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RINGKASAN   

 

Tujuan penelitianmendapatkan formulasi optimal dalam pembuatan 

minuman fungsional black mulberry dengan menggunakan suatu aplikasi yaitu 

Design Expert metode Mixture D-Optimal. Penelitian ini dilakukan dengan 

program tersebut sehingga menghasilkan sifat kimia, fisika dan organoleptik sesuai 

yang diinginkan sehingga  didapatkan formulasi terbaik. Respon dalam penelitian 

ini adalah analisis kimia yaitu skrining fitokimia polifenol dan flavonoid, respon 

fisika yaitu viskositas dan pH, dan uji organoleptik dalam atribut warna, aroma, 

rasa dan kekentalan. Hasil penelitian mendapatkan 11 formulasi yang ditawarkan 

untuk memproduksi satu formulasi optimal berdasarkan nilai keinginan yang 

menunjukan nilai 1 adalah buah black mulberry 49,193%, air 42,228%, dan gula 

stevia 4,579%, serta bahan tambahan lainnya sebagai variabel tetap yaitu natrium 

benzoat 1000 ppm 0,5%, asam sitrat 0,1% yaitu 1,5%, pektin 1% dan garam dapur 

0,1M 1%. Sampel terpilih selanjutnya dilakukananalisis Aktivitas Antioksidan dan 

Kadar Total Flavonoid. Hasil analisis laboratorium terhadap viskositas yaitu 

0,0081kg/m.s, pH 3,22, organoleptik atribut warna 5,1, rasa 4,43, dan aroma 4,17. 

Hasil analisis laboratorium mendekati prediksi program design expert metode d-

optimal. Serta antioksidan dengan gula stevia adalah 3353,889 ppm dan tanpa gula 

4947,444 ppm. Sedangkan kadar total flavonoid dengan adanya gula memiliki nilai 

sebesar 6,00%, tanpa gula sebesar 5,88%.  

 

Kata Kunci : Black Mulberry, Minuman Fungsional, Design Expert Metode D-

Optimal, Gula Stevia. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

 

Antioksidan alami dapat diperoleh dari buah dan sayuran yang mengandung 

senyawa antioksidan. Senyawa yang terkandung dalam tumbuhan yang memiliki 

aktivitas antioksidan adalah vitamin C, E, A, karotenoid, polifenol, 

asam fenolat, flavonoid, tanin, dan lignan (Pietta, 2000). Black mulberry merupakan 

salah satu tanaman yang memiliki banyak potensi, diantaranya menurunkan 

kolesterol darah, kencing manis, dan hipertensi (Mallaleng, et.all, 2011), memiliki 

aktivitas antimikroba, nephroprotektif, anti-HIV, antihiperglikemik, efek 

immunoregulator, efek antistres, hepatoprotektif, aktivitas antioksidan (Zafar, 

et.all, 2013), dan dapat menghambat biosintesis melanin (Lee, et.all, 2002). 

Black mulberry merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Cina. 

Tanaman ini dibudidayakan karena daunnya merupakan makanan utama ulat sutera. 

Tanaman murbei memiliki banyak spesies, diantaranya Morus alba, Morus 

multicaulis, Morus nigra, Morusmacroura, Morus cathayana, Morus indica, Morus 

canva, Morus khunpai, Morus husan, Morus lembang (Utomo, 2013). 

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 populasi mulberry 

(murbei) di Provinsi Jawa Barat memiliki luas perkebunan sekitar 124.888 m2 atau 

dengan nilai presentasi yaitu 14,56%. Dimana luas perkebunan mulberry di Jawa 

Barat memiliki presentasi tertinggi kedua di Indonesia. Sedangkan untuk populasi 

tertinggi yaitu di daerah Sulawesi Selatan dengan memiliki luas perkebunan sekitar 

613.257 m2 atau dengan nilai presentasi yaitu 70,93%. 

Dilihat dari karakter fisiknya, black mulberry merupakan buah yang 

memiliki rasa segar, manis, berwarna merah hingga kehitaman, dan black mulberry 

memilki kadar antosianin hingga 1993mg/100g yang mana antosianin berperan 

sebagai sumber antioksidan. Buah black mulberry yang sudah masak akan berwarna 

kehitaman dan teksturnya mudah hancur sehingga perlu mendapat perlakuan 



 
 

2 
 

pengolahan pangan salah satunya diolah menjadi minuman sirup (Rahmansari H 

dan Wahono H.S, 2014) 

Black mulberry sangat berpotensi, yaitu pada bagian buah yang memiliki 

zat aktif antosianin sebagai antioksidan (Anonymous, 2002). Ditinjau dari 

komposisi kimiawi buahnya, tanaman murbei memiliki senyawa-senyawa penting 

yang menguntungkan bagi kesehatan manusia. Diantaranya adalah kandungan 

cyanidin yang berperan sebagai antosianin, insoquercetin, sakarida, asam linoleat, 

asam stearat, asam oleat, dan vitamin (karotin, B1, B2,C). Keunggulan yang dimilki 

tersebut menjadikan tanaman ini berpotensi untuk diolah menjadi produk pangan 

fungsional yang memiliki nilai tambah di masyarakat. 

Flavonoid adalah senyawa organik alami yang ada pada tumbuhan secara 

umum. Flavonoid alami banyak memainkan peran penting dalam pencegahan 

diabetes dan komplikasinya (Jack, 2012). Flavonoid merupakan senyawa polar 

karena mempunyai gugus hidroksil atau gula, sehingga dapat larut dalam pelarut 

polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida, dan air (Markham, 

1988). 

Pengembangan formulasi menjadi hal yang sangat penting sehingga dapat 

menghasilkan produk pangan yang bisa diterima oleh masyarakat. Adanya 

pencampuran yang digunakan dalam formulasi pembuatan minuman fungsional jus 

black mulberry dapat mempengaruhi karakteristik dari jus yang dihasilkan. 

Salah satu software yang dapat digunakan dalam penentuan formulasi 

secara optimal adalah Design Expert. Design Expert digunakan untuk optimasi 

proses dalam respon utama yang diakibatkan oleh beberapa variabel dan tujuannya 

adalah optimasi respon tersebut (Bas dan Boyaci, 2007). 

Design Expert menyediakan beberapa pilihan desain dengan fungsinya 

masing-masing, salah stunya adalah Mixture Design yang berfungsi untuk 

menemukan formulasi optimal. Ada beberapa pilihan dalam mixture design antara 

lain simplex lattice, simplex centroid, d-optimal, distance based, user defined, dan 

historical data. Desain simpleks dapat digunakan jika komponen membentuk 

wilayah simplex (rentang faktor yang sama). Untuk ruang non-simplex pilihlah 
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desain d-optimal. D-Optimal merupakan pilihan desain dalam mixture mengalami 

kendala maka program akan menyarankan menggunakan d-optimal. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Rencana penelitian pada ini mempunyai ruang lingkup empat kegiatan 

sebagai berikut : 

➢ Persiapan, yaitu meliputi kegiatan survey lapangan ke petani black 

mulberrydi wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. 

➢ Kegiatan analisis kandungan black mulberry, kegiatan ini merupakan 

kegiatan di laboratorium untuk mengetahui secara pasti kandungan gizi 

dari black mulberry. 

➢ Kegiatan eksperimen/percobaan pengolahan jus black mulberry, 

melalui proses-proses sortasi, pencucian, penirisan, penghancuran, 

penyaringan, pemanasan, pembotolan dan pasteurisasi. 

➢ Kegiatan pengujian, yaitu melakukan pengujian terhadap produk yang 

dihasilkan dengan uji organoleptik/inderawi, uji komposisi nilai gizi, 

dan uji keadaan fisik produk,sekaligus mencari komposisi yang optimal. 
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Tabel 1. Rencana Target  Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS1) TS+1 

1 Publikasi Ilmiah  
Internasional   draft Submitted  

Nasional Teraktreditasi   draft Submitted  

2 Pemakalah dalam temu ilmiah 
Internasional 

 Tidak 

ada  terdaptar 

Nasional terdaptar 

 Sudah 

dilaksanakan 

3 
Invited Speaker dalam temu 

ilmiah 

Internasional 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

Nasional 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

4 Visiting Lecture 
Internasional 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

5 
Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

Peten 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

Paten sederhana  draf terdaftar  

Hak Cipta 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

Merek dagang 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

Desain Produk Industri 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

Indikasi Geografis 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

Perlindungan Varietas 

Tanaman 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

Perlindungan 

Topografi Sirkuit 

Terpadu 

 Tidak 

ada  Tidak ada 

6 Teknologi Tepat Guna    Produk  Penerapan 

7 

Model/Purwarupa/Desain/Karya 

seni/Rekayasa Sosial    Produk  Produk 

8 Buka Ajar (ISBN)   

 Tidak 

ada  draf 

9 

Tingkat Kesiapan Teknologi 

(TKT)    3 7  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Minuman Fungsional 

Jepang merupakan negara yang diakui sebagai negara pelopor 

pengembangan produk-produk pangan fungsional. Pada tahun 1984-1986, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jepang menyelesaikan suatu laporan 

mengenai analisis data statistik terhadap nilai nutrisi pangan. Konsep “Pangan 

Fungsional” pertama kali diperkenalkan dalam laporan tersebut, yaitu pangan yang 

memiliki tiga fungsi dasar dalam tubuh manusia (Ichikawa, 1994). Fungsi primer 

pangan dilihat dari aspek nutrisional (gizi tinggi), fungsi sekunder pangan yaitu 

sifat sensori (penampilan menarik serta citarasa yang enak), dan fungsi tersier 

pangan yang mengarah pada aspek fisologikal (pengaruh positif bagi kesehatan 

tubuh). 

Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Departemen 

Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang mendefinisikan pangan fungsional sebagai 

pangan olahan yang mengandung ingridien yang mampu membantu fungsi tubuh 

secara spesifik selain memiliki nilai gizi (Ichikawa, 1994). Beberapa fungsi 

fisiologikal pangan meliputi fungsi yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh, 

mencegah timbulnya penyakit seperti hipertensi dan diabetes, membantu 

pemulihan kesehatan, mengatur kondisi ritme fisik tubuh, dan menghambat proses 

penuaan (Ichikawa, 1994).   

Suatu pangan dapat dikategorikan menjadi pangan fungsional jika memiliki 

tiga syarat utama yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Merupakan makanan atau minuman (bukan kapsul, tablet, atau serbuk) yang 

mengandung senyawa bioaktif tertentu yang berasal dari bahan alami. 

