu secang adalah : 

Skor maximal = jumlah panelis x nilai tertinggi 

= 80 x 5 

= 400 
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Skor minimal  = jumlah panelis x nilai terndah 

= 80 x 1 

= 80 

c. Menghitung persentase maximum dan persentase minimum adalah sebagai 

berikut: 

Persentase maximal  = %100
max
max x

imumskor
imumskor  

%100
400
400 x=  

= 100% 

Persentase minimal  = %100
max

x
imumskor

Minimumskor  

%100
400
80 x=  

= 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 kriteria  penilaian 

  = 80 % : 5 

= 16  % 
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Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka dapat dibuat tabel interval 

persentase dan kriterianya dalam tabel di bawah ini: 

No. Interval Nilai Persentase Tingkat Kesukaan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 >84 - 100% 

 > 68 – 84% 

 > 52 – 68% 

 > 36 – 52% 

 > 20 – 36% 

Sangat suka 

Suka 

Cukup suka 

Kurang suka 

Tidak suka 

 

Jumlah skor tiap aspek penilaian berdasarkan tabulasi data dihitung 

persentasenya kemudian dikonsultasikan dengan tabel diatas sehingga diketahui 

kriteria kesukaan masyarakat. 



 

60 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk menjawab permasalahan yang diungkapkan pada bab I mengenai 

perbedaan kualitas minuman serbuk instan secang dengan penggunaan jumlah 

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

penggunaan gula yang menghasilkan minuman  serbuk instan secang yang terbaik 

kualitasnya ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur dan tingkat kesukaan 

masyarakat terhadap minuman serbuk instan secang hasil eksperimen. Setelah 

dilakukan eksperimen berikut hasil penelitian dan pembahasannya. 

A. Hasil Penelitian 

Dalam melakukan eksperimen pembuatan minuman instan kayu secang 

pada penelitian ini terbagi dalam tiga yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok 

C, yang dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan artinya dalam eksperimen 

pembuatan minuman instan kayu secang. Peneliti melakukan percobaan sebanyak 

tiga kali ulangan yaitu: 

Kode 503  : untuk sampel A adalah minuman instan kayu secang dengan jumlah 

gula 265 gram 

Kode 163  : untuk sampel B adalah. minuman instan kayu secang dengan 

jumlah gula 280 gram 

Kode 313  : untuk sampel C adalah minuman instan kayu secang dengan jumlah 

gula 295 gram.  
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1). Deskriptif Data Uji Inderawi 

Analisis data uji inderawi dilakukan oleh panelis agak terlatih untuk 

menilai sampel minuman instan kayu secang yaitu 3 sampel yang diberi kode 503 

(gula 265 g), 163 (gula 280 g) dan 313 (gula 295 g). Setelah dilakukan 

perhitungan hasil rata-rata yang telah dibulatkan dari 3 kali pengujian pada 3 

sampel diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Warna 

Warna adalah indikator pertama yang langsung diamati oleh konsumen 

karena warna merupakan faktor kenampakan yang pertama kali langsung dilihat 

oleh indera penglihatan. Pada Tabel 8 berikut dapat dilihat hasil penilaian uji 

inderawi warna seduhan minuman instan kayu secang terhadap warna. 

Tabel 8. Penilaian Panelis Terhadap Aspek Warna 
Skor 

4 3 2 1 

 

Total Skor 

 

Sampel 

n % n % n % n % n % 

A 9 25,7 26 73,3 0 0,00 0 0,00 35 100 

B 3 8,6 14 40,0 16 45,7 2 5,7 35 100 

C 6 17,1 17 48,6 12 34,3 0 0,00 35 100 

 

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa panelis yang memberi skor 4 terhadap 

sampel minuman secang A sebanyak 25,7%, sampel B sebanyak 8,6% dan sampel 

C sebanyak 17,1%. Panelis yang memberi skor 3 terhadap sampel A sebanyak 

73,3%, sampel B sebanyak 40,0%, dan sampel C sebanyak 48,6%. Panelis yang 

memberi skor 2 pada sampel A 0,00%, sampel B sebanyak 45,7%, dan sampel C 

sebanyak 34,3%. Panelis yang memberi skor 1 pada sampel B sebanyak 5,7%, 
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sedangkan sampel A dan sampel C sama yaitu 0,00%. Pada tabel berikut dapat 

dilihat rerata hasil uji inderawi minuman instan kayu secang indikator warna. 

Tabel 9. Rerata Hasil Uji Inderawi Minuman Instan Kayu Secang Indikator 
Warna 

Sampel Rerata Kriteria 

A. Jumlah gula 265 gram (kode 503) 3,26 Merah tua 

B. Jumlah gula 280 gram (kode 163) 2,51 Merah keunguan 

C. Jumlah gula 295 gram (kode 313) 2,83 Merah keunguan 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa pada sampel dengan jumlah gula 265 

gram memiliki rerata skor 3,26 (merah tua). Sampel dengan jumlah gula 280 gram 

dan 295 gram memiliki rerata skor 2,51 dan 2,83 (merah keunguan).  

b. Aroma 

Pada industri pangan pengujian terhadap aroma dianggap penting karena 

dengan cepat dapat memberikan hasil penilaian tentang diterima atau tidaknya 

produk tersebut. Pada penelitian ini aroma yang diamati adalah aroma  yang 

ditimbulkan oleh bahan dasar yang digunakan. Pada tabel berikut dapat dilihat 

penilaian hasil uji inderawi minuman instan kayu secang indikator aroma. 

Tabel 10. Penilaian Panelis Terhadap Aspek Aroma 
Skor 

4 3 2 1 

 

Total Skor 

 

Sampel 

n % n % n % n % n % 

A 1 2,9 13 37,1 16 45,7 5 14,3 35 100 

B 1 2,9 15 42,9 17 48,6 2 5,7 35 100 

C 3 8,6 15 42,9 16 45,7 1 2,9 35 100 
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Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa panelis yang memberi skor 4 

terhadap sampel minuman secang A dan B sebanyak 2,9%, dan sampel C 

sebanyak 17,1%. Panelis yang memberi skor 3 terhadap sampel A sebanyak 

37,1%, sampel B dan C sebanyak 42,9%. Panelis yang memberi skor 2 pada 

sampel A dan C 45,7%, sampel B sebanyak 48,6%. Panelis yang memberi skor 1 

pada sampel A sebanyak 14,3%, sampel B sebanyak 5,7% dan sampel C yaitu 

2,9%. Pada Tabel 9 berikut dapat dilihat rerata hasil uji inderawi minuman instan 

kayu secang pada indikator aroma. 

