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3.  HASIL PENELITIAN 

3.1.  Produk Sirup Dengan Serbuk Pewarna Angkak 

Penampakan visual produk sirup dengan serbuk pewarna angkak dapat dilihat pada 

Gambar 3 

 

 

Gambar 3 Sirup dengan perbedaan konsentrasi Asam Sitrat (a) Pemberian serbuk 

pewarna  dilakukan sebelum pemasakan, dan (b) Pemberian serbuk pewarna 

dilakukan setelah  pemasakan 

 

3.2.  Pengujian pH Sirup 

Data hasil pengujian pH pada sirup dengan pewarna pigmen merah angkak dapat dilihat 

pada Gambar 5 dan Tabel 1 
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Gambar 4 Grafik hasil pengujian derajat keasaman (pH) pada sirup dengan serbuk 

pewarna dari angkak pada  berbagai tingkat  konsentrasi asam sitrat yang 

ditambahkan. 

Tabel 2. Derajat Keasaman (pH) Sirup Dengan Serbuk Pewarna Angkak. 

Konsentrasi 

Asam Sitrat 

Perlakuan 

Pemberian serbuk pewarna sebelum 

pemasakan 

Pemberian serbuk pewarna sesudah 

pemasakan 

0,50% 3,91 ± 0,03 3,94 ± 0,01 

1,00% 3,44 ± 0,01  3,53 ± 0,02 

1,50% 3,07 ± 0,02 3,06 ± 0,6 

 

Gambar 5. dan Tabel 2. : merupakan  hasil pengukuran pH sampel sirup dengan 

penggunakan pH meter. Berdasarkan  Gambar 1 dan  Tabel 1 dapat diketahui semakin 

tinggi konsentrasi asam sitrat  yang ditambahkan maka pH yang dihasilkan semakin 

rendah. Semakin banyak asam sitrat yang ditambahkan  maka kondisi asam yang 

terbentuk semakin kuat. pH terendah dimiliki sirup dengan konsetrasi asam sitrat 1,5%. 

 

3.3. Aktivitas Antioksidan Sirup Dengan Serbuk Pewarna Angkak 

Pengujian Aktivitas antioksidan yang dinyatakan sebagai, %discoloration dapat dilihat 

pada Gambar 6 dan Tabel 3 

 

 

Gambar 5. Grafik Aktivitas Antioksidan  pada sirup dengan  pewarna  angkak  pada 

berbagai tingkat konsentrasi asam sitrat yang ditambahkan.  
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Tabel 3. Aktivitas Antioksidan Sirup Dengan Serbuk Pewarna Angkak..  

Perlakuan  
Konsentrasi Asam sitrat 

0,5% 1,0% 1,5% 

Pemberian serbuk pewarna 

sebelum pemasakan  
19,00±0,02a1 26,33± 0,01b1 31,00±0,01c1 

Pemberian serbuk pewarna 

setelah pemasakan 
11,83± 0,01a2 15,50 ± 0,01b2 22,00 ± 0,03c2 

Komersial 0 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean±standar deviasi  

 Nilai Superscript dengan angka yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata 

dalam perlakuan waktu pemberian pewarna serbuk dalam tingkat kepercayaan 95% 

(<0,05) berdasarkan uji Independent T-test. 

 Nilai Superscript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata 

dalam perlakuan perbedaan konsnetrasi asam sitreat yang ditambahkan dalam tingkat 

kepercayaan 95%(<0,05) berdasarkan uji One Way Annova dengan menggunakan uji 

Duncan 

Berdasarkan Gambar 6 dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada kedua 

perlakuan berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi asam sitrat yang 

digunakan. Semakin tinggi konsetrasi asam sitrat yang ditambahkan makan nilai % 

discoloration akan semakin meningkat. Nilai %discoloration sirup dengan  penambahan 

serbuk pigmen yang dilakukan sebelum pemasakan memiliki hasil lebih tinggi 

dibanding sirup dengan perlakuan penambahan serbuk pigmen setelah pemasakan. Nilai 

