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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Analisis Fisik 

 

Hasil analisis karakteristik fisik dari Sparkling Wine Bligo dan Non-sparkling Wine Bligo 

yang meliputi parameter warna dan kekeruhan dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Hasil Analisis Fisik  
 

Analisis 
Sampel 

NWB SWB 
Warna               L       71,75 ± 2,89a 71,38 ±  5,71a 

a*     -0,36 ± 0,38a -0,56 ±  0,50a 
b*       8,81 ± 1,22a   10,05 ±  0,49b 

Kekeruhan (NTU)   360,83 ± 59,23a 336,67 ±38,51a 
Keterangan: 
NWB = non-sparkling wine bligo 
SWB = sparkling wine bligo 
NTU = Nephelometric Turbidity Unit (satuan kekeruhan) 

 Data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi 
 Perbedaan simbol superscript menunjukkan adanya beda nyata antar data dalam setiap baris perlakuan 

berdasarkan uji t berpasangan 
 

Tabel 1 menunjukkan data hasil analisis fisik dari sampel non-sparkling wine bligo (NWB) 

dan sparkling wine bligo. Pada parameter warna, keberadaan gas karbon dioksida (CO2) 

dalam sampel wine menyebabkan penurunan yang tidak signifikan pada nilai L dan a*, 

sementara pada nilai b* terjadi peningkatan yang signifikan. Keberadaan gas CO2 

menyebabkan terjadinya penurunan nilai dari parameter kekeruhan. Tampilan fisik dari 

masing-masing sampel dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Produk Wine Bligo a) Non-Sparkling Wine Bligo, b) Sparkling Wine Bligo 
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3.2.  Analisis Kimia 

 

Hasil analisis karakteristik kimia yang meliputi pH, kandungan gula, total asam volatil, 

total sulfit  dari Sparkling Wine Bligo dan Non-sparkling Wine Bligo dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Kimia  
 

Analisis 
Sampel Standar 

NWB SWB  
pH 4,76 ±   0,03a  4,76 ±     0,04a - 
Kandungan gula (obrix) 17,00 ±   1,35a 17,07 ±     1,28a - 
Total Asam Volatil (g/100ml) 
(thd alkohol absolut) 

  0,36 ±   0,08a   0,42 ±     0,11a    0,2*** 

Total SO2 (mg/l)  57,07 ±   5,87a  64,00 ±     2,02b 350** 

Aktivitas antioksidan (%) 21,06 ±   5,67a 20,36 ±     7,85a - 
Kadar Tanin (mg/L) 392,00 ± 75,13a   378,00 ± 174,19a - 
Etanol (% v/v) - 20,61 7-24* 
Metanol (% v/v) - 0 0,1* 

Keterangan: 
NWB = non-sparkling wine bligo      
SWB = sparkling wine bligo  
*) = Standar berdasarkan BPOM (2016) 
**) = Standar berdasarkan Buglass (2011) 
***) = Standar berdasarkan SNI 01-4019-1996    

 Data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi 
 Uji etanol dan metanol dilakukan hanya pada sampel SWB (sparkling wine bligo) 
 Perbedaan simbol superscript menunjukkan adanya beda nyata antar data dalam setiap baris perlakuan 

berdasarkan uji t berpasangan 
 

Tabel 2 menunjukkan keberadaan gas karbon dioksida mempengaruhi karakteristik kimia 

dari  produk. Keberadaan CO2 menyebabkan peningkatan  yang tidak signifikan pada 

kandungan gula terukur dan total asam volatil, serta peningkatan signifikan pada total 

sulfit. Sementara terhadap aktivitas antioksidan dan kadar tanin, keberadaan CO2 

menyebabkan penurunan yang tidak signifikan. Keberadaan CO2 tidak mempengaruhi 

nilai pH. Sampel sparkling wine bligo tidak mengandung metanol namun mengandung 

3,98 % etanol. Dibandingkan dengan standar, total asam volatil melebihi standar, kadar 

etanol, metanol dan total SO2 sesuai standar. 