Tabel 11. Rerata Hasil Uji Inderawi Minuman Instan Kayu Secang Indikator                 
Aroma 

Sampel Rerata Kriteria 

A. Jumlah gula 265 gram (kode 503) 2,29 Agak tajam aroma bahan 

B. Jumlah gula 280 gram (kode 163) 2,43 Agak tajam aroma bahan 

C. Jumlah gula 295 gram (kode 313) 2,57 Tajam aroma bahan 

 

 Berdasarkan Tabel 11 di atas kriteria aroma Agak tajam aroma bahan 

terdapat pada sampel dengan rerata skor 2,29 dan 2,43 yang menggunakan gula 

265 gram dan 280 gram. Sampel dengan jumlah gula 295 gram memiliki rerata 

skor 2,57 memiliki kriteria tajam aroma bahan. 

c. Tekstur Bentuk Serbuk  

Tekstur dari suatu produk akan mempengaruhi penilaian tentang diterima 

atau tidaknya produk tersebut, karena tekstur merupakan kenampakan luar suatu 

produk yang dapat dilihat, dirasa dan diraba. Pada tabel berikut ini dapat dilihat 

penilaian hasil uji inderawi minuman instan kayu secang indikator  tekstur bentuk 

serbuk. 
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Tabel 12. Penilaian Panelis Terhadap Aspek Tekstur Bentuk Serbuk. 
Skor 

4 3 2 1 

 

Total Skor 

 

Sampel 

n % n % n % n % n % 

A 3 8,6 16 45,7 16 45,7 0 0,00 35 100 

B 4 11,4 13 37,1 17 48,6 1 2,9 35 100 

C 4 11,4 13 37,1 18 51,4 0 0,00 35 100 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian panelis terhadap 

tekstur bentuk serbuk minuman instan kayu secang yang memberi skor 4 terhadap 

sampel A sebanyak 8,6%, sampel B sebanyak 11,4%, begitu pula dengan sampel 

C. Panelis yang memberi skor 3 pada sampel A sebanyak 45,7%, sampel B dan 

sampel C sebanyak 37,1%. Panelis yang memberi skor 2 pada sampel A sebanyak 

45,7%, sampel B sebanyak 48,6%, dan sampel C sebanyak 51,4. Panelis yang 

memberi skor 1 pada sampel A dan C 0,00%, sedangkan sampel B sebanyak 

2,9%. Pada Tabel 13 berikut dapat dilihat rerata hasil uji inderawi minuman instan 

kayu secang indikator tekstur dalam bentuk serbuk. 

Tabel 13. Rerata Hasil Uji Inderawi Minuman Instan Kayu Secang Indikator 
Tekstur Bentuk Serbuk. 

Sampel Rerata Kriteria 

A. Jumlah gula 265 gram (kode 503) 2,63 Tidak menggumpal, kering 

B. Jumlah gula 280 gram (kode 163) 2,57 Tidak menggumpal, kering 

C. Jumlah gula 295 gram (kode 313) 2,60 Tidak menggumpal, kering 

 

Berdasarkan Tabel 13 di atas kriteria tekstur ketiga sampel Tidak 

menggumpal, kering. Produk dengan jumlah gula 265 gram memiliki rerata 2,63, 
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produk dengan jumlah gula 280 gram memiliki rerata 2,57 dan produk dengan 

jumlah gula 295 gram memiliki rerata 2,60. 

d. Tekstur Kelarutan Dalam Air 

Pada industri pangan pengujian terhadap tekstur kelarutan dalam air  

dianggap penting karena dengan cepat dapat memberikan hasil penilaian tentang 

diterima atau tidaknya produk tersebut. Pada penelitian ini yang diamati adalah 

tekstur kelarutan dalam air. Pada tabel berikut dapat dilihat penilaian hasil uji 

inderawi minuman instan kayu secang indikator tekstur kelarutan dalam air. 

Tabel 14. Penilaian Panelis Terhadap Aspek Tekstur Kelarutan Dalam Air. 
Skor 

4 3 2 1 

 

Total Skor 

 

Sampel 

n % n % n % n % n % 

A 3 8,6 17 48,6 15 42,9 0 0,00 35 100 

B 13 37,1 18 51,4 4 11,4 0 0,00 35 100 

C 5 14,3 14 40,0 16 45,7 0 0,00 35 100 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian panelis terhadap 

tekstur kelarutan dalam air yang memberi skor 4 pada sampel A sebanyak 8,6%, 

sampel B sebanyak 37,1%, dan sampel C sebanyak 14,3%. Panelis  yang memberi 

skor 3 pada sampel A sebanyak 48,6%, sampel B sebanyak 51,4%, dan sampel C 

sebanyak 40,0%. Panelis yang memberi skor 2 pada sampel A sebanyak 42,9%, 

sampel B sebanyak 11,4%, dan sampel C sebanyak 45,7%. Pada Tabel 15 berikut 

dapat dilihat rerata hasil uji inderawi minuman instan kayu secang. 
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Tabel 15. Rerata Hasil Uji Inderawi Minuman Instan Kayu Secang Indikator          
Tekstur Kelarutan Dalam Air 

Sampel Rerata Kriteria 

A. Jumlah gula 265 gram (kode 503) 2,66 Cepat larut 

B. Jumlah gula 280 gram (kode 163) 3,26 Sangat cepat larut 

C. Jumlah gula 295 gram (kode 313) 2,69 Cepat larut 

 

 Berdasarkan Tabel 15 di atas kriteria tekstur kelarutan dalam air dalam air 

pada sampel dengan jumlah gula 265 gram dan 295 gram memiliki skor rerata 

2,66 dan 2,69 dengan kriteria cepat larut, sedangkan produk dengan jumlah gula 

280 gram memiliki skor rerata 3,26 kriteria sangat cepat larut. 

e. Rasa 

Pada umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri dari salah satu rasa, 

tetapi merupakan gabungan sebagai macam rasa secara terpadu sehingga 

menimbulkan cita rasa yang utuh. Kriteria rasa minuman instan kayu secang 

terdiri dari rasa manis sangat segar, manis segar, manis cukup segar, manis tidak 

segar. Pada tabel berikut dapat dilihat penilaian hasil uji inderawi minuman instan 

kayu secang indikator rasa.  