%discoloration tertinggi dimiliki oleh sirup konentrasi asam sitrat 1,5% dengan 

perlakuan penambahan serbuk pewarna sebelum pemasakan. Dari hasil uji data yang 

dapat dilihat pada Tabel 3 terdapat hasil yang beda nyata pada kedua perlakuan dan 

pada setiap perbedan konsentrasi asam sitrat. 
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3.4.  Intensitas Pigmen Merah Sirup Dengan Serbuk Pewarna Angkak 

Hasil pengujian intensitas pigmen merah pada sirup dengan spectrofotometri 

500nm dapat dilihat pada Gambar 7 dan Tabel 3 

 

Gambar 6. Grafik Intensitas Pigmen Merah Angkak pada produk sirup dengan 

berbagai tingkat konsentrasi asam sitrat. 

 

Tabel 4.  Intensitas Pigmen Merah Angkak Pada Produk Sirup  

Perlakuan  
Konsentrasi Asam sitrat 

0,5% 1,0% 1,5% 

Pemberian serbuk pewarna 

sebelum pemasakan 
18,03±1,52a1 15,87± 2,38ab1 15,37±1,65b1 

Pemberian serbuk pewarna 

setelah pemasakan 
18,08± 2,68a1    15,31 ± 2,87ab1 13,12 ± 1,56b1 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean±standar deviasi  

 Nilai Superscript dengan angka yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata dalam perlakuan waktu pemberian pewarna serbuk dalam tingkat 

kepercayaan 95% (<0,05) berdasarkan uji Independent T-test. 

 Nilai Superscript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata dalam perlakuan perbedaan konsnetrasi asam sitreat yang ditambahkan 

dalam tingkat kepercayaan 95%(<0,05) berdasarkan uji One Way Annova dengan 

menggunakan uji Duncan 

Berdasakan Gambar 7 hasil yang didapat menunjukkan bahwa pada kedua 

perlakuan yaitu pemberian serbuk pewarna sebelum pemasakan (1) dan pemberian 

serbuk pewarna sesudah pemasakan (2), keduanya mengalami penurunan seiring 

meningkatnya konsentrasi asam sirat yang ditambshkan. Dari uji data pada Tabel 

4 dapat dilihat bahwa pada perbedaan perlakuan waktu pemberian pewarna tidak 

menunjukkan  hasil yang berbeda nyata. Sedangkan pada perbedaan perlakuan 

konsentrasi asam sitrat pada perlakuan pemberian serbuk pewarna sebelum 
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maupun sesudah pemasakan hasil yang didapat menunjukkan perubahan 

penurunan yang signifikan pada sirup dengan konsentrasi asam sitrat 1,5% dari 

sirup konstrasi asamsitrat 0,5%. Intensitas pigmen warna merah  ditangkap oleh  

spektrofotometer dengan panjang gelombang 500nm. 

 

3.5.  Pengujian Intensitas Warna dengan Chromamater. 

3.5.1. Pengujian Intensitas Warna Pada Sirup dengan Chromamater. 

Hasil pengujian intensitas warna dengan Chromameter pada sirup dengan 

berbagai konsentrasi asam sitrat dan perlakuan waktu penambahan serbuk 

pewarna dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Intensitas Warna Sirup Dengan Pewarna Alami Angkak 

Komponen Perlakuan  
Konsentrasi Asam sitrat 

0,5% 1,0% 1,5% 

L 

Pemberian serbuk pewarna 

sebelum pemasakan 
20,640±0,787a1 19,910± 0,205a1 20,060±1,12a1 

Pemberian serbuk pewarna 

sesudah pemasakan 
20,710±0,263a2 21,490 ± 0,750a2 20,890±0,277a2 

a* 

Pemberian serbuk pewarna 

sebelum pemasakan 
21,440± 0,093a1 21,070 ± 0,063a1 21,310±0,099b1 

Pemberian serbuk pewarna 

sesudah pemasakan 
21,230±0,332a1 21,330 ± 0,337a1 22,260±0,116a1 

b* 

Pemberian serbuk pewarna 

sebelum pemasakan 
-0,248±0,143a1 -0,188 ± 0,063a1 -0,145±0,044a1 

Pemberian serbuk pewarna 

sesudah pemasakan 
-0,441±0,044a2 -0,313±0,027ab2 -0,263± 0,034b2 

Keterangan: 

 Semua nilai merupakan nilai mean±standar deviasi  

 Nilai Superscript dengan angka yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata dalam perlakuan waktu pemberian pewarna serbuk dalam tingkat 

kepercayaan 95% (<0,05) berdasarkan uji Independent T-test. 