2. Harus merupakan bahan yang dikonsumsi dari bagian diet sehari-hari. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kapsul
http://id.wikipedia.org/wiki/Tablet
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3. Memiliki fungsi tertentu setelah dikonsumsi, seperti meningkatkan mekanisme 

pertahanan biologis, mencegah dan memulihkan penyakit tertentu, mengontrol 

fisik dan mental serta memperlambat proses penuaan dini. 

Menurut Ichikawa tahun 1994, di Jepang, Kementerian Kesehatan, 

Pekerjaan, dan Kesejahteraan menyatakan bahwa suatu pangan bisa disebut sebagai 

pangan fungsional jika memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Pangan tersebut harus dapat meningkatkan fungsi diet dan kesehatan. 

2. Nilai positif gizi dan kesehatan harus terbukti kuat dengan hasil penelitian secara 

empiris. 

3. Anjuran konsumsi dari pangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli 

gizi dan kesehatan. 

4. Pangan dan komponen ingredien yang terkandung di dalamnya harus aman 

sesuai dengan diet seimbang. 

5. Ingredien pangan yang terdapat didalamnya harus terkarakterisasi secara jelas 

dalam hal sifat fisik dan kimia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (metode 

yang digunakan untuk menganalisa dari sifat tersebut harus disertakan dengan 

jelas). 

6. Ingredien pangan yang terdapat didalamnya tidak boleh menurunkan nilai gizi 

dari pangan tersebut. 

7. Pangan tersebut harus dikonsumsi sesuai dengan asupan dan cara yang normal. 

8. Pangan tersebut tidak boleh dalam bentuk tablet, kapsul, atau serbuk. 

9. Ingredien pangan yang terdapat didalamnya harus berasal dari komponen alami. 

Kelompok senyawa yang dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis 

tertentu di dalam pangan fungsional adalah senyawa-senyawa alami di luar zat gizi 

dasar (karbohidrat, protein, dan lemak) yang terkandung dalam pangan yang 

bersangkutan, yaitu: serat makanan (dietary fiber), oligosakarida, gula alkohol 

(polyol), asam lemak tidak jenuh jamak (polyunsaturated fatty acids = PUFA), 

peptida dan protein tertentu, glikosida dan isoprenoid, polifenol dan isoflavon, kolin 
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dan lesitin, bakteri asam laktat, phytosterol, vitamin dan mineral tertentu (Tarigan, 

1986). 

 The International Food Information (IFIC) mendefinisikan pangan 

fungsional sebagai pangan yang memberikan manfaat kesehatan di luar zat-zat 

dasar. Menurut Badan POM, pangan fungsional adalah pangan yang secara alamiah 

maupun telah melalui proses, mengandung satu atau lebih senyawa yang 

berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis 

tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional dikonsumsi 

sebagaimana layaknya makanan dan minuman, mempunyai karakteristik sensori 

berupa penampakan, warna, tekstur dan cita rasa yang dapat diterima oleh 

konsumen. Pangan fungsional juga tidak memberikan kontraindikasi dan tidak 

memberi efek samping pada jumlah penggunaan yang dianjurkan terhadap 

metabolisme zat gizi lainnya. 

Pangan fungsional dikonsumsi layaknya makanan atau minuman, 

mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa 

yang dapat diterima oleh konsumen, serta tidak memberikan kontraindikasi dan 

tidak memberikan efek samping terhadap metabolisme zat gizi lainnya jika 

digunakan pada jumlah penggunaan yang dianjurkan. Meskipun mengandung 

senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan, pangan fungsional tidak berbentuk 

kapsul, tablet atau bubuk yang berasal dari senyawa alai (Winarti dkk, 2015). 

Pangan fungsional mempunyai tiga fungsi dasar antara lain sensory (warna 

dan penampilan menarik, citarasanya enak), nutritional (bernilai gizi), dan 

physiological (memberikan pengaruh fisiologis, menguntungkan bagi tubuh). 

Fungsi fisiologis dari suatu pangan antara lain adalah mencegah penyakit yang 

berhubungan dengan konsumsi pangan, meningkatkan daya tahan tubuh 

(regulating bio-defensiveness), meregulasi ritme kondisi fisik tubuh, 

mempertambat proses penuaan (aging) dan penyehatan kembali (recovery) tubuh 

setelat menderita penyakit tertentu (Muchtadi, 2004). 

Produk pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan mulai banyak 

diminati okeh konsumen karena kesadaran akan pentingnya hidup sehat semakin 
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meningkat. Senyawa fitokimia sebagai senyawa kimia yang terkandung dalam 

tanaman mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesehatan termasuk 

fungsinya dalam pencegahan terhadap penyakit degeneratif. Beberapa senyawa 

fitokimia yang diketahui mempunyai fungsi fisiologis adalah karotenoid, fitosterol, 

saponin, glikosinolat, polifenol, inhibitor protease, monoterpen, fitoestrogen, 

sulfide dan asam fitat (Winarti dkk, 2005) 

 

2.2.  Black Mulberry 

 Black Mulberry merupakan tanaman pohon yang berbeda dari berry 

kebanyakan yang merupakan tanaman semak. Tinggi pohon black Mulberry sekitar 

10-15 meter dan hidup di area subtropik di Afrika, Asia dan Amerika. Black 

Mulberry atau yang dikenal juga dengan nama Murbai adalah tanaman dari 

keluarga Moraceae berjenis Morus. Beberapa jenis black mulberry adalah Morus 

alba di daerah Asia Timur, Morus mesozygia di Afrika Selatan dan Tengah, Morus 

rubra di Amerika Utara, serta Morus insignis di Amerika Selatan. Buah Black 

Mulberry merupakan buah jamak yang bergerombol dengan panjang 2 – 3 cm 

berwarna ungu tua hingga hitam saat masak serta berasa manis. Black Mulberry 

sudah banyak dibudidayakan tidak hanya untuk diambil buahnya sebagai selai, 

minuman dan bahan kue tetapi juga daunnya sebagai makanan ulat sutra (Bombyx 

mori). Kandungan antosianin dalam Black Mulberry ternyata banyak manfaatnya 

bagi kesehatan dengan fungsi sebagai antioksidan (Anonim, 2015). 

Tanaman black mulberry berasal dari India dan Cina di kaki pegunungan 

Himalaya. Kemudian tanaman Murbei tersebar hingga ke beberapa wilayah, 

penyebaran tanaman black mulberry ini didukung oleh kemudahan tanaman black 

mulberry yang dapat tumbuh dari daerah sub tropis hingga ke daerah tropis. 

Beberapa negara yang telah mengembangkan tanaman black mulberry antara lain 

Jepang, Cina, Korea, Rusia, India, Brazil, Italia, Perancis, Spanyol, Yunani, 

Yugoslavia, Hungaria, Rumania, Polandia, Bulgaria, Turki, Mesir, Syria, Cyprus, 

Sri Lanka, Iran, Bangladesh, Afganistan, Lebanon, Thailand, Myanmar, Vietnam, 

Indonesiam dan Kamboja (Departemen Kehutanan, 2007). 
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Tanaman black mulberry merupakan tanaman perdu, tingginya dapat 

mencapai 6 meter dengan tajuk yang jarang, bercabang banyak, daunnya berwarna 

hijau tua dengan bentuk mulai dari bulat, berlekuk, dan bergerigi dengan 

permukaan kasar atau halus tergantung jenisnya. Pertumbuhan tanaman black 

mulberry sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah dan iklim setempat. Di daerah 

tropis seperti di Indonesia, meskipun black mulberry tidak mengalami masa 

istirahat, tetapi terdapat perbedaan pertumbuhan pada saat musim hujan dan musim 

kemarau. Penyebabnya adalah faktor kandungan air tanah. Perbedaan pertumbuhan 

yang nyata terlihat antara musim hujan dan musim kemarau. Waktu pertumbuhan 

yang paling baik bagi tanaman black mulberry adalah diantara musim hujan dan 

musim kemarau, saat curah hujan mulai berkurang sedangkan temperatur udara 

masih cukup tinggi (Departemen Kehutanan, 2007). 

Buah black mulberry pada waktu muda berwarna putih kehijau-hijauan 

kemudian berubah menjadi merah muda dan rasanya asam. Pada saat buah telah 

matang, warna buah black mulberry menjadi merah tua agak kehitaman dan rasanya 

manis. Adapun buah black mulberry dapat dilihat dari gambar 1 (Departemen 

Kehutanan, 2007). 

 

 

Gambar 1. Buah Black Mulberry 

Penggolongan jenis tanaman black mulberry kedalam spesies, sub 

spesies/varietas dilakukan berdasarkan struktur bunga, daun, dan cabang. Di 

Indonesia sendiri terdapat barbagai macam jenis tanaman black mulberry, namun 

yang banyak ditanam oleh petani sebanyak 6 varietas black mulberry saja. Varietas 

black mulberry tersebut antara lain Morus nigra, Morus Alba, Morus Australis, 

Morus cathayana, Morus multicaulis dan Morus amcroura.  
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Buah black mulberry ini ternyata mengandung senyawa antioksidan yaitu 

antosianin. Berdasarkan penelitian level antosianin terhadap 31 jenis murbei yang 

terhitung sebagai cyanidin 3-glucoside, berkisar antara 147,68 hingga 2725, 46 

mg/100 g filtrat. Kandungan unsur gizi pada 100 gr buah black mulberry dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2. Kandungan Unsur Gizi dalam 100 gr Buah Black Mulberry 

No Unsur Gizi Kadar/100gram bahan 

1 Energi (kkal) 48 

2 Protein (g) 1,6 

3 Lemak (g) 0,4 

4 Karbohidrat (g) 12,9 

5 Serat diet (g) 3,3 

6 Riboflavin (mg) 0,05 

7 Vitamin E (mg) 12,78 

8 Kalsium (mg) 30 

9 Fosfor (mg) 33 

10 Kalium (mg) 32 

11 Natrium (mg) 1,9 

12 Zat Besi (mg) 0,3 

Di Indonesia ada kira-kira 100 lebih jenis/ varietas black mulberry, tetapi 

yang dikenal ada 6 jenis yaitu : 

-     Morus cathayana 

-     Morus alba 

-     Morus multicaulis 

-     Morus nigra 

-     Morus australis 

-     Morus macruora 
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Dari keenam jenis tersebut, jenis yang dianjurkan ditanam karena 

keunggulannya, baik produktivitas maupun kualitas daunnya adalah Morus 

cathayana, Morus alba, Morus multicaulis, Morus kanva (dari India), SHA 4 X 

LUN 109 (Cina), Morus multicaulis (Cina`2) dan Morus alba (Calafat). Jenis-jenis 

tersebut sudah beradaptasi cukup baik dengan kondisi lingkungan di Indonesia. 