Tabel 16. Penilaian Panelis Terhadap Aspek Rasa 
Skor 

4 3 2 1 

 

Total Skor 

 

Sampel 

n % n % n % n % n % 

A 8 22,9 18 51,4 9 25,7 0 0,00 35 100 

B 4 11,4 16 45,7 14 40,0 1 2,9 35 100 

C 0 0,00 10 28,6 19 54,3 6 17,1 35 100 
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Berdasarkan Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa penilaian panelis 

terhadap rasa yang memberi skor 4 pada sampel A ada sebanyak 22,9%, sampel B 

sebanyak 11,4%, dan sampel C 0,00%. Panelis  yang memberi skor 3 pada sampel 

A sebanyak 51,4%, sampel B sebanyak 45,7%, dan sampel C sebanyak 28,6%. 

Panelis yang memberi skor 2 pada sampel A sebanyak 25,7%, sampel B sebanyak 

40,0%, dan sampel C sebanyak 54,3%. Panelis yan memberi skor 1 pada sampel 

A 0,00%, sampel B sebanyak 2,9%, dan sampel C sebanyak 17,1%. Pada Tabel 

17 berikut dapat dilihat rerata hasil uji inderawi seduhan minuman instan kayu 

secang pada indikator rasa. 

Tabel 17. Rerata Hasil Uji Inderawi Minuman Instan Kayu Secang Indikator          
Rasa 

Sampel Rerata Kriteria 

A. Jumlah gula 265 gram (kode 503) 2,97 Manis, Segar 

B. Jumlah gula 280 gram (kode 163) 2,66 Manis, Segar 

C. Jumlah gula 295 gram (kode 313) 2,11 Manis, Agak segar 

 

 Berdasarkan Tabel 17 di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria rasa manis 

segar terdapat pada sampel dengan jumlah gula 265 gram dan 280 gram dan 

mempunyai skor 2,97 dan 2,66. Sampel dengan jumlah gula 295 gram mempunyai 

rasa yang Manis, Agak segar dengan rerata skor 2,11. 

 

2). Hasil Uji Prasyarat  

a. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan mengetahui data indikator warna, aroma, rasa 

dan tekstur yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, uji normalitas 
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dilakukan dengan menggunakan uji Liliofors. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran, ringkasan datanya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 18.Ringkasan Hasil Data Uji Normalitas Data Uji Inderawi Minuman 
Instan Kayu Secang 

No Indikator L Hitung L Tabel Keterangan 
1 Warna 0.055 0.086 Normal 
2 Aroma 0.034 0.086 Normal 
3 Rasa 0.013 0.086 Normal 
4 Tekstur (BS) 0.021 0.086 Normal 
5 Tekstur (KDA) 0.058 0.086 Normal 
6 Total 0.000 0.086 Normal 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas dari 

keseluruhan aspek berdistribusi normal, karena Lo < Ltabel.  

b. Uji Homogenitas 

Sebelum dilakukan pengujian terhadap sampel maka perlu diadakan uji 

prasyarat terlebih dahulu. Analisis ini berguna untuk mengetahui apakah data 

yang didapatkan bersifat homogen atau heterogen. Uji homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan uji Barlett. Data ringkasannya disajikan pada Tabel 19 

berikut. 

Tabel 19.Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Data Uji Inderawi Minuman 
Instan Kayu Secang 

 
No Indikator X2 Hitung X2 Tabel Keterangan 
1 Warna 28.730 90.5 Homogen 
2 Aroma 21.850 90.5 Homogen 
3 Rasa 1.510 90.5 Homogen 
4 Tekstur (BS) -1.242 90.5 Homogen 
5 Tekstur (KDA) 14.887 90.5 Homogen 
6 Total 6.643 90.5 Homogen 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa uji pada keseluruhan 

indikator baik warna, rasa, aroma dan tekstur, tampak bahwa X2
hitung < X2

tabel ini 
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berarti data hasil inderawi pada keseluruhan indikator homogen atau data antar 

kelompok sampel mempunyai varian sama.  

Karena data hasil penilaian dinyatakan normal dan homogen, maka akan 

dilakukan pengujian selanjutnya yaitu Analisis varians Klasifikasi Tunggal. 

3). Hasil Analisis Varians Klasifikasi Tunggal 

 Perhitungan lengkap Analisis Varians Klasifikasi Tunggal terhadap 

minuman serbuk instan Kayu Secang hasil eksperimen sampel 503, 163, 313 yang 

meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur secara ringkasnya dapat dilihat pada Tabel 

20 berikut. 

Tabel 20.Ringkasan Hasil Analisis Varians Klasifikasi Tunggal Data Uji 
Inderawi Minuman Instan Kayu Secang 

 
No Indikator F Hitung FTabel (5%) Keterangan 
1 Warna 11.708 3.32 Berbeda Nyata 
2 Aroma 13.319 3.32 Berbeda Nyata 
3 Rasa 1.449 3.32 Tidak Berbeda Nyata 
4 Tekstur (BS) 0.059 3.32 Tidak Berbeda Nyata 
5 Tekstur (KDA) 8.869 3.32 Berbeda Nyata 
6 Total 3.749 3.32 Berbeda Nyata 

 
Berdasarkan hasil Analisis Varians Klasifikasi Tunggal yang terlihat pada 

tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator penilaian (warna, aroma dan 

tekstur kelarutan dalam air) menunjukkan harga Fo>Ft pada signifikansi 5%. 