 Nilai Superscript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata dalam perlakuan perbedaan konsnetrasi asam sitreat yang ditambahkan 

dalam tingkat kepercayaan 95%(<0,05) berdasarkan uji One Way Annova dengan 

menggunakan uji Duncan 

 L* (lightness) menunjukkan tingkat kecerahan, a* (redness) menunjukkan merah 

(positif) atau hijau (negatif) dan  b* (yellowness) menunjukkan warna kuning 

(positif) atau biru (negatif). 
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Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa pemberian  perbedaan konsentrasi 

asam sitrat  dan waktu pemberian serbuk pigmen menghasilkan perbedaan warna 

pada sirup yang dihasilkan.  Pada komponen L* (lightness), tingkat kecerahan 

meningkat pada perbedaan perlakuan waktu pemberian serbuk pigmen yaitu 

sebelum pemasakan dan setelah pemasakan. Pada sirup dengan  perlakuan 

pemberian serbuk pewarna sebelum pemasakan memiliki nilai L yang lebih tinggi 

yang menunjukkan bahwa memiliki warna yang lebih cerah. Terdapat perbedaan 

nyata tingkat kecerahan pada perbedaan perlakuan waktu pemberian serbuk 

pigmen disetiap konsentrasi.  Namun perbedaan konsentrasi asam sitrat tidak 

memberikan perbedaan tingkat kecerahan yang signifikan pada kedua metode 

perlakuan.  

 

Pada komponen a* (redness), terdapat perbedaan tingkat  kemerahan pada tiap 

perbedaan konsentrasi asam sitrat. Sirup yang dihasilkan dengan perlakuan 

perbedaan waktu pemberian serbuk pewana menghasilkan nilai yang tidak 

berbeda nyata. Pada sirup dengan perlakuan pemberian warna sebelum 

pemasakann, perbedaan perlakuan konsentrasi asam sitrat baru akan 

menghasilakan perbedan yang signifikan pada konsentrasi asam sitrat 1,5%. 

Sedangkan pada sirup dengan perlakuan pemberian serbuk setelah pemasakan 

tidak memiliki hasil a* yang berbeda secara signifikan pada ketiga konsentrasi. 

  

Pada komponen b* (yellowness), terjadi peningkatan tingkat kekuningan pada tiap 

peningkatan  konsentrasi asam sitrat. Pada sirup dengan perlakuan pemberian 

warna setelah pemasakann, perbedaan konsentrasi asam sitrat baru akan 

menghasilakan perbedaan nilai b* yang signifikan pada konsentrasi asam sitrat 

1,5%. Pada perbedaan perlakuan waktu pemberian serbuk pewarna hasil niali b* 

yang didapat saling berbeda nyata. Sirup dengan perlakuan pemberian serbuk 

pewarna sebelum pemasakan memiliki nilai b yang lebih tinggi yang berarti 

memiliki kecenderungan warna kuning yang lebih. Nilai b* yang didapat berupa 

negatif yang menunjukkan bahwa intensitas warna yang didapat cenderung kearah 

biru. 
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3.5.2. Intensitas Warna pada Sirup Setelah Diencerkan. 