Adapun varietas dari black mulberry yang dapat dilihat dari tabel 3 : 

Tabel 3. Varietas Black Mulberry 

Sumber : Rachmat, 2014 

 Klasifikasi ilmiah black mulberry, ialah sebagai berikut  (Sunarto, 1997) : 

Kingdom                     : Plantae 

Divisi                           : Spermatophyta 

Sub divisi                    : Angiospermae 

Kelas                           : Dicotyledonae 

Sub kelas   : Apetalae 

Ordo                            : Urticales 

Famili                          : Moraceae 

Genus                          : Morus 

Spesies                        : Morus nigra L. 

 

Dalam satu pohon tanaman black mulberry terdapat bunga jantan, bunga 

betina dan bunga sempurna yang terpisah. Black mulberry berbunga sepanjang 

tahun. Buahnya banyak berupa buah buni, berair dan rasanya enak. Buah muda 

warnanya hijau, setelah masak menjadi hitam. Biji kecil, warna hitam. Tumbuhan 

No Varietas Species Negeri asal Tinggi dpl 

1 Kanva-2 M. bombycis India 400 -1200 

2 Cathayana M. alba Jepang 200 – 500 

3 Multicaulis M. multicaulis Jepang 700 – 1200 

4 Lembang M. bombycis Indonesia 200 – 500 

5 Khunpai M. bombycis Tailand 300 – 500 
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ini dibudidayakan selain karena daunnya digunakan untuk makanan ulat sutera 

dapat pula digunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia (Sunarto, 1997). 

Tanaman black mulberry  (Morus nigra L.) berbentuk semak (perdu) yang 

tingginya 5-6 meter, dapat juga berbentuk pohon yang tingginya dapat mencapai 

20-25 meter.  Curah hujan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman black 

mulberry antara 635-2500 mm/tahun dengan suhu optimal antara 23,90 C dan 

26,60 C, tetapi pada umumnya tanaman black mulberry dapat tumbuh dengan baik 

pada suhu minimum 130 C dan suhu maksimum 380 C. Adaptasi tumbuh tanaman 

black mulberry relatif baik dan tanaman ini dapat tumbuh pada lokasi dengan 

variasi suhu, pH tanah dan ketinggian dari permukaan laut yang sangat besar, oleh 

karena itu tanaman ini mudah dikembangkan untuk kebutuhan lain, seperti sebagai 

sumber pakan ternak (Atmosoedarjo, dkk, 2000). 

Antioksidan alami dapat diperoleh dari buah dan sayuran yang mengandung 

senyawa antioksidan. Senyawa yang terkandung dalam tumbuhan yang memiliki 

aktivitas antioksidan adalah vitamin C, E, A, karotenoid, polifenol, asam fenolat, 

flavonoid, tanin, dan lignan (Pietta, 2000). Black mulberry merupakan salah satu 

tanaman yang memiliki banyak potensi, diantaranya menurunkan kolesterol darah, 

kencing manis, dan hipertensi (Mallaleng dkk, 2011), memiliki aktivitas 

antimikroba, nephroprotektif, anti-HIV, antihiperglikemik, efek immunoregulator, 

efek antistres, hepatoprotektif, aktivitas antioksidan dan dapat menghambat 

biosintesis melanin (Lee et al., 2002). 

 

2.3.  Gula Rendah Kalori (Stevia) 

 Pemanis merupakan komponen bahan pangan, baik pemanis alami maupun 

sintesis merupakan senyawa yang memberikan persepsi rasa manis, tetapi tidak 

mempunyai nilai gizi atau disebut non-nutritive sweeteners. Bahan aditif lain yang 

diberikan sebagai pemberi rasa manis pengganti gula adalah aspartam, sakarin, 

sorbitol dan lainnya (Effendi, 2012). 

 Zat aditif pemberi rasa manis yang masih digunakan pada saat ini sebagai 

pengganti gula yang diberikan kepada makanan dengan tujuan untuk mengurangi 
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jumlah kalori dalam makanan terutama pada makanan diet adalah aspartam, 

sukralose, dan sorbitol. Setiap aditif yang digunakan dalam pengolahan makanan 

mempunyai satu atau lebih kegunaan. Misalnya, meningkatkan nilai gizi, 

menghambat kebusukan, atau memberikan tekstur dan sifat-sifat yang unik 

(Effendi, 2012). 

 Menurut Effendi tahun 2012, fungsi dari beberapa macam aditif makanan 

adalah sebagai berikut : 

a. Pemanis buatan 

Pemanis buatan sering ditambahkan kedalam makanan dan minuman 

sebagai pengganti gula karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan 

pemanis alami atau gula. Pemanis buatan merupakan bahan tambahan makanan 

yang berfungsi untuk memberikan rasa manis dan membantu mempertajam 

terhadap rasa manis. Pemanis buatan tersebut harus mempunyai rasa manis, 

membantu pempertajam penerimaan terhadap rasa manis, tidak menggandung 

kalori yang jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita diabetes dan 

harganya lebih murah. 

 Adapun penggunaan pemanis buatan yang diizinkan dalam makanan adalah 

sebagai  berikut : 

1. Sakarin dalam bentuk senyawa garam natrium sakarin, digunakan untuk 

saus, es lilin, minuman ringan dan minuman yoghurt berkalori rendah 

dengan dosis 300mg/kg, es krim, dan sejenisnya serta jem dan jeli 

berkalori rendah dengan dosis 200 mg/kg, permen berkalori rendah 

dengan dosis 100 mg/kg, serta permen karet dan minuman ringan 

fermentasi berkalori rendah dengan dosis 50mg/kg. Sakarin memiliki 

kemanisan 500x kemanisan gula. 

2. Siklamat dalam bentuk senyawa garam natrium dan kalsium siklamat, 

digunakan untuk saus, es lilin, minuman ringan dan minman yoghurt 

berkalori rendah dengan dosis 3g/kg, es krim, es puter dan sejenisnya 

serta jem dan jeli berkalori rendah dengan dosis 2g/kg, permen berkalori 

rendah dengan dosis 1g/kg, dan minuman ringan fermentasi berkalori 
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rendah dengan dosis 500mg/kg. Kemanisan dari natrium siklamat ini 

adalah 50x kemanisan gula. 

3. Sorbitol, digunakan untuk kismis dengan dosisi 5g/kg, jem, jeli dan roti 

dengan dosis 300mg/kg dan makanan lain dengan dosis 120 mg/kg 

(Effendi, 2012) 

Pengganti gula adalah bahan tambahan makanan yang meniru rasa dari gula 

ketika bertemu dengan lidah, umumnya memiliki nilai kalori yang lebih rendah. 

Pengganti gula dapat berasal dari bahan alam maupun sintetik. Minuman ringan 

yang berlabel "diet" atau "rendah kalori" biasanya mengandung bahan pengganti 

gula atau pemanis buatan. Rasa manis dari pengganti gula dibandingkan dengan 

gula pasir biasa sehingga didapatkan angka tertentu yang dapat digunakan untuk 

menakar jumlah atau konsentrasi yang akan digunakan dalam makanan supaya 

tidak terlalu manis. Stevia, aspartam, sucralose, neotame, natrium acesulfame, dan 

saccaharin adalah pemanis buatan yang paling banyak digunakan dalam industri 

saat ini (Wikipedia, 2014) 

Stevia adalah salah satu pemanis pengganti gula yang berasal dari alam. 

Pemanis alami lainnya yaitu xylitol dan sorbitol yang diekstrak dari buah-

buahan namun juga bisa dibuat dari bahan lain dengan cara hidrogenasi gula 

sederhana. Xylitol kini dapat dibuat dari xylosa, sorbitol dari glukosa, 

dan laktitol dari laktosa (Wikipedia, 2014). 

Berbagai negara di dunia mendayagunakan lembaga pengawas makanan 

dan kesehatan dalam meregulasi penggunaan bahan pengganti gula ke dalam 

makanan. Di Amerika Serikat, pengawasan dilakukan oleh FDA, sedangkan di 

Indonesia pengawasan dilakukan BPOM. 

Stevia adalah tumbuhan perdu asli dari Paraguay. Cocok pada tanah berpasir 

dengan tinggi tanaman maksimal 80 cm. Daunnya mempunyai rasa lezat dan 

menyegarkan. Gula stevia telah di komersilkan di Jepang, Korea, RRC, Amerika 

Selatan untuk bahan pemanis bagi penderita diabetes dan kegemukan. Stevia yang 

pernah ditanam di Indonesia berasal dari Jepang, Korea dan China. Bahan tanaman 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/wiki/Lidah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Energi_makanan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_ringan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gula
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Xylitol&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorbitol&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah-buahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah-buahan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Xylosa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laktitol&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Laktosa
https://id.wikipedia.org/wiki/FDA
https://id.wikipedia.org/wiki/BPOM
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tersebut berasal dari biji sehingga pertumbuhan tanaman stevia di lapang sangat 

beragam. Adapun gula stevia dapat dilihat dari gambar 2 (Dian.F.H, 2012). 

 

 

Gambar 2. Gula Stevia 

Tanaman stevia (Stevia rebaudiana Bertonii M.) memiliki sistematika 

sebagai berikut: 

Division : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae 

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Asterales 

Familia : Composite 

Genus              : Stevia 

Spesies : Stevia rebaudiana Bertonii M. 

(Hutapea, 1991). 

Stevia   adalah   tanaman   semak   yang   berasal   dari   famili   Compositae, 

berbatang   bulat,   berbulu,   beruas,   bercabang   banyak,   dan   warnanya   hijau. 

Daunnya   tunggal   berhadapan,   berbentuk   bulat   telur,   berbunga   hermaprodit, 

mahkota ungu berbentuk tabung dan berakar tunggang. Tanaman ini memiliki daya 

regenerasi yang kuat sehingga tahan terhadap pemangkasan. Stevia sebagai sumber 

pemanis  alami   memiliki   prospek   cerah  di   masa  yang   akan   datang, mengingat 

pemanis sintetik seringkali berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Bahan pemanis 

utama pada stevia adalah stevioside, suatu glikosida diterpen yang sangat manis 

namun hampir tidak mengandung kalori (Tirtoboma,1988). 
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Produk  utama   stevia  adalah   daun  yang   digunakan   sebagai   bahan   

baku pembuat gula atau pemanis alami. Saat yang tepat untuk panen pertama pada 

waktu kandungan stevioside maksimal yaitu tanaman telah berumur 40-60 hari, 

tinggi tanaman 40-60 cm, berdaun rimbun, dan menjelang stadium berbunga. Panen 

dilakukan dengan cara memotong batang tanaman stevia setinggi 10-15cm dari 

permukaan  tanah dengan menggunakna gunting pangkas yang tajam (Rukmana, 

2003). 