Dengan demikian hipotesis kerja (Ha) minor 1,2 dan 5 berbunyi ada perbedaan 

kualitas warna, aroma dan tekstur kelarutan dalam air minuman serbuk instan 

kayu secang dengan penggunaan jumlah gula yang berbeda dilihat dari indikator 

warna, aroma dan tekstur (kelarutan dalam air) diterima. Sedangkan hipotesis 

kerja (Ha)minor butir 3,4 yang berbunyi ada perbedaan kualitas rasa dan tekstur 

(BS) minuman serbuk instan kayu secang dengan penggunaan jumlah gula yang 
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berbeda ditolak atau tidak ada perbedaan yang nyata. Untuk uji secara 

keseluruhan indikator penilaian diketahui Fo > Ft 5% sehingga dapat disimpulkan 

ada perbedaan nyata. Secara ringkas hasil Anava dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 21.Ringkasan Hasil Analisis Varians Klasifikasi Tunggal Terhadap 
Minuman Instan Kayu Secang 

 
No Indikator F Hitung FTabel (5%) Keterangan 
1. Keseluruhan 

Indikator 
penilaian 

 
3.749 

 
3.32 

 
Berbeda Nyata 

 
Mencermati tabel di atas, tampak bahwa Fo > Ftabel dengan taraf 

signifikansi 5% untuk keseluruhan aspek penilaian, berarti hipotesis kerja (Ha) 

mayor yang berbunyi “Ada perbedaan kualitas minuman serbuk instan kayu 

secang dengan penggunaan gula yang berbeda ditinjau dari warna, aroma, rasa 

dan tekstur”  diterima, dan sebaliknya hipotesis nol (Ho) minor yang berbunyi 

“Tidak ada perbedaan kualitas minuman serbuk instan kayu secang dengan 

penggunaan gula yang berbeda ditinjau dari warna, aroma, rasa dan tekstur” 

ditolak.  

4). Hasil Uji Tukey Terhadap Minuman Serbuk Instan Kayu Secang 

 Uji tukey dilakukan untuk mengetahui perbedaan sampel, dengan kriteria 

pengambilan sampelnya adalah jika taraf signifikasi dibawah 5% maka dikatakan 

ada perbedaan yang nyata antar sampel tersebut sedangkan apabila taraf 

signifikasi berada diatas 5% maka dikatakan tidak ada perbedaan yang nyata antar 

sampel tersebut. Perhitungan uji tukey antar sampel minuman serbuk instan kayu 

secang hasil eksperimen tiap aspek penilaian dapat dilihat pada lampiran dan 

ringkasannya dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.  
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Tabel 22. Hasil Uji Tukey Terhadap Minuman Instan Kayu Secang Hasil 
Eksperimen 

 
No. Indikator 

Penilaian 
Kode 

Sampel 
Mean 

Difference
Sig Keterangan 

503-163 0.7429 0.000 Berbeda Nyata 
503-313 0.4286 0.018 Berbeda Nyata 

1. Warna 

163-313 -0.3143 0.108 Tidak Berbeda Nyata 
503-163 0.3143 0.153 Tidak Berbeda Nyata 
503-313 0.8571 0.000 Berbeda Nyata 

2. Aroma 

163-313 0.5429 0.005 Berbeda Nyata 
503-163 -0.1429 0.672 Tidak Berbeda Nyata 
503-313 -0.2857 0.209 Tidak Berbeda Nyata 

3. Rasa 

163-313 -0.1429 0.672 Tidak Berbeda Nyata 
503-163 0.0571 0.937 Tidak Berbeda Nyata 
503-313 0.0285 0.165 Tidak Berbeda Nyata 

4. Tekstur 
(Bentuk 
Serbuk) 163-313 0.0285 0.984 Tidak Berbeda Nyata 

503-163 -0.6000 0.001 Berbeda Nyata 
503-313 0.0285 0.983 Tidak Berbeda Nyata 

5. Tekstur 
(Kelarutan 
dalam air) 163-313 0.5714 0.002 Berbeda Nyata 

 
Mencermati tabel diatas menunjukkan sampel warna kode 503 (gula 265 

g) dan sampel kode 163 (gula 280 g) ada perbedaan nyata, sampel kode 503 (gula 

265 g) dan 313 (gula 295 g) ada perbedaan yang nyata, sedangkan sampel kode 

163 (gula 280 g) dan 313 (gula 295 g)  tidak ada perbedaan nyata. Untuk aroma 

kode 503 (gula 265 g) dan sampel kode 163 (gula 280 g) tidak ada perbedaan 

yang nyata, sampel kode 503 (gula 265 g) dan 313 (gula 295 g) ada perbedaan 

yang nyata, sedangkan sampel kode 163 (gula 280 g) dan 313 (gula 295 g) ada 

perbedaan nyata. Jika dilihat dari indikator rasa dan tekstur (Bentuk Serbuk) 

semua sampel tidak ada perbedaan nyata. Sedangkan dilihat dari indikator tekstur 

(Kelarutan Dalam Air)  sampel kode 503 (gula 265 g) dan sampel kode 163 (gula 

280 g) ada perbedaan, sampel kode 503 (gula 265 g) dan 313 (gula 295 g) tidak 

ada perbedaan yang nyata, serta sampel kode 163 (gula 280 g) dan 313 (gula 295 

g) ada perbedaan nyata.  
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Ringkasan hasil uji tukey dari keseluruhan indikator dapat dilihat pada 

Tabel 23 berikut. 

Tabel 23. Ringkasan Uji Tukey Terhadap Minuman Instan Kayu Secang 
Hasil Eksperimen 

 
Kode 

Sampel 
Mean 

Difference 
Sig Keterangan 

503-163 0.07429 0.666 Tidak Berbeda Nyata 
503-313 0.3918 0.048 Berbeda Nyata 
163-313 0.1257 0.315 Tidak Berbeda Nyata 

 

5). Hasil Uji Laboratorium Kandungan Sukrosa Pada Serbuk Instan 

Kayu Secang 

Uji laboratorium dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapakah 

kandungan Sukrosa pada serbuk instan Kayu Secang hasil eksperimen. Pengujian 

dilakukan di Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES). Hasil uji 

laboratorium kandungan Sukrosa dapat dilihat pada Tabel 24 berikut. 