Hasil pengujian intensitas warna dengan Chromameter pada sirup yang telah 

diencerkan dengan berbagai konsentrasi asam sitrat dan perlakuan waktu 

penambahan serbuk pewarna dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Intensitas Warna Sirup Dengan Pewarna Alami Angkak Setelah 

Diencerkan 

Komponen 
Perlakuan pemberian serbuk 

pigmen 

Konsentrasi Asam sitrat 

0,5% 1,0% 1,5% 

L 

Pemberian serbuk pewarna 

sebelum pemasakan 
34,27±0,31a1  32,55±0,52a1 31,61±1,35b1 

Pemberian serbuk pewarna 

sesudah pemasakan 
42,61±1,36a1 36,37±1,11b1 35,16±0,48a1 

a* 

Pemberian serbuk pewarna 

sebelum pemasakan 
10,54± 0,41a1 9,14± 0,13b1 8,54±0,45c1 

Pemberian serbuk pewarna 

sesudah pemasakan 
6,35±0,28a2 5,46± 0,36b2 3,99±0,23c2 

b* 

Pemberian serbuk pewarna 

sebelum pemasakan 
9,81±0,96a1 10,84±0,18ab1 11,61±0,18b1 

Pemberian serbuk pewarna 

sesudah pemasakan 
12,77±0,20a2 14,74±0,67b2 16,22 ± 0,38c2 

Keterangan  

 Semua nilai merupakan nilai mean±standar deviasi  

 Nilai Superscript dengan angka yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata dalam perlakuan waktu pemberian pewarna serbuk dalam tingkat 

kepercayaan 95% (<0,05) berdasarkan uji Independent T-test. 

 Nilai Superscript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata dalam perlakuan perbedaan konsnetrasi asam sitreat yang ditambahkan 

dalam tingkat kepercayaan 95%(<0,05) berdasarkan uji One Way Annova dengan 

menggunakan uji Duncan. 

 L* (lightness) menunjukkan tingkat kecerahan, a* (redness) menunjukkan merah 

(positif) atau hijau (negatif) dan  b* (yellowness) menunjukkan warna kuning 

(positif) atau biru (negatif). 

 

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa pemberian perlakuan waktu 

pemberian serbuk pewarna dan perlakuan perbedaan konsentrasi asam sitrat 

menghasilkan sirup (diencerkan 1:5) dengan warna yang berbeda. Pada komponen 

L* (lightness), nilai L lebih tinggi didapatkan pada sirup (yang telah diencerkan) 

dengan penambahan serbuk pewarna setelah pemasakan. Dengan semakin 
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tingginya nilai L menunjukkan bahwa sirup dengan perlakuan tersebut memiliki 

warna yang lebih cerah. Tingkat kecerahan pada perbedaan perlakuan waktu 

pemberian serbuk pewarna menghasilkan nilai L yang tidak beda nyata.  Pada 

perlakuan perbedaan konsentrasi asam sitrat nilai L semakin meningkat 

berbanding terbalik dengan presentase konsentrasi asam sitrat yang diberikan. 

Pada kedua perlakuan waktu pemberian serbuk pewarna, sirup yang telah 

diencerkan dengan konsetrasi 0,5% memiliki L yang lebih tinggi dibanding sirup 

yang telah diencerkan dengan konsentrasi asam sitrat 1,5% secara beda nyata. 

 

Pada komponen a* (redness), terdapat penurunan tingkat kemerahan pada tiap 

perbedaan konsentrasi asam sitrat. Sirup yang dihasilkan dengan perlakuan 

perbedaan waktu pemberian serbuk pewarna menghasilkan nilai yang beda nyata. 

Sirup dengan perlakuan pemberian serbuk pewarna sebelum pemaskan memiliki 

nilai a* yang lebih rendah. Pada perlakuan perbedaan pemberian konsentrasi asam 

sitrat nilai a* pada perlakuan sebelum dan sesudah menghasilkan penigkatan nilai 

a* yang signifikan seiring meningkatnya konsentrasi asam sitrat yang 

ditambahkan. Pada komponen b* (yellowness), terjadi peningkatan tingkat 

kekuningan yang signifikan pada tiap peningkatan konsentrasi asam sitrat. Hasil 

yang didapat berupa nilai positif yang menunjukkan bahwa intensitas warna yang 

didapat cenderung kuning. Pada perbedaan perlakuan pemberian serbuk pewarna 

sebelum dan sesudah pemasakan, sirup dengan pemberian sebelum memiliki nilai 

b* secara signifikan lebih rendah. 