 Pemanis stevia berasal dari tumbuah dan diperoleh melalui ekstraksi daun 

stevia sehingga penggunaannya lebih aman. Keunggulan stevia yaitu tidak 

menyebabkan kanker (non-karsinogenik), karies gigi, dapat mencegah obesitas, 

menurunkan tekanan darah tinggi dan kandungan kalori yang rendah dengan tingkat 

kemanisan yang jauh lebih tinggi daripada gula tebu yaitu 300 kali lebih manis. 

Keunggulan lainnya yaitu pembudidayaan yang mudah, pertumbuhan yang relatif 

tidak lama yaitu tiga hingga empat bulan, dan mengandung vitamin, protein, 

kalsium dan lain-lain yang bermanfaat bagi tubuh. Oleh karena itu pemanis stevia 

dapat menjadi alternatif yang berpotensi untuk menggantikan pemanis sintesis 

(Fernando.R.T, dkk. 2015)  

 Stevia dapat digunakan sebagai pemanis berkalori rendah bagi penderita 

diabetes karena disamping berkalori rendah mempunyai sifat hipoglikemik yang 

berarti untuk menurukan dan menjaga kadar gula darah. Steviosid mempunyai efek 

antihiper-glikemik dengan meningkakan respon insulin dan menekan kadar 

glukagon dan antihipertensi, secara nyata menekan tekanan darah sistolik dan 

diastolik pada hewan coba dan manusia. Menurut EFSA (2010), batas konsumsi 

atau acceptable daily intake (ADI) untuk pemanis stevia yaitu 4mg/kg body 

weight/day (Fernando.R.T, dkk. 2015). 

 Ekstrak senyawa stevioside dan rebaudioside yang berasal dari daun stevia 

umum digunakan sebagai pemanis pengganti gula yang berasal dari sumber alami. 

Penggunaan gula stevia sebagai pemanis terutama banyak ditemukan di Jepang. 

Sebagai pemanis, gula stevia memiliki tingkat kemanisan yang tinggi (sekitar 100-
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200 kali gula pasir) sehingga penggunaannya cukup sedikit untuk mendapatkan rasa 

manis yang diinginkan. Keunggulan lainnya, gula stevia tidak mengandung kalori 

dan tidak menyebabkan kenaikan kadar gula darah saat dikonsumsi (Anonim, 

2014). 

Keunggulan-keunggulan ini menyebabkan gula stevia terutama bermanfaat 

untuk penderita diabetes, penderita obesitas, dan mereka yang sedang menjaga 

asupan kalori atau berdiet. Meskipun tentu saja, gula stevia dapat dikonsumsi oleh 

semua orang. Selain itu, gula stevia juga umum direkomendasikan para dokter 

sebagai pemanis alami pengganti gula yang diyakini aman dikonsumsi oleh anak-

anak dengan autisme (Anonim, 2014). 

Ekstrak tanaman stevia juga diyakini bermanfaat untuk membantu 

pengaturan kadar gula darah. Bahkan, di Amerika Selatan, ekstrak tanaman ini 

sudah lama digunakan untuk penderita diabetes. Terdapat hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun stevia dapat membantu menghambat 

kenaikan kadar gula darah setelah makan pada penderita diabetes dan saat uji 

toleransi glukosa pada orang sehat (Anonim, 2014). 

Penelitian lain menunjukkan manfaat senyawa stevioside yang diekstrak 

dari tanaman stevia dalam pengaturan tekanan darah. Diketahui bahwa 

konsumsi stevioside dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita 

hipertensi. Namun, masih dibutuhkan uji lebih lanjut untuk mempelajari manfaat 

dari ekstrak tanaman stevia ini dalam hal pengaturan kadar gula darah dan tekanan 

darah (Anonim, 2014). 

 

2.4. Flavonoid 

 Flavonoid adalah senyawa organik alami yang ada pada tumbuhan secara 

umum. Flavonoid alami banyak memainkan peran penting dalam pencegahan 

diabetes dan komplikasinya (Jack, 2012). Flavonoid merupakan senyawa polar 

karena mempunyai gugus hidroksil atau gula, sehingga dapat larut dalam pelarut 

polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida, dan air (Markham, 

1988). Sejumlah studi telah dilakukan untuk menunjukkan efek hipoglikemik dari 
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flavonoid dengan menggunakan model eksperimen yang berbeda, hasilnya tanaman 

yang mengandung flavonoid telah terbukti memberi efek menguntungkan dalam 

melawan penyakit diabetes melitus, baik melalui kemampuan mengurangi 

penyerapan glukosa maupun dengan cara meningkatkan toleransi glukosa 

(Brahmachari, 2011). 

Senyawa ini berperan penting dalam menentukan warna, rasa, bau, serta 

kualitas nutrisi makanan. Tumbuhan umumnya hanya menghasilkan senyawa 

flavonoid tertentu. Keberadaan flavonoid pada tingkat spesies, genus atau familia 

menunjukkan proses evolusi yang terjadi sepanjang sejarah hidupnya. Bagi 

tumbuhan, senyawa flavonoid berperan dalam pertahanan diri terhadap hama, 

penyakit, herbivori, kompetisi, interaksi dengan mikrobia, dormansi biji, pelindung 

terhadap radiasi sinar UV, molekul sinyal pada berbagai jalur transduksi, serta 

molekul sinyal pada polinasi dan fertilitas jantan (Anonim, 2012). 

Senyawa flavonoid untuk obat mula-mula diperkenalkan oleh seorang 

Amerika bernama Gyorgy (1936). Secara tidak sengaja Gyorgy memberikan 

ekstrak vitamin C (asam askorbat) kepada seorang dokter untuk mengobati 

penderita pendarahan kapiler subkutaneus dan ternyata dapat disembuhkan. 

Mc.Clure (1986) menemukan pula oleh bahwa senyawa flavonoid yang diekstrak 

dari Capsicum anunuum serta Citrus limon juga dapat menyembuhkan pendarahan 

kapiler subkutan. Mekanisme aktivitas senyawa tersebut dapat dipandang sebagai 

fungsi “alat komunikasi” (molecular messenger) dalam proses interaksi antar sel, 

yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap proses metabolisme sel atau mahluk 

hidup yang bersangkutan, baik bersifat negatif (menghambat) maupun bersifat 

positif (menstimulasi) (Anonim, 2012). 

Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom 

karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6 -C3 -C6 , yaitu dua cincin aromatik 

yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk 

cincin ketiga. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga dapat 

ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan (Markham, 1988). Golongan flavonoid 
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dapat digambarkan sebagai deretan senyawa C6 -C3 -C6, artinya kerangka 

karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzena tersubstitusi) disambungkan 

oleh rantai alifatik tiga karbon (Robinson, 1995). Kelas-kelas yang berlainan dalam 

golongan ini dibedakan berdasarkan cincin hetero siklik-oksigen tambahan dan 

gugus hidroksil yang tersebar menurut pola yang berlainan. Flavonoid sering 

terdapat sebagai glikosida. Golongan terbesar flavonoid berciri mempunyai cincin 

piran yang menghubungkan rantai tiga karbon dengan salah satu dari cincin 

benzena. Sistem penomoran flavonoid dapat dilihat pada gambar 3 (Subandono, 

2006). 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Flavonoid 

Flavonoid merupakan kandungan khas tumbuhan hijau dengan 

mengecualikan alga. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan 

termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nectar, bunga, buah, dan biji. 

Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tumbuhan yang terbesar, yaitu 

angiospermae (Markham, 1988) Segi penting dari penyebaran flavonoid dalam 

tumbuhan ialah adanya kecenderungan kuat bahwa tumbuhan yang secara 

taksonomi berkaitan akan menghasilkan flavonoid yang jenisnya serupa. Jadi, 

informasi yang berguna tentang jenis flavonoid yang mungkin ditemukan pada 

tumbuhan yang sedang ditelaah sering kali dapat diperoleh dengan melihat pustaka 

mengenai telaah flavonoid terdahulu dalam tumbuhan yang berkaitan, misalnya 

dari marga atau suku yang sama (Subandono, 2006) 

Pada tumbuhan tinggi, flavonoid terdapat baik dalam bagian vegetatif 

maupun dalam bunga. Sebagai pigmen bunga flavonoid berperan jelas dalam 
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menarik burung dan serangga penyerbuk bunga. Beberapa flavonoid tak berwarna, 

tetapi flavonoid yang menyerap sinar UV barangkali penting juga dalam 

mengarahkan serangga. Beberapa kemungkinan fungsi flavonoid untuk tumbuhan 

yang mengandungnya adalah pengaturan tumbuh, pengaturan fotosintesis, kerja 

antimikroba dan antivirus, dan kerja terhadap serangga (Robinson, 1995). Sifat 

berbagai golongan flavonoid dapat dilihat pada tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Sifat Berbagai Golongan Flavonoid 

No Golongan 

Flavonoid 

Penyebaran Ciri Khas 

1 Antosianin Pigmen bunga merah 

marak,merah 

senduduk, dan biru, 

juga dalam daun dan 

jaringan lain 

Larut dalam air, λ maks 515-545nm, 

bergerak dengan BAA pada kertas λ 

2 Proantosiani

din 

Terutama tak 

berwarna, dalam galih 

dan daun tumbuhan 

berkayu 

Menghasilkan antosianidin (warna 

dapat diekstraksi dengan amil alkohol) 

bila jaringan dipanaskan dalam HCl 2M 

selama setengah jam 

3 Flavonol Terutama ko-pigmen 

takwarna dalam bunga 

sianik dan asianik, 

tersebar luas dalam 

daun 

Setelah hidrolisis, berupa bercak kuning 

murup pada kromatogram forestall bila 

disinari dengan sinar UV, maksimal 

spektrum pada 350-386nm 

4 Flavon Seperti flavonol Setelah dihidrolisis, berupa bercak 

coklat redup pada kromatogram 

forestall, maksimal spektrum pada 330-

350nm 

5 Glikoflavon Seperti flavonol Mengandung gula yang terikat melalui 

ikatan C-C bergerak dengan 

pengembang air, tidak seperti flavon 

biasa 

6 Biflavonil Tanwarna, hampir 

seluruhnya terbatas 

pada gimnispermae 

Pada kromatogram BAA berupa bercak 

redup dengan RF tinggi 
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7 Khalkon 

dan auron 

Pigmen bunga kuning, 

kadang terdapat juga 

dalam jaringan lain. 