Tabel 24. Hasil Uji Laboratorium Kandungan Sukrosa 
No Sampel Kandungan Sukrosa 
1. 313 78,5% 
2. 163 78,0% 
3. 503 77,3% 

 

 Mencermati Tabel 24 di atas diketahui bahwa kode 313 (gula 295 g) 

mempunyai kandungan Sukrosa tertinggi yaitu 78,5%, sampel 163 (gula 280 g) 

mempunyai kandungan Sukrosa 78,0%, sedangkan sampel kode 503 (gula 265 g) 

mempunyai kandungan Sukrosa 77,3%. Dari ketiga sampel di atas telah 

memenuhi Standar Nasional Indonesia dengan persyaratan maksimal 85,0%/bb. 
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6). Hasil Analisis Diskriptif Persentase 

Hasil analisis diskriptif persentase digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan masyarakat terhadap minuman (seduhan) serbuk instan kayu secang 

hasil eksperimen. Pada analisis diskriptif persentase dengan menggunakan 80 

orang panelis tidak terlatih yang terdiri dari 20 orang ibu-ibu PKK, 20 orang 

bapak-bapak, 20 orang remaja putri dan 20 orang remaja putra, yang dinilai dalam 

aspek warna, aroma, rasa dan tekstur minuman instan kayu secang. 

Perhitungan Analisis Diskriptif Persentase minuman serbuk instan kayu 

secang dapat dilihat pada Tabel 25 berikut. 

Tabel 25. Hasil Analisis Diskriptif Persentase Kelompok Panelis Tidak 
Terlatih 

Sampel 503 Sampel 163 Sampel 313 Kelompok Aspek 
Σ 

Skor 
% Kriteria Σ 

Skor 
% Kriteria Σ 

Skor 
% Kriteria 

Warna 81 81 S 91 91 SS 82 82 S 
Aroma 86 86 SS 88 88 SS 95 95 SS 
Rasa 56 56 CS 61 61 CS 72 72 S 
Tekstur (BS) 64 64 CS 69 69 S 72 72 S 

Ibu PKK 

Tekstur 
(KDA) 

64 64 CS 76 76 S 71 71 S 

Warna 76 76 S 70 70 S 82 82 S 
Aroma 72 72 S 69 69 S 85 85 SS 
Rasa 69 69 S 63 63 CS 70 70 S 
Tekstur (BS) 72 72 S 66 66 CS 73 73 S 

Bapak-
bapak 

Tekstur 
(KDA) 

69 69 S 65 65 CS 74 74 S 

Warna 62 62 CS 60 60 CS 66 66 CS 
Aroma 78 78 S 59 59 CS 57 57 CS 
Rasa 59 59 CS 56 56 CS 56 56 CS 
Tekstur (BS) 72 72 S 69 69 S 74 74 S 

Remaja 
Putra 

Tekstur 
(KDA) 

67 67 CS 77 77 S 72 72 S 

Warna 66 66 CS 76 76 S 81 81 S 
Aroma 48 48 KS 92 92 SS 73 73 S 
Rasa 60 60 CS 61 61 CS 65 65 CS 
Tekstur (BS) 67 67 CS 71 71 S 67 67 CS 

Remaja 
Putri 

Tekstur 
(KDA) 

63 63 CS 68 68 S 73 73 S 
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Keterangan: 

∑ skor   : jumlah/total skor yang dipilih panelis 

%   : total skor dibanding jumlah skor maksimal X 100% 

Kriteria : diperoleh dari tabel interval  

SS  : Sangat Suka 

S  : Suka 

CS  : Cukup Suka 

KS  : Kurang Suka 

TS  : Tidak Suka 

BS  : Bentuk Serbuk 

KDA  : Kelarutan Dalam Air 

a. Warna 

Melihat tabel di atas diketahui bahwa masyarakat dari kelompok ibu-ibu 

menyatakan kriteria suka terhadap aspek warna sampel kode 503 (gula 265 g) dan 

sampel kode 313 (gula 295 g) sedangkan kriteria sangat suka untuk sampel kode 

163 (gula 280 g). Bapak-bapak menyatakan kriteria suka pada sampel kode 503 

(gula 265 g), sampel kode 313 (gula 295 g), dan  sampel kode 163 (gula 280 g). 

Untuk remaja putra menyatakan kriteria cukup suka terhadap semua sampel 

minuman instan kayu secang. Sedangkan remaja putri menyatakan kriteria suka 

terhadap sampel kode 163 (gula 280 g) dan sampel kode 313 (gula 295 g) 

minuman instan kayu secang dan kriteria cukup suka untuk sampel kode 503 (gula 

265 g). 
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b. Aroma 

Kelompok ibu-ibu menyatakan  kriteria sangat suka untuk semua sampel. 

Bapak-bapak menyatakan kriteria suka untuk sampel kode 503 (gula 265 g) dan 

sampel kode 163 (gula 280 g), sedangkan untuk sampel kode 313 (gula 295 g) 

dinyatakan kriteria sangat suka. Untuk remaja putra menyatakan kriteria suka 

terhadap sampel kode 503 (gula 265 g), sedangkan sampel kode 163 (gula 280 g) 

dan  sampel kode 313 (gula 295 g) dinyatakan dengan kriteria cukup suka. 

Sedangkan remaja putri menyatakan kriteria kurang suka untuk sampel kode 503 

(gula 265 g), sangat suka untuk sampel kode 163 (gula 280 g), dan suka untuk 

sampel kode 313 (gula 295 g). 

c. Rasa 

Kelompok ibu-ibu menyatakan kriteria cukup suka untuk sampel kode 503 

(gula 265 g) dan kode 163 (gula 280 g) sedangkan suka untuk sampel dengan 

kode 313 (gula 295 g). Bapak-bapak menyatakan kriteria suka untuk sampel kode 

503 (gula 265 g) dan 313 (gula 295 g), sedangkan kriteria cukup suka dinyatakan 

untuk sampel kode 163 (gula 280 g). Untuk remaja putra dan remaja putri 

menyatakan kriteria cukup suka untuk semua sampel. 

d. Tekstur Bentuk Serbuk 

Kelompok ibu-ibu menyatakan kriteria suka untuk sampel dengan kode 

163 (gula 280 g), kode 313 (gula 295 g) dan cukup suka untuk sampel kode 503 

(gula 265 g). Bapak-bapak menyatakan kriteria suka untuk sampel kode 503 (gula 

265 g) dan sampel kode 313 (gula 295 g), sedangkan untuk sampel dengan kode 

163 (gula 280 g) dinyatakan kriteria cukup suka. Untuk remaja putra menyatakan 
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kriteria suka untuk semua sampel. Sedangkan remaja putri menyatakan kriteria 

suka untuk sampel kode 163 (gula 280 g), sedangkan kriteria cukup suka 

dinyatakan untuk sampel kode 503 (gula 265 g) dan sampel kode 313 (gula 295 

g). 

e. Tekstur Kelarutan Dalam Air 

Kelompok ibu-ibu menyatakan kriteria suka untuk sampel kode 163 (gula 

280 g) dan sampel kode 313 (gula 295 g) sedangkan cukup suka untuk sampel 

kode 503 (gula 265 g). Bapak-bapak menyatakan kriteria suka untuk sampel kode 

503 (gula 265 g) dan sampel kode 313 (gula 295 g), sedangkan cukup suka untuk 

sampel kode 163 (gula 280 g). Remaja putra dan remaja putri menyatakan kriteria 

suka untuk sampel kode 163 (gula 280 g), sampel kode 313 (gula 295 g), dan 

cukup suka untuk sampel kode 503 (gula 265 g).  