 



18 
 

 
 

 

Gambar 7 Sirup setelah diencerkan dengan perbandingan 1:5. Sirup dengan 

perlakuan pemberian serbuk setelah pemasakan (A) dan sebelum pemasakan (B) 

dengan konsentrasi asam sitrat secara berurutan 0,5% ; 1% dan 1,5% . 

3.6. Karakteristik Organoleptik 

Hasil uji Organoleptik dengan analisa sensori dapat dilihat pada Tabel 7 dan 

Gambar 8 

 

Tabel 7 Hasil Uji Organoleptik Sirup  

Konsentrasi 

Asam Sitrat 

Perlakuan pemberian 

serbuk pigmen 

Parameter 

Warna Aroma Rasa Overall 

0,5% Pemberian serbuk 

pewarna sebelum 

pemasakan 

2,38±0,88b 2,93±0,73a 2,75±1,00a 2,73±0,85a 

 Pemberian serbuk 

pewarna sesudah 

pemasakan 

2,73±0,99b 2,95±0,81a 2,72±0,90a 2,78±0,78a 

1,0% Pemberian serbuk 

pewarna sebelum 

pemasakan 

2,53±0,88b 3,00±0,85a 3,00±0,78a 2,95±0,71a 

 Pemberian serbuk 

pewarna sesudah 

pemasakan 

2,68±0,80b 2,62±0,90a 2,62±0,90a 1,70±0,70a 

1,5% Pemberian serbuk 

pewarna sebelum 

pemasakan 

2,42±0,93b 2,40±0,95a 2,78±0,83a 2,67±0,73a 

 Pemberian serbuk 

pewarna sesudah 

pemasakan 

2,60±0,81b 2,75±0,90a 2,40±0,95a 2,81±0,76a 

Komersial 3,43±1,06a 2,85±1,08a 2,98±0,86a 3,076±0,86a 

Keterangan: 

1. Nilai pada Tabel adalam mean ± standar deviasi (n =7) 

A B 

0,5% 1,0% 1,5% 0,5% 1,0% 1,5% 
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2. Nilai dengan superscript yang berbeda , menyatakan adanya bedanyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) dengan uji kruskal Wallis yang 

dilanjutkan dengan uji Mann whitney. 

3. Nilai: 1 = sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3=suka, dan 4=  sangat suka. 

 

 

 

Gambar 8 Diagram hasil uji organoleptik sirup 

 

Pada Tabel 7, dapat dilihat hasil analisa sensori secara rating sirup dengan pigmen 

monaskurobin.  Parameter yang diujikan pada analisa sensori ini yaitu warna, 

aroma, rasa dan overall atau keseluruhan. Berdasarkan hasil yang didapat pada 

parameter warna dan overall, sirup komersial memiliki nilai kesukaan yang paling 

banyak. Sedangkan pada parameter aroma dan rasa,sirup yang paling banyak 

disukai yaitu sirup konsentrasi asam sitrat 1,5% dan dengan perlakuakan 

penambahan pewarna sebelum pemasakan. Dari uji data, hanya parameter 

warnalah yang memiliki hasil tingkat kesukaan yang berbeda nyata antar 

perlakuan. Sedangkan pada paramater aroma, rasa dan overal memiliki nilai 

kesukaan yang tidak berbeda nyata. Pada Gambar 8, menunjukkan pada aspek 

warna, rasa dan overall sirup komersial memiliki tingkat kesukaan yang paling 

tinggi, sedangkan pada aspek warna sirup dengan konsentrasi asam sitrat 1% 

dengan perlakuan waktu pemberian asam sitrat sebelum pemasakan. bahwa 
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diagram dengan luasan paling kecil adalah hasil yang paling tidak disukai secara 

keseluruhan, sedangkan diagram dengan luasan paling besar adalah hasil yang 

paling disukai secara keseluruhan yaitu komersial. 