Dengan amonia berwarna merah 

(perubahan warna dapat diamati in situ), 

maksimal spektrum 370-410nm 

8 Flavanon Tanwarna; dalam daun 

dan buah (terutama 

citrus) 

Berwarna merah kuat dengan Mg/HCl; 

kadang-kadang sangat pahit 

9 Isoflavon Tanwarna; seringkali 

dalam akar; hanya 

terdapat dalam satu 

suku, Leguminosae 

Bergerak pada kertas dengan 

pengembang air; tak ada uji warna yang 

khas. 

Sumber : Subandono, 2006. 

2.5. Design Expert Metode D-Optimal 

 Salah satu software yang dapat digunakan dalam penentuan formulasi 

secara optimal adalah Design Expert. Design Expert digunakan untuk optimasi 

proses dalam respon utama yang diakibatkan oleh beberapa variabel dan tujuannya 

adalah optimasi respon tersebut (Bas dan Boyaci, 2007). 

 Design Expert merupakan program yang popular untuk studi optimasi pada 

akhir-akhir ini. Beberapa contoh aplikasi diantaranya adalah pengaruh kondisi 

reaksi dalam sifat-sifat fiskokimia pati kationik (Kuo et.all, 2009), evaluasi pati 

beras termodifikasi dengan pemasakan ekstruksi (Hagenimana et.all, 2006), dan 

perilaku ekstruksi dari grit jagung flint dan jagung manis (Gujrat et.all, 2001). 

 Design Expert menyediakan beberapa pilihan desain dengan fungsinya 

masing-masing, desain tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Factorial : untuk menidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi 

proses atau produk, kemudian kita dapat melakukan perbaikan. 

2. Respon Surface : untuk menemukan pengaturan proses yang ideal sehingga 

akan mencapai kinerja optimal. 

3. Mixture : untuk menemukan formulasi optimal. 

4. Combine : untuk menggabungkan variabel proses, komponen campuran, dan 

kategori faktor dalam suatu desain. 

Syarat dalam pemilihan mixture design antara lain : 
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1. Komponen menambah pada total tetap. Misalnya, A merupakan 10% dari 

campuran, B 30%, dan C merupakan 60% sisanya, jika presentase dari salah 

satu komponen meningkat, maka presentase satu atau lebih dari komponen lain 

harus dikurangi. Jika jumlah komponen anda tidak bergantung satu sama lain, 

maka anda dapat melakukan percobaan menggunakan respons surface design 

daripada desain campuran. 

2. Respon harus menjadi fungsi dari proporsi komponen. Misalnya, rasa es krim 

tergantung pada proporsi relatif dari bahanm bukan pada jumlah total es krim. 

Jika jawaban anda tidak berhubungan dengan proprsi bahan, maka anda harus 

menggunakan Response Surface Design. 

Ada beberapa pilihan desain campuran atau mixture design antara lain 

simplex lattice, simplex centroid, d-optimal, distance based, user defined, dan 

historical data. Desain (rentang faktor yang sama). Untuk ruang non-simplex 

pilihlah desain d-optimal. 

Kelebihan dari Design Expert metode D-Optimal ini adalah ketelitian 

program ini secara numberic mencapai 0,001, dalam menentukan model matematik 

yang cocok untuk optimasi program ini akan memberikan rekomendasi berdasarkan 

nilai F dan R2 terbaik dari data respon yang telah diukur dan dimasukan ke 

rancangan, penentuan formulasi optimal berdasarkan respon kemudiaan saat 

optimasi akan muncul formulasi solusi yang telah dirangkum oleh program 

berdasarkan kesimpulan hasil seluruh respon, dugaan formulasi ditentukan oleh 

program, program ini menyediakan fitur yang lengkap seperti anava, fit summary, 

evaluasi model, dan lainnya sehingga kita tidak perlu menghitung lama, 

penggunaannya cepat dan tidak memakan waktu yang lama (Akbar, 2012).  

 

2.6. Alat Pulper  

Kgiatan penelitian yang sudah dikerjakan adalah pembuatan alat pulper. Kegiatan 

penelitian yang sudah dilakukan mencakup : 

a. Merancang/mendesain gambar 

b. Perancangan alat ulper 
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c. Pembuatan alat pulper 

Berdasarkan kegiatan penelitian tersebut maka telah didapatkan hasil atau capaian 

berupa: 

a. Rancangan atau desain dari alat pulper berupa blue print atau gambar teknik 

dari alat 

b. Alat pulper untuk membuat jus Black Mulberry. 

 

 
Gambar 4. Alat Pulper 

Alat Pulper yang sudah dibuat sudah dilakukan tahap Pengujian alat menggunakan 

buah Morus nigra. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat tersebut dapat 

digunakan untuk membuat jus buah Black Mulberry dan berhasil menghasilkan jus 

yang diharapkan. 
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Gambar 5.Pengujian Alat Pulper menggunakan Buah Black Mulberry 

Kegiatan penelitian ini merupakan tahapan pertama dari roadmap penelitian yang 

sudah dibuat.Tahapan selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap 

Pengembangan Jus Mulberry Hitam sebagai Minuman Fungsional. 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

 

3.1. Tujuan  

 

Penelitian melalui produk terapan ini adalah bertujuan mencari formulasi 

optimal yang dihasilkan dengan menggunakan program design expert metode d-

optimal masih perlu dilakukan pembuktian dalam pembuatan minuman fungsional 

jus mulberry sehingga setelah berhasil program penelitian ini temuan teknologi 

pengolahan jus tersebut dapat diaplikasikan oleh para petani black mulberry, yang 

pada akhirnya dapat menstabilkan dan memelihara kesejahteraan masyarkat secara 

berkesinambungan. 

 Secara khusus penelitian adalah untuk memanfaatkan bahan baku yaitu 

buah black mulberry sebagai minuman fungsional dengan penambahan gula rendah 

kalori terhadap sifat fitokimia dan aktivitas flavonoidnya yang diduga sebagai 

antidiabet, sehingga dapat dikonsumsi sebagai minuman yang memiliki nilai gizi 

yang tinggi dan dijadikan minuman kesehatan. Serta untuk mengetahui formulasi 

optimal dari pembuatan minuman fungsional black mulberry. 

Ditingkat aplikasinya mendapatkan nilai tambah secara ekonomi, 

peningkatan nilai gizi, daya terima konsumen dan peningkatan pilihan konsumen 

terhadap produk hasil olahan black mulberry. 

 

3.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Melalui penelitian ini terdapat beberapa keutamaan penelitian, yaitu  

1. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang mendapatkan formulasi 

optimal pembuatan minuman fungsional black mulberry dengan 

menggunakan design expert metode d-optimal, 

2. Mempelajari pengaruh penggunaan gula rendah kalori terhadap sifat 

fitokimia dan aktivitas flavonoid minuman fungsional black mulberry, 

3. Untuk memanfaatkan produk yang jarang di konsumsi oleh masyarakat 

sehingga memiliki nilai guna yang tinggi, 
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4. Menambahkan ilmu pengetahuan tentang kandungan yang terdapat 

didalam minuman buah black mulberry yang memiliki banyak manfaat 

untuk kesehatan, dan  

5. Penelitian ini juga bermanfaat untuk para petani buah black mulberry 

dengan meningkatkan kebutuhan pangan terhadap buah black mulberry 

tersebut. 
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BAB 4. METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Bahan dan Alat 

4.1.1. Bahan-bahan yang Digunakan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman fungsional black 

mulberry adalah black mulberry, air, gula rendah kalori yaitu stevia 5%, pektin, Na 

Benzoat 1000 ppm, Asam sitrat 0,1%, dan garam dapur 0,1M sebagai alat 

penunjang. 

 Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam analisis kimia adalah untuk 

pengujian polifenol yaitu FeCl3 5%, untuk pengujian skrining fitokimia flavonoid 

yaitu H2SO4 2N,untuk pengujian Antioksidan metode DPPH yaitu larutan DPPH, 

metanol, larutan blanko, dan untuk pengujian Flavonoid yaitu larutan quercetin, 

metanol, AlCl3 5%, yang diperolehdari Laboratorium Teknologi Pangan 

Universitas Pasundan Bandung dan Laboratorium Institut Teknologi Bandung. 

 

4.1.2. Alat-alat yang Digunakan 

 Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan minuman fungsional 

black mulberry yaitu Pulper, meja, gelas, pisau, blender, saringan, panci, kompor, 

sendok, neraca digital, mangkuk, piring, spatula kayu, dan botol plastik. 

 Alat-alat yang digunakan dalam analisis kimia adalah timbangan digital, 

pipet, tabung reaksi, gelas ukur, cawan porselen, batang pengaduk, corong, gelas 

kimia, labu ukur, labu erlenmeyer, botol timbang, filler, tabung sentrifugasi, rak 

tabung reaksi, tangkrus, inkubator, pendingin (kulkas), viscotester oswald dan 

spektrofotometer, dan pH meter. 

 

4.2. Metode Penelitian 

4.2.1. Penelitian Tahap 1 

  Penelitian tahap ini dilakukan untuk mendapatkan formulasi optimal 

minuman fungsional black mulberry yang sesuai dengan respon kimia (flavonoid, 

polifenol, dan antioksidan), respon fisika (viskositas dan pH), dan organoleptik 

(warna, rasa, aroma, dan kekentalan). Penelitian ini menggunakan program 
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pengolahan data statistik yaitu software Design Expert 7.0.0 Mixture D-Optimal 

Design. Variabel berubah akan diinput kedalam program Design Expert metode D-

Optimal dengan menu Mixture Component yang berjumlah 3 yaitu black mulberry, 

air, dan gula rendah kalori (Stevia 5%) serta diinput jumlah total dari variabel 

berubah dalam bentuk % (persen) yang dilihat dari sisa jumlah variabel tetap. 

Tabel 5. Bahan Tambahan (Variabel Tetap) Dalam Jumlah % 

No Nama Jumlah (%) 

1 Natrium Benzoat 1000ppm 0,5 

2 Asam Sitrat 0,1% 1,5 

3 Pektin  1 

4 Garam Dapur 0,1M 1 

Total 4 % 

 

Tabel 6. Bahan Dasar (Variabel Berubah) Dalam Jumlah % 

No Nama Jumlah (%) 

1 Black Mulberry 60 

2 Air  35 

3 Gula Rendah Kalori (Stevia 5%) 1 

Total 96% 

 Masukan data yang merupakan variabel berubah kedalam program design 

expert metode D-optimal dengan memberikan batasan minimal dan maksimal pada 

kolom low dan high. 