 Ringkasan analisis diskriptif persentase seluruh panelis tidak terlatih (80) orang 

dapat dilihat dalam Tabel 26 berikut. 

Tabel 26. Ringkasan Uji Kesukaan Seluruh Indikator 
 

Penilaian Sampel Aspek 
Σ skor % Kriteria 

Warna 285 71.25 Suka 
Aroma 284 71.00 Suka 
Rasa 244 61.00 Cukup suka 
Tektur (BS) 277 69.25 Suka 

503 
(gula 265 gram) 

Tekstur (KDA) 263 65.75 Cukup suka 
Total   Keseluruhan 1353 67.65 Cukup Suka 

Warna 297 74.25 Suka 
Aroma 308 77.00 Suka 
Rasa 241 60.25 Cukup suka 
Tektur (BS) 275 68.75 Suka 

163 
(gula 280 gram) 

Tekstur (KDA) 286 71.50 Suka 
Total  Keseluruhan 1407 70.31 Suka 
313 Warna 301 75.25 Suka 
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Aroma 310 77.50 Suka 
Rasa 263 65.75 Cukup suka 
Tektur (BS) 286 71.50 Suka 

(gula 295 gram) 

Tekstur (KDA) 290 72.50 Suka 
Total Keseluruhan  1450 72.43 Suka 

Keterangan:  

∑ skor  : jumlah/total skor dari seluruh indikator (warna, aroma, rasa,  

tekstur bentuk serbuk dan tekstur kelarutan dalam air). 

%   : total skor dibanding skor maksimal X 100%. 

Kriteria  : merupakan kesimpulan yang diambil dari tabel interval 

Berdasarkan ringkasan tabel di atas, secara keseluruhan tanpa memperhatikan 

golongan kelompok (ibu-ibu, bapak-bapak, remaja putra, dan remaja putri) untuk 

sampel dengan kode 503 (gula 265 g) dinyatakan kriteria cukup suka dengan 

persentase 67,65%, kode sampel 163 (gula 280 g) dinyatakan kriteria suka dengan 

persentase 70,31%, sedangkan kode sampel 313 (gula 295 g) dinyatakan dengan 

kriteria suka. 

B.  Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian meliputi pembahasan diskripsi data uji 

inderawi, pembahasan hasil analisis varian klasifikasi tunggal, uji tukey, dan 

pembahasan hasil uji diskriptif persentase. 

 

1). Pembahasan Diskripsi Data Uji Inderawi 

Eksperimen pembuatan minuman instan kayu secang dengan penggunaan 

jumlah yang berbeda menggunakan 3 sampel berupa serbuk yang kemudian 

diseduh diberi kode 503 (gula 265 g), kode 163 (gula 280 g), dan kode 313 (gula 

295 g). Berdasarkan data diskripsi uji inderawi masing-masing dinilai warna, 
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aroma, rasa dan tekstur. Dari keseluruhan aspek penilaian pembahasannya sebagai 

berikut. 

a. Warna 

Peranan warna suatu makanan adalah sangat penting, karena pada 

umumnya konsumen sebelum mempertimbangkan parameter lain, lebih dahulu 

tertarik oleh keadaan warna makanan tersebut (Kartika, 1998:6). Warna makanan 

atau minuman yang menarik dapat mempengaruhi selera konsumen dan 

membangkitkan selera untuk mengkonsumsinya. Salah satu sifat minuman instan 

kayu secang setelah diseduh adalah memiliki warna merah tua. 

Berdasarkan rerata hasil uji inderawi, dihasilkan sampel dengan kode 503 

(gula 265 gram) kriterianya merah keunguan (rerata 3,26), sedangkan sampel 

dengan kode 163 (gula 280 gram) dan sampel kode 313 (gula 295) kriterianya 

merah tua (rerata 2,51 dan 2,83). Warna pada minuman instan kayu secang ini 

dihasilkan dari pigmen yang secara alami terdapat pada tanaman yang digunakan 

sebagai bahan dasar. Dari keterangan rerata hasil uji inderawi di atas dapat  

disimpulkan bahwa semakin banyak gula yang digunakan, warna minuman yang 

dihasilkan semakin menjadi lebih cerah yaitu merah keunguan. Hal ini 

dimungkinkan karena gula merupakan produk yang dibuat dengan menambahkan 

unsur kimia dalam produksi pemutihan dan kristalisasi (ditambah zat pemutih dan 

zat pengkristal) (http:// tresbedkowska.multiply.com : juli 11 07). Fenomena 

penurunan gradasi warna ini diduga karena pada proses pemasakan gula dan 

ekstrak bahan (kristalisasi) unsur kimia yang terkandung didalam gula berekasi 

kembali dengan ekstrak bahan tersebut warnanya semakin memudar. 
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b. Aroma 

Aroma dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diamati 

dengan indera pembau. Aroma sukar untuk diukur sehingga biasanya 

menimbulkan pendapat yang berlainan dalam menilai kualitas aromanya 

(Bambang Kartika, dkk, 1988:10). Perbedaan pendapat disebabkan tiap orang 

memiliki intensitas penciuman yang tidak sama meskipun mereka dapat 

membedakan aroma namun setiap orang mempunyai kesukaan yang berlainan. 