 



18 
 

 
 

3.3. Analisis Mikrobiologi 

 

Hasil analisis karakteristik mikrobiologi  dari Sparkling Wine Bligo dan Non-sparkling 

Wine Bligo dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Total Plate Count  
 

Sampel 
Jumlah koloni (CFU/ml) 

MEA MRS A 
NWB 2,38 x 104 ± 4,27 x 103 5,13 x 104 ± 5,60 x 104 
SWB 2,56 x 104 ± 1,81 x 103 2,27 x 104 ± 4,08 x 103 

Keterangan: 
NWB = non-sparkling wine bligo 
SWB = sparkling wine bligo 

 Data yang disajikan adalah mean ± standar deviasi 

 CFU/ml merupakan unit satuan jumlah koloni per ml sampel 
 

Hasil analisis TPC pada Tabel 3 menunjukkan adanya perbedaan jumlah koloni dari 

sampel yang berbeda. Berdasarkan Tabel 3, pada media MEA diketahui jumlah koloni 

dari sampel sparkling wine bligo lebih banyak tumbuh dibandingkan sampel non-

sparkling wine bligo, sehingga penambahan kandungan CO2 menghasilkan peningkatan 

jumlah koloni. Pertumbuhan koloni yeast pada media MEA dapat dilihat pada Gambar 5. 

Berdasarkan Tabel 3, pertumbuhan koloni pada media MRS A ditemukkan lebih banyak 

pada sampel non-sparkling wine bligo, sehingga diketahui penambahan CO2 

menghasilkan penurunan jumlah koloni. Pertumbuhan koloni bakteri asam laktat dan 

hasil pewarnaan gram pada media MRS A dapat dilihat pada Gambar 6.   
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Gambar 5. Pertumbuhan koloni yeast pada media MEA  
a). Non-sparkling wine Bligo;  
b) Sparkling Wine Bligo 

 

 

 

  

 

 
Gambar 6. Pertumbuhan koloni bakteri asam laktat pada media MRS A (tanda panah). 

  Hasil pewarnaan gram dengan perbesaran mikroskop 10x100  
  a). Non-sparkling Wine Bligo b) Sparkling Wine Bligo 

 

 

a b 

a b 
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3.4. Analisis Sensori  

 

Hasil analisis karakteristik sensori dari Sparkling Wine Bligo dan Non-sparkling Wine 

Bligo dengan metode uji kesukaan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Analisis Karakteristik Sensori 
 

Atribut 
Sampel 

NWB SWB 
Warna 17a 13a 
Aroma 12a 18a 
Rasa 21a 9b 

Sweetness 12a 18a 
Aftertaste 19a 11a 
Effervescence 25a 5b 

Overall 18a 12a 
Keterangan: 
NWB = non-sparkling wine bligo 
SWB = sparkling wine bligo 

 Perbedaan simbol superscript menunjukkan adanya beda nyata antar data dalam setiap baris perlakuan 
berdasarkan uji binomial non-parametrik (asymp. sig. 2-tailed < 0,05) 

 

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis sensori dengan metode kesukaan berpasangan 

berdasarkan atribut warna, aroma, rasa, kemanisan (sweetness), aftertaste, keseluruhan 

(effervescence) dan overall. Hasil penilaian berdasarkan tujuh atribut dianalisis dengan 

uji statistik binomial non-parametrik. Berdasarkan uji statistik, atribut rasa dan 

effervescence menunjukkan perbedaan nyata, dimana non-sparkling wine bligo lebih 

disukai panelis dibandingkan sparkling wine bligo. Berdasarkan Tabel 4, hasil analisis 

penilaian berdasarkan atribut warna, aroma, sweetness, aftertaste dan overall tidak 

menunjukkan perbedaan nyata, dimana sparkling wine bligo lebih disukai berdasarkan 

aroma dan kemanisan, non-sparkling wine bligo lebih disukai berdasarkan warna, 

aftertaste dan keseluruhan. 

 

  