Tabel. 7 Bahan baku (Variabel berubah) Dengan Batasan Penggunaan 

No Nama Low High 

1 Black Mulberry 41 60 

2 Air 35 50 

3 Gula Rendah Kalori (Stevia 

5%) 

1 5 

 

 Dari hasil input data variabel berubah formulasi minuman fungsional black 

mulberry dengan menggunakan program Design Expert metode D-Optimal 

menghasilkan 11 formulasi untuk minuman fungsional black mulberry dari variabel 

berubah sebagai berikut : 

 

 



 
 

29 
 

 

Tabel. 8 Formulasi Untuk Pembuatan Minuman Fungsional Black Mulberry 

No Formulasi Black Mulberry (%) Air (%) Gula Rendah Kalori 

(Stevia 5%) (%) 

1 1 56.154 35.000 4.846 

2 2 59.994 35.000 1.006 

3 3 56.059 38.941 1.000 

4 4 44.127 50.000 1.873 

5 5 41.078 49.922 5.000 

6 6 48.686 42.972 4.342 

7 7 51.489 41.372 3.139 

8 8 53.096 37.907 4.997 

9 9 50.636 44.364 1.000 

10 10 47.510 47.490 1.000 

11 11 45.984 45.016 5.000 

(Sumber : Design Expert Metode D-Optimal). 

  Adapun pembuatan minuman fungsional black mulberry yang dijadikan 

kontrol dapat dilihat dari tabel 9 : 

Tabel 9. Formulasi Kontrol Minuman Fungsional Black Mulberry 

No Bahan Jumlah (%) 

1 Buah Black Mulberry 50,987 

2 Air 200,78 

3 Na Benzoat 1000ppm 0,5 

4 Pektin 1 

5 Asam Sitrat 0,1% 1,5 

6 Garam Dapur 0,1M 1 

 (Sumber : Design Expert Metode D-Optimal)  

4.2.2. Rancangan Respons 

 Rancangan respons yang dilakukan pada pembuatan minuman fungsional 

black mulberry ini terdiri dari rancangan respon kimia (Flavonoid, Polifenol, dan 

Antioksidan), fisika (Viskositas dan pH), dan organoleptik (Warna, rasa aroma dan 

kekentalan.)  

4.2.2.1. Respon Kimia Minuman Fungsional Black Mulberry 

 Analisis yang dilakukan terhadap minuman fungsional black mulberry 

merupakan analisis skrining Fiitokimia yaitu analisis Flavonoid, polovenol, dan 

pengujian antioksidan dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil). 
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4.2.2.2. Respon Fisika Minuman Fungsional Black Mulberry 

  Respons fisika yang dilakukan terhadap minuman fungsional black 

mulberry yaitu pengujian viskositas dengan menggunakan viskometer ostwald dan 

pengujian pH pada minuman fungsional black mulberry dengan menggunakan pH 

meter. 

4.2.2.3. Respon Organoleptik Minuman Fungsional Black Mulberry 

 Respon organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 

terhadap minuman fungsional black mulberry berdasarkan uji hedonik terhadap 

warna, rasa, aroma dan kekentalan. Uji organoleptik ini dilakukan oleh 30 orang 

panelis, dimana kriteria penilaiannya yang dapat dilihat pada tabel 9 berikut 

(Kartika dkk, 1998). 

 Penilaian para panelis dicantumkan dalam formulir pengisian untuk uji 

organoleptik dan kemudian data yang didapatkan tersebut diolah dengan 

menggunakan perhitungan statistik non parametrik. 

Tabel. 10 Kriteria Skala Hedonik (Uji Kesukaan) 

Skala Hedonik Skala Numberik 

Sangat Suka 

Suka 

Agak Suka 

Agak tidak suka 

Tidak Suka 

Sangat Tidak Suka 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

(Sumber : Kartika, dkk, 1988). 

4.3.  Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian pembuatan minuman fungsional black mulberry 

dilakukan dalam satu tahap yaitu prosedur penelitian penelitian utama. 

4.3.1. Prosedur Penelitian Utama 

 Prosedur penelitian utama pembuatan minuman fungsional black mulberry 

adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman fungsional black 

mulberry adalah black mulberry, air, gula rendah kalori yaitu stevia, Pektin, 

Natrium benzoat, Asam sitrat, Claudifier, dan garam dapur. 
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2. Pencucian 

Proses pencucian ini dilakukan kepada buah black mulberry. Dimana black 

mulberry dicuci dengan menggunakan air bersih yang mengalir untuk 

menghilangkan kotoran pada buah black mulberry yang akan digunakan sebagai 

minuman fungsional. 

3. Penghancuran 

Buah black mulberry yang telah dilakukan pencucian kemudian dilakukan 

penghancuran dengan menggunakan alat penghancur yaitu pulper. Dimana pada 

proses penghancuran ini digunakan air sebanyak 1L. Tujuan proses penghancuran 

dengan menggunakan alat ini yaitu untuk mendapatkan sari buah black mulberry 

yang terlah terpisah dengan ampasnya. Proses penghancuran ini dilakukan selama 

kurang lebih 10 menit. 

4. Penyaringan 

Sari buah yang dihasilkan dari penghancuran dengan menggunakan Pulper 

ini kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain saring. Proses ini 

bertujuan untuk mendapatkan sari buah yang maksimal tanpa adanya ampas dan 

endapan yang tersisa. 

5. Pencampuran 

Proses pencampuran ini dilakukan 3 kali yaitu pencampuran 1, 

pencampuran 2 dan pencampuran 3. Dimana untuk pencampuran 1 yaitu 

pencampuran antara sari buah dengan air, pencampuran kedua yaitu pencampuran 

dengan gula stevia konsentrasi 5% dan pencampuran ke 3 yaitu hasil pencampuran 

1 dan 2 ditambahkan bahan penunjang seperti natrium benzoat 1000ppm, asam 

sitrat 0,1%, pektin dan garam dapur 0,1M. 

6. Pasteurisasi 

Sari buah black mulberry ini kemudian dilakukan proses pasteurisasi 

dengan menggunakan panci stainlistel pada suhu 700C selama 10 menit. Dimana 

pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang berbahaya ditinjau 

dari kesehatan masyarakat, sedangkan sporanya masih hidup. Pasterisasi juga 
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bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dengan jalan mematikan bakteri dan 

menonaktifkan enzim pada sari buah. 

7. Penyaringan II 

Proses penyaringan kedua ini dilakukan dengan menggunakan saringan 

untuk memisahkan minuman black mulberry dari kotoran. Adapun diagram alir 

prosedur penelitian utama pembuatan minuman fungsional black mulberry dapat 

dilihat pada gambar 6. 

Setelah didapatkan minuman fungsional black mulberry sesuai dengan 

formulasi yang didapatkan kemudian dilakukan analisis secara kimia, fisika, dan 

organoleptik. Dimana pengujian kimia tersebut dilakukan skrining fitokimia yaitu 

aktivitas dari Flavonoid, Polifenol, dan Antioksidan dengan menggunakan metode 

DPPH. Untuk pengujian fisika yaitu pengujian viskositas (kekentalan) dengan 

menggunakan viskometer oswald dan pengukuran pH dengan menggunakan pH 

meter pada minuman fungsional black mulberry. Serta dilakukan pengujian 

organoleptik dari segi warna, rasa, aroma dan kekentalan dengan dilakukan 

pengujian hedonik terhadap 30 panelis. Adapun diagram alir penelitian secara 

umum dapat dilihat pada gambar 7. 
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             Black Mulberry 

 

 

            Air bersih               Pencucian             Air kotor 

 

 

                                     Air 1L           Penghancuran (Pulper) 

 t=10 menit 

 

             

                                                                      Sari Buah Black Mulberry 

 

 

       Penyaringan I  Ampas 

 

 

     Sari Buah black mulberry 
                                                               (56.154%;59.994%;56.059%;44.127%; 

     41.078%;48.686%;51.489%;53.096%; 

        50.636%;47.510% dan 45.984%) 

 

   

Air Bersih (35,000%;35,000%; 
    38,914%;50,000%;49,922%;                                   Pencampuran I 
42,972%;41,372%;37,907;%44,364%                              
        47,490% dan 45,016%) 

                                                            

  

Gula Stevia 5% (4,846%;1,006%;1,%;                          Pencampuran II 
  1,873%;5%;4,342%;3,139%;4,997%;                         
                1%;1% dan 5% 
    

   Natrium Benzoat 0,5%; Asam Sitrat 1,5                     Pencampuran III                                                                                                    
Pektin 1%, dan Garam dapur 1% 

                   

                                                                                            Pasteurisasi 

                                              Panas                    T= 700C, t= 10menit            Uap Panas 

  

 

                                                                                Penyaringan II                Ampas 

  

 

                                                                            Minuman Sari Buah  

                                                                               Black Mulberry 

   

                                                                  Analisis kimia, Fisika,  

                                                                     Dan Organoleptik 

Gambar 6. Diagram Alir Prosedur Penelitian Pembuatan Minuman Fungsional Black 

Mulberry 
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Gambar 7. Fishbone Penelitian Tahun ke  1 

SISTEMATIKA METODE KEGIATAN PENELITIAN (FISHBONE DIAGRAM) TAHUN PERTAMA 

 

Tahap I 

Penentuan formulasi 

dengan menggunakan 

program design expert 
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Persiapan bahan baku 

yang akan dijadikan 

minuman fungsional 

Tahap III 

Penelitian yaitu Pembuatan produk 

minuman fungsional black mulberry 

dari formulasi yang didapat dengan 

menggunakan design expert metode 

d-optimal. 

Rancangan Respon Organoleptik 

Uji organoleptik menggunakan uji mutu 

hedonik dengan 20 orang panelis dengan 

atribut penilaian nya adalah warna, 

aroma, rasa dan kekentalan.  

Rancangan Respon Kimia 

Uji fitokimia pada minuman fungsional 

black mulberry untuk menentukan ada 

tidaknya kandungan flavonoid dan 

polifenol. 

Rancangan Respon Fisika 

Uji kekentalan pada minuman fungsional 

black mulberry dengan menggunakan 

viscotester (viskometer). 

Produk yang terpilih pada 

pengujian organoleptik, kimia 

dan fisika tersebut akan 

dianalisis kadar total flavonoid 

dan antioksidan dengan metode 

DPPH 

Minuman Fungsional 

Black Mulberry 

 

Penentuan formulasi yang 

dibuat untuk pembuatan 

minuman fungsional black 

mulberry diaplikasikan 

dengan menggunakan 

program design expert 

metode mixture d-optimal  

untuk menghasilkan 

formulasi yang optimal. 