Hasil eksperimen minuman instan kayu secang ini lebih dititikberatkan 

pada aroma jahe dan serai, hal ini dikarenakan kayu secang yang dimaksudkan 

tidak mempunyai aroma yang begitu kentara. Berdasarkan data uji inderawi dari 

tiga sampel indikator aroma pada sampel kode 503 (gula 265 gram) dan sampel 

kode 163 (gula 280 gram) mendapatkan kriteria agak tajam aroma bahan ( cukup 

tajam aroma jahe dan serai) dengan rerata 2,29 dan 2,43. Sedangkan sampel kode 

313 (gula 295 gram) mendapatkan kriteria tajam dengan aroma bahan (aroma 

jahe).   

Keterangan di atas terlihat semakin banyak gula yang digunakan, aroma 

minuman semakin tajam (aroma jahe dan serai). Hal ini karena dalam jahe dan 

serai terkandung senyawa kimia berupa volatile oil atau minyak menguap (Tim 

lentera, 2002 : 11) yaitu minyak atsiri yang merupakan komponen yang memberi 

bau khas, dimana apabila komponen itu tercampur dengan gula senyawa tersebut 

akan semakin terikat lebih kuat kemudian terlepas diudara sehingga aroma yang 

dihasilkan pada seduhan minuman instan kayu secang semakin tajam. Selain 

kemungkinan itu, dapat juga terjadi reaksi maillard (www.Jalansutera.or.id: 23 
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september 2008) yaitu reaksi dimana asam amino (protein) dalam bahan bereaksi 

dengan gula kemudian pada waktu mengalami pemanasan, aroma bahan tersebut 

terikat lebih kuat oleh gula namun pada akhirya terlepas bebas di udara sehingga 

tercium oleh panca indra pembau. Semakin banyak gula yang digunakan ikatanya 

semakin kuat dan aroma yang dihasikan semakinn tajam. 

c. Tekstur Bentuk Serbuk 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut dan 

dirasakan pada waktu digigit, dikunyah, ditelan ataupun perabaan dengan jari 

(Bambang Kartika, dkk, 1988:10). Tekstur bentuk dari minuman instan kayu 

secang yang diharapkan adalah tidak menggumpal dan sangat kering, secara 

langsung dapat dilihat (kenampakannya dari luar) oleh konsumen sehingga 

berpengaruh terhadap penilaian diterima atau tidaknya produk tersebut. 

Berdasarkan data uji inderawi dari ketiga sampel pada indikator tekstur 

bentuk serbuk, ketiganya mendapatkan kriteria tidak menggumpal, kering dengan 

rerata sampel kode 503 (gula 265 g) sebanyak 2,63, sampel kode 163 (gula 280 g) 

sebanyak 2,57, dan sampel kode 313 (gula 295 g) sebanyak 2,60. Ketiga sampel 

memiliki skor rerata yang berbeda, namun ketiganya termasuk dalam rentangan 

yang sama yaitu kriteria tidak menggumpal dan kering. Perbedaan skor rerata ini 

jelas dikarenakan penggunaan gula yang berbeda namun perlakuan yang diberikan 

pada tahap pelaksanaan sampai tahap penyelesaian sama yaitu sama-sama 

dihancurkan (diblender), diayak dengan ayakan lolos 100 mesh kemudian 

dibiarkan sebentar sebelum dikemas untuk menghilangkan panas sisa 
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pemblenderan sehingga serbuk instan tersebut dapat diperoleh dalam keadaan 

yang kering. 

d. Tekstur Kelarutan Dalam Air 

Minuman instan kayu secang hasil eksperimen ini selain diberi penilaian 

pada kriteria tekstur bentuk serbuk, juga dinilai tekstur kelarutannya dalam air. 

Tekstur yang diharapkan adalah sangat cepat larut dalam air setelah diaduk kurang 

lebih 20 kali adukan. Sampel minuman kode 503 (gula 265 gram) mendapat 

kriteria cepat larut dalam air dengan rerata 2,66, sampel minuman kode 163 (gula 

280 gram) mendapat kriteria sangat cepat larut dalam air dengan rerata 3,26, 

sedangkan sampel minuman kode 313 (gula 295 gram) mendapat kriteria cepat 

larut. 

Hasil pengujian di atas, menerangkan bahwa sampel minuman kode 163 

(gula 280 gram) mendapat kriteria sangat cepat larut dalam air dibandingkan 

dengan sampel minuman kode 313 (gula 295 gram) mendapat kriteria cepat larut. 

Hal ini diduga karena jumlah gula yang berbeda pada waktu berikatan dengan air 

dan senyawa – senyawa yang terdapat dalam bahan minuman berbeda pula. 

Reaksi yang terjadi bila gula mulai hancur atau terpecah – pecah tidak diketahui 

pasti (Winarno, 1992 : 41), hanya saja besar kemungkinan hal ini dapat 

menyebabkan serbuk minuman tersebut berbeda kecepatan kelarutannya apabila 

diseduh. 

e. Rasa 

Bahan pangan pada umumnya tidak hanya memiliki salah satu rasa 

melainkan gabungan berbagai macam rasa secara terpadu. Rasa lebih banyak 
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melibatkan panca indera yaitu lidah, dengan lidah senyawa dapat dikenali rasanya. 

Rasa pada suatu makanan dipengaruhi oleh bahan dasar yang digunakan. Pada 

penelitian ini, rasa yang diharapkan adalah sangat manis dan segar. Bahan utama   

dalam pembuatan minuman instan ini adalah kayu secang  yang berasa agak sepat 

karena adanya kandungan senyawa tanin namun tidak begitu kentara. Oleh karena 

kayu secang yang tidak banyak berpengaruh memberi rasa, maka jahe dan serailah 

yang lebih ditonjolkan pada minuman ini. 

Berdasarkan hasil data uji inderawi indikator rasa, sampel kode 503 (gula 

265 gram) mendapat kriteria manis, segar dengan rerata 2,97, sampel kode 163 

(gula 280 gram) mendapat kriteria manis, segar dengan rerata 2,66, dan sampel 

kode 313 (gula 295 gram) mendapat kriteria manis, agak segar. Melihat perolehan 

rerata tersebut, disimpulkan bahwa semakin sedikit gula yang digunakan maka 

kriterianya semakin bagus (manis, segar). Segar yang dimaksud dalam eksperimen 

ini adalah apabila pada seduhan minuman  kita minum ditemukan kombinasi rasa 

yang seimbang antara rasa manis (didapatkan dari gula), sedikit sepat yang 

memantapkan (didapatkan dari kayu secang), dan rasa pedas dari kandungan 

minyak tidak menguap/oleoresin (didapatkan dari jahe dan serai). 