Luaran : Publikasi jurnal 

Nasional, seminar Nasional 
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BAB 5. HASIL DAN PENELITIAN 

 

5.1. Hasil Penelitian Utama 

5.1.1.  Penentuan Variabel Tetap dan Berubah 

Penentuan variabel tetap dan berubah ini dilakukan untuk mengetahui bahan 

apa saja yang dapat dijadikan sebagai variabel tetap dan bahan yang dapat berperan 

sebagai variabel berubah. Penentuan variabel tetap dan berubah dapat 

ditentukanberdasarkan beberapa kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini 

beberapa hal yang dijadikan pertimbangan penelitian, yaitu kandungan fungsional 

dalam bahan, karakteristik bahan, karakteristik produk yang diinginkan, dan biaya 

yang dikelurkan. 

Setelah melakukan kajian pustaka dan pertimbangan berdasarkan kriteria 

yang diinginkan penelitian, yaitu : 

Tabel 11.Hasil Analisis Variabel Tetap dan Berubah : 

Variabel Tetap Variabel Berubah 

Natrium Benzoat 1000ppm 

Asam Sitrat 0,1% 

Pektin 

Garam 0,1M 

Black Mulberry 

Air 

Gula Stevia 5% 

 

 Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan run data menggunakan software 

Design Expert metode D-Optimal  dengan menginput data dari variabel berubah 

yaitu buah black mulberry, air, dan gula stevia 5% yang kemudian akan 

menghasilkan 11 formulasi yang di rekomenasikan oleh Design Expert, selanjutnya 

dilakukan pengujian terhadap respon kimia, fisika dan organoleptik. 
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Tabel 12. Formulasi Minuman Fungsional Black Mulberry 

No Formulasi Black Mulberry (%) Air (%) Gula Rendah Kalori 

(Stevia 5%) (%) 

1 1 56.154 35.000 4.846 

2 2 59.994 35.000 1.006 

3 3 56.059 38.941 1.000 

4 4 44.127 50.000 1.873 

5 5 41.078 49.922 5.000 

6 6 48.686 42.972 4.342 

7 7 51.489 41.372 3.139 

8 8 53.096 37.907 4.997 

9 9 50.636 44.364 1.000 

10 10 47.510 47.490 1.000 

11 11 45.984 45.016 5.000 

(Sumber : Design Expert Metode D-Optimal). 

5.1.2. Analisis Data Kimia, Fisika, dan Organoleptik 

 Penelitian ini terdiri atas pembuatan minuman fungsional black mulberry 

dengan 11 formulasi yang dihasilkan dari penggunaan program design expert 

metode d-optimal yang kemudian dilakukan analisis kimia yaitu skrining fitokimia 

polifenol dan flavonoid, analisis fisika yaitu viskositas dengan viskotester ostwald 

dan pH, analisis organoleptik berdasarkan warna, aroma, rasa, dan kekentalan, 

pengolahan data, analisis data, optimasi, dan didapatkan sampel terpilih. 

 Design Expert metode D-Optimal merupakan salah satu teknik analisis 

kuantitatif optimasi proses yang menggunakan model matematika. Tujuan dari 

program design expert metode d-optimal  ini adalah untuk menentukan formulasi 

optimal suatu produk yang sesuai standar yang ada serta dapat diterima oleh 

konsumen (Nugraha, 2014). 
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Gambar 8. Hasil Analisis Kimia, Fisika dan Organoleptik 

 

5.1.3. Analisis Kimia 

5.1.3.1. Skrining Fitokimia Polifenol dan Flavonoid. 

 Uji skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan kandungan 

kimia yang terdapat dalam suatu bahan. Skrining fitokimia adalah tahap awal untuk 

mengidentifikasi kandungan kimia yang terkandung dalam tumbuhan. Skrining 

fitokimia juga dikenal sebagai metode analisis untuk menentukan jenis metabolit 

sekunder yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan karena sifatnya yang dapat 

bereaksi secara khas dengan pereaksi tertentu (Harbone, 1987). 

 Analisis fitokimia merupakan analisis kualitatif yang dilakukan pada 

produk minuman fungsional black mulberry meliputi uji polifenol dan flavonoid. 

Dimana proses pengujian ini memiliki persyaratan yaitu metodenya sederhana dan 

cepat, peralatan yang digunakan sesedikit mungkin, selektif dalam mengidentifikasi 

senyawa-senyawa tertentu dan dapat memberikan informasi tambahan mengenai 

keberadaan senyawa tertentu dalam kelompok senyawa yang diteliti. 
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 Pada analisis kimia yaitu polifenol dan flavonoid, angka yang diberikan 

adalah angka 2 untuk nilai sampel yang positif mengandung polifenol dan flavonoid 

dan angka 1 terhadap sampel yang negatif atau tidak mengandung polifenol dan 

flavonoid. Pada analisis skrining fitokimia polifenol dan flavonoid terhadap 11 

sampel minuman fungsional black mulberry, ke-11 formulasi tersebut positif 

mengandung polifenol dan flavonoid. Hal tersebut ditandai dengan ke-11 sampel 

yang di uji polifenol mengalami perubahan warna dari merah muda menjadi ungu 

kehitaman setelah direaksikan dengan FeCl3 5%. Dan untuk sampel yang akan di 

uji flavonoid mengalami perubahan warna dari merah muda menjadi merah terang 

setelah direaksikan dengan H2SO4 2N. 

 

5.1.4.  Analisis Fisika 

5.1.4.1. Viskositas 

 Kekentalan merupakan daya tahan aliran fluida. Untuk memahami perilaku 

aliran fluida diperlukan persamaan gerak fluida seperti viskometer. Kekentalan 

dapat terjadi pada cairan maupun gas. Dalam cairan, kekentalan disebabkan oleh 

gaya kohesif antar molekul. Dalam gas, kekentalan berasal dari tumbukan antar 

molekul tersebut. Produk pangan dikatakan kental jika nilai viskositasnya tinggi 

dan sebaliknya jika nilai viskositasnya rendah disebut encer. Perubahan kekentalan 

merupakan petunjuk adanya kerusakan, penyimpanan, atau penurunan mutu pangan 

(Anindya, 2010). 

 Analisis kekentalan (viskositas) yang digunakan dalam pengujian minuman 

fungsional black mulberry dalam bentuk sari buah ini adalah dengan menggunakan 

viskometer ostwald. Viskometer Ostwald digunakan untuk mengukur sampel yang 

encer atau kurang kental. Berdasarkan persamaan poisseulle, dengan 

membandingkan waktu alir cairan sampel dan cairan pembanding menggunakan 

alat yang sama (Anonim, 2013). 
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Data ANAVA hasil analisis Viskositas terhadap 11 formulasi : 

 

 

 

Gambar 9. ANAVA Analisis Viskositas 

Gambar diatas adalah data ANAVA terhadap 11 formulasi yang dijadikan 

model awal analisis data yang menunjukan hasil significant terhadap viskositas atau 

dapat diartikan bahwa 11 formulasi yang didapatkan berpengaruh terhadap analisis 

fisika yaitu viskositas. Hal tersebut dikatakan karena “Prob >F” memiliki nilai yang 

sangat kecil (kurang dari 0,05) sehingga mengasilkan respon yang signifikan 

(berpengaruh). 

Prob > F yang dihasilkan dari pemodelan 11 formulasi awal yaitu sebesar 

0,0320 pada respon viskositas dengan metode ostwald, adapun pengaruhnya 

sebesar 3,20%. Nilai-nilai “Prob > F” kurang dari 0,0500 menunjukan pemodelan 

yang signifikan (berpengaruh) antara model satu dengan yang lain terhadap 

viskositas dari minuman fungsional black mulberry yang dihasilkan. 
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Gambar 10.Model Grafis Respon Viskositas 

Grafik Design Expert diatas menjelaskan bahwa warna pada grafik diatas 

menunjukan range angka viskositas dari yang paling kecil hingga yang paling 

besar. Biru tua menunjukan range paling kecil sampai dengan merah yang 

menunjukan range angka paling besar. Titik warna merah yang ada menunjukan 

keberadaan 11 formulasi terhadap respon viskositas. 

Grafik menunjukan hasil respon viskositas terhadap 11 formulasi yaitu 

0,0063%-0,0137%. Warna merah adalah prediksi presentasi respon viskositas 

maksimal minuman fungsional blackmulberry yang dihasilkan, formulasi optimal 

berdasarkan analisis viskositas maksimal (0,0131%) adalah dengan variabel 

berubah yaitu black mulberry 50,65%, air 42,35% dan gula stevia (5%) 2,99%. 

 

5.1.4.2. pH 

 Analisis pH pada minuman fungsional black mulberry yaitu dengan 

menggunakan pH meter. pH meter adalah alat ukur elektronik yang digunakan 

untuk mengukur kadar pH (keasaman atau alkalinitas) dari sebuah cairan (meski 

probe khusus kadang digunakan untuk mengukur kadar pH zat setengah padat). 
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Umumnya pH meter terdiri dari probe pengukur khusus (elektroda kaca) yang 

terhubung dengan meter elektronik yang mengukur dan menampilkan hasil 

pembacaan pH (Anonim, 2016). 

 Penambahan asam pada minuman fungsional black mulberry ini berfungsi 

untuk mendenaturasi membran sel pada mulberry, yang kemudian akan melarutkan 

pigmen antosianin sehingga dapat keluar dari sel, serta mencegah terjadinya 

oksidasi flavonoid dikarenakan flavonoid akan lebih stabil pada kondisi yang asam 

(Robinson, 1995). 

Data ANAVA hasil analisis pH terhadap 11 formulasi : 

 

 

 

Gambar 11. ANAVA Analisis pH 

Gambar diatas adalah data ANAVA terhadap 11 formulasi yang dijadikan 

model awal analisis data yang menunjukan hasil significant terhadap pH atau dapat 

diartikan bahwa 11 formulasi yang didapatkan berpengaruh terhadap analisis fisika 

yaitu pH. Hal tersebut dikatakan karena “Prob >F” memiliki nilai yang sangat kecil 

(kurang dari 0,05) sehingga mengasilkan respon yang signifikan (berpengaruh). 