2). Pembahasan Hasil Analisis Varian Klasifikasi Tunggal Dan Uji Tukey 

Pembahasan hasil Analisis Varian Klasifikasi Tunggal dan Uji Tukey 

diketahui bahwa F0 > F tabel  dengan taraf signifikansi 5% untuk keseluruhan aspek 

penilaian, berarti hipotesis kerja (Ha) mayor yang berbunyi “Ada perbedaan 

kualitas minuman serbuk instan kayu secang dengan penggunaan gula yang 

berbeda ditinjau dari warna, aroma, rasa, dan tekstur” diterima dan sebaliknya 
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hipotesis nol (Ho) minor berbunyi “Tidak ada perbedaan kualitas minuman serbuk 

instan kayu secang dengan penggunaan gula yang berbeda ditinjau dari warna, 

aroma, rasa, dan tekstur” ditolak.  

Melihat ringkasan pada uji tukey yang meliputi semua indikator (Tabel 

23), dapat dilihat bahwa sampel kode 503 dengan sampel kode 163 tidak ada 

perbedaan yang nyata, sampel kode 503 dengan sampel kode 313 dinyatakan 

berbeda nyata, sedangkan sampel kode 163 dengan sampel kode 313 dinyatakan 

tidak berbeda nyata. 

 

3). Pembahasan Hasil Uji Laboratorium Kandungan Sukrosa 

Berdasarkan hasil laboratorium produk minuman serbuk instan Kayu Secang 

hasil eksperimen pada ketiga sampel kode 503, kode 163, dan kode 313 

menunjukkan bahwa minuman serbuk instan kayu secang sampel kode 313 

memiliki kandungan Sukrosa paling tinggi yaitu 78,5%/bb. Sampel kode 163 

memiliki kandungan Sukrosa pada urutan kedua yaitu 78,0%/bb, sedangkan 

sampel kode 503 memiliki kandungan Sukrosa paling rendah yaitu 77,3%/bb. 

Kandungan Sukrosa pada hasil eksperimen telah memenuhi nilai maksimal SNI-

NO-01-4320-1996 yaitu Maks. 85,0%/bb, untuk sampel yang paling mendekati 

adalah kode 313 yaitu memiliki kandungan Sukrosa 78,5%/bb. Perbedaan 

kandungan jumla Sukrosa jelas dikarenakan penggunaan jumlah gula yang 

berbeda. 
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4). Pembahasan Hasil Uji Diskriptif Persentase 

Berdasarkan hasil analisis diskriptif persentase diketahui bahwa minuman 

serbuk instan kayu secang hasil eksperimen sudah layak dipasarkan, karena dari 

80 orang panelis dari kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, remaja putri dan remaja 

putra menyukai minuman serbuk instan kayu secang sampel kode 163 dan 

sampel kode 313, sedangkan untuk sampel dengan kode 503 oleh kelompok ibu-

ibu, bapak-bapak, remaja putri dan remaja putra dinilai cukup suka.  

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sampel minuman instan 

disukai oleh semua kelompok panelis dikarenakan minuman instan ini 

mempunyai warna yang menarik, aroma yang khas dengan bahan, rasa yang 

menyegarkan serta tekstur yang cepat larut dalam air sehingga praktis apabila 

mengkonsumsinya.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa simpulan yang dapat diambil 

dalam penelitian ini antara lain : 

1). Ada perbedaan kualitas minuman serbuk instan kayu secang 

dengan  penggunaan jumlah gula yang berbeda ditinjau dari 

karakteristik warna, aroma dan tekstur (kelarutan dalam air), dan 

tidak ada perbedaan kualitas minuman serbuk instan kayu secang 

dengan penggunaan jumlah gula yang berbeda ditinjau dari 

karakteristik rasa dan tekstur (bentuk serbuk). 

2). Produk terbaik minuman instan kayu secang hasil eksperimen 

adalah sampel dengan penggunaan gula 295 gram. 

3). Hasil uji laboratorium kandungan Sukrosa terhadap minuman 

serbuk instan kayu secang hasil eksperimen telah memenuhi syarat 

sesuai dengan SNI-01-4320-1996 karena memiliki jumlah sukrosa 

dibawah maksimal 85,0%/bb yaitu adalah sampel 313 sebesar 

78,5%/bb, sampel 163 sebesar 78,0%/bb, dan sampel 503 sebesar 

77,3%/bb. 

4). Pada umumnya masyarakat dari golongan ibu-ibu, bapak-bapak, 

remaja putra dan remaja putri menyukai minuman serbuk instan 

kayu secang hasil eksperimen dengan sampel kode 163 dan sampel 

313, sedangkan sampel kode 503 termasuk cukup disukai. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian 

dan pembahasan antara lain : 

1). Minuman instan kayu secang dengan sampel kode 313 (gula 295 

gram) dapat disosialisasikan kepada masyarakat karena sampel 

minuman tersebut disukai oleh panelis. 

2). Perlu adanya penelitian lanjutan misalnya untuk mengetahui kadar 

air apakah sudah sesuai dengan ketentuan SNI No.-01-4320-1996, 

dengan persyaratan kadar air pada minuman serbuk instan 

maksimal adalah 3,0%/bb. 

3). Eksperimen pembuatan minuman instan dengan mengunakan 

jumlah gula yang berbeda tetapi mengapa pada produk akhirnya 

bedasar pengujian inderawi indikator rasa tidak berbeda nyata dan 

berdasar pengujian sukrosa menggunakan Luff Schrool yang 

didapati perbedaan yang tidak signifikan. Untuk mengetahui 

fenomena yang terjadi, penulis menyarankan adanya penelitian 

lanjutan mungkin menggunakan pengujian sukrosa yang lebih teliti 

selain Luff Schrool.  

4). Perbedaan jumlah gula membedakan juga kecepatan kelarutannya 

dalam air, ini dikarenakan perbedaan berikatanya pula antara gula, 

air dan senyawa – senyawa dalam bahan lainnya. Namun fenomena 

ini belum jelas penyebabnya oleh karena itu peneliti menyarankan 

adanya penelitian lanjutan.  
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BAHAN BAHAN MINUMAN SERBUK INSTAN 

KAYU SECANG 
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