Prob > F yang dihasilkan dari pemodelan 11 formulasi awal yaitu sebesar 

0,0013 pada respon pH, adapun pengaruhnya sebesar 0,13%. Nilai-nilai “Prob > F” 
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kurang dari 0,0500 menunjukan pemodelan yang signifikan (berpengaruh) antara 

model satu dengan yang lain terhadap pH dari minuman fungsional black mulberry 

yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Model Grafis Analisis pH 

Grafik Design Expert diatas menjelaskan bahwa warna pada grafik diatas 

menunjukan range angka pH dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Biru 

tua menunjukan range paling kecil sampai dengan merah yang menunjukan range 

angka paling besar. Titik warna merah yang ada menunjukan keberadaan 11 

formulasi terhadap respon pH. 

Grafik menunjukan hasil analisis pH terhadap 11 formulasi yaitu 3,15%-

3,34%. Warna merah adalah prediksi presentasi analisis pH maksimal minuman 

fungsional black mulberry yang dihasilkan, formulasi optimal berdasarkan analisis 

pH maksimal (3,37%) adalah dengan variabel berubah yaitu black mulberry 

41,91%, air 49,81% dan gula stevia (5%) 4,28%. 
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5.1.5.  Hasil Uji Organoleptik  

5.1.5.1. Atribut Warna 

 Warna adalah atribut mutu yang pertama kali dinilai dalam penerimaan 

suatu makanan. Warna merupakan suatu sifat bahan yang dianggap berasal dari 

penyebaran spektrum sinar, selain itu warna bukan merupakan suatu zat atau menda 

melainkan suatu sensasi seseorang oleh karena adanya rangsangan dari seberkas 

energi radiasi yang jatuh ke indera mata atau retin mata. Apabila suatu produk 

mempunyai warna menarik maka akan menimbulkan selera seseorang untuk 

mencicipi makanan atau minuman tersebut. Selain itu, warna atribut kualitas yang 

paling penting, walaupun suatu produk mempunyai rasa yang enak dan tekstur yang 

baik, namun apabila warnanya tidak menarik maka akan menyebabkan produk 

tersebut kurang diminati (Kartika, 1987). 

Data ANAVA hasil uji organoleptik terhadap atribut warna terhadap 11 formulasi 

: 

 

 
 

Gambar 13. ANAVA Organoleptik Atribut Warna 

 Hasil uji sidik ragam ANAVA akan menunjukan bahwa model yang 

direkomendasikan akan signifikan jika p “Prob > F” lebih kecil dari 0,05 (<0,0001) 

(Wulandari, 2007). 

 Hasil analisis ragam dilakukan untuk menentukan lack of fit. Lack of fit 

adalah ukuran kegagalan model untuk mewakili data dalam domain eksperimen dan 
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titik-titik yang tidak termasuk dalam regresi. Suatu model dinyatakan fit apabila 

nilai p dari lack of fit lebih dari 0,05 (tidak signifikan) (Sri Yuliani, dkk. 2012). 

 Lack of fit berfungsi membandingkan antara nilai sebenarnya dan perkiraan 

dari ulangan sehingga dihasilkan kesalahan yang relatif lebih kecil atau relati kecil. 

Lack of fit merupakan karakteristik yang tidak diinginkan untuk model, sehingga 

hasil yang diinginkan dari lack of fit adalah tidak signifian (Nugraha,2014). 

Prob > F yang dihasilkan dari pemodelan 11 formulasi awal yaitu sebesar 

0,0368 pada organoleptik atribut warna, adapun pengaruhnya sebesar 3,68%. Nilai-

nilai “Prob > F” kurang dari 0,0500 menunjukan pemodelan yang signifikan 

(berpengaruh) antara model satu dengan yang lain terhadap organoleptik dalam 

atribut warna dari minuman fungsional black mulberry yang dihasilkan. 
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Gambar 14. Model Grafis Organoleptik Atribut Warna 

Grafik Design Expert diatas menjelaskan bahwa warna pada grafik diatas 

menunjukan range angka organoleptik atribut warna dari yang paling kecil hingga 

yang paling besar. Biru tua menunjukan range paling kecil sampai dengan merah 

yang menunjukan range angka paling besar. Titik warna merah yang ada 

menunjukan keberadaan 11 formulasi terhadap organoleptik atribut warna. 

Grafik menunjukan hasil organoleptik atribut warna terhadap 11 formulasi 

yaitu 3,93%-4,87%. Warna orange adalah prediksi presentasi analisis organoleptik 

atribut warna maksimal minuman fungsional black mulberry yang dihasilkan, 

formulasi optimal berdasarkan analisis organoleptik atribut warna maksimal 

(4,66%) adalah dengan variabel berubah yaitu black mulberry 45,38%, air 49,49% 

dan gula stevia (5%) 1,13%. 
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5.1.5.2. Atribut Aroma 

 Aroma dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati dengan indra 

pembau. Didalam industri pangan, pengujian terhadap bau atau aroma dianggap 

penting karena dapat memberikan hasil penilaian terhadap produk tentang diterima 

atau tidaknya produk tersebut. Selain itu, aroma juga dapat dijadikan indikator 

untuk menentukan terjadinya kerusakan pada produk (Kartika, 1998). Data 

ANAVA hasil uji organoleptik terhadap atribut aroma terhadap 11 formulasi : 

 

 

 

Gambar 15. ANAVA Organoleptik Atribut Aroma 

Gambar diatas adalah data ANAVA terhadap 11 formulasi yang dijadikan 

model awal analisis data yang menunjukan hasil significant terhadap organoleptik 

dalam atribut aroma atau dapat diartikan bahwa 11 formulasi yang didapatkan 

berpengaruh terhadap analisis organoleptik yaitu aroma. Hal tersebut dikatakan 

karena “Prob >F” memiliki nilai yang sangat kecil (kurang dari 0,05) sehingga 

mengasilkan respon yang signifikan (berpengaruh). 

Prob > F yang dihasilkan dari pemodelan 11 formulasi awal yaitu sebesar 

0,0001 pada respon organoleptik atribut aroma, adapun pengaruhnya sebesar 
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0,01%. Nilai-nilai “Prob > F” kurang dari 0,0500 menunjukan pemodelan yang 

signifikan (berpengaruh) antara model satu dengan yang lain terhadap organoleptik 

atribut aroma dari minuman fungsional black mulberry yang dihasilkan. 

 

 

 

Gambar 16. Model Grafis Organoleptik Atribut Aroma 

Grafik Design Expert diatas menjelaskan bahwa warna pada grafik diatas 

menunjukan range angka organoleptik atribut aroma dari yang paling kecil hingga 

yang paling besar. Biru tua menunjukan range paling kecil sampai dengan merah 

yang menunjukan range angka paling besar. Titik warna merah yang ada 

menunjukan keberadaan 11 formulasi terhadap organoleptik atribut aroma. 

Grafik menunjukan hasil organoleptik atribut aroma terhadap 11 formulasi 

yaitu 2,67%-4,33%. Warna orange adalah prediksi presentasi analisis organoleptik 

atribut aroma maksimal minuman fungsional black mulberry yang dihasilkan, 

formulasi optimal berdasarkan analisis organoleptik atribut aroma maksimal 

(4,18%) adalah dengan variabel berubah yaitu black mulberry 48,51%, air 42,59% 

dan gula stevia (5%) 4.89%. 
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5.1.5.3. Atribut Rasa 

 Penerimaan konsumen terhadap makanan ditentukan juga oleh rasa 

makanan. Rasa terbentuk dari perpaduan komposisi bahan yang digunakan dalam 

suatu produk makanan. Rasa suatu bahan pangan merupakan hasil kerjasama 

beberapa indera pengelihatan, pembauan, pendengaran dan perabaan (Kartika, 

1988). 

Data ANAVA hasil uji organoleptik terhadap atribut rasa terhadap 11 formulasi : 

 

 

 

Gambar 17. ANAVA Organoleptik Atribut Rasa 

Gambar diatas adalah data ANAVA terhadap 11 formulasi yang dijadikan 

model awal analisis data yang menunjukan hasil significant terhadap organoleptik 

dalam atribut rasa atau dapat diartikan bahwa 11 formulasi yang didapatkan 

berpengaruh terhadap analisis organoleptik yaitu rasa. Hal tersebut dikatakan 

karena “Prob >F” memiliki nilai yang sangat kecil (kurang dari 0,05) sehingga 

mengasilkan respon yang signifikan (berpengaruh). 

Prob > F yang dihasilkan dari pemodelan 11 formulasi awal yaitu sebesar 

0,0001 pada respon organoleptik atribut rasa, adapun pengaruhnya sebesar 0,01%. 
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Nilai-nilai “Prob > F” kurang dari 0,0500 menunjukan pemodelan yang signifikan 

(berpengaruh) antara model satu dengan yang lain terhadap organoleptik atribut 

rasa dari minuman fungsional black mulberry yang dihasilkan. 

 

 

 

Gambar 18. Model Grafis Organoleptik Atribut Rasa 

Grafik Design Expert diatas menjelaskan bahwa warna pada grafik diatas 

menunjukan range angka organoleptik atribut rasa dari yang paling kecil hingga 

yang paling besar. Biru tua menunjukan range paling kecil sampai dengan merah 

yang menunjukan range angka paling besar. Titik warna merah yang ada 

menunjukan keberadaan 11 formulasi terhadap organoleptik atribut rasa. 

Grafik menunjukan hasil organoleptik atribut rasa terhadap 11 formulasi 

yaitu 2,07 %-5,3%. Warna orange adalah prediksi presentasi analisis organoleptik 

atribut rasa maksimal minuman fungsional black mulberry yang dihasilkan, 

formulasi optimal berdasarkan analisis organoleptik atribut rasa maksimal (4,59%) 

adalah dengan variabel berubah yaitu black mulberry 42,31%, air 48,94% dan gula 

stevia (5%) 4.75 %. 
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5.1.5.4. Atribut Kekentalan 

 Data ANAVA hasil uji organoleptik terhadap atribut kekentalan terhadap 

11 formulasi : 

 

 

 

Gambar 19. ANAVA Organoleptik Atribut Kekentalan 

Gambar diatas adalah data ANAVA terhadap 11 formulasi yang dijadikan 

model awal analisis data yang menunjukan hasil significant terhadap organoleptik 

dalam atribut kekentalan atau dapat diartikan bahwa 11 formulasi yang didapatkan 

berpengaruh terhadap analisis organoleptik yaitu kekentalan. Hal tersebut dikatakan 

karena “Prob >F” memiliki nilai yang sangat kecil (kurang dari 0,05) sehingga 

mengasilkan respon yang signifikan (berpengaruh). 

Prob > F yang dihasilkan dari pemodelan 11 formulasi awal yaitu sebesar 

0,0001 pada respon organoleptik atribut kekentalan, adapun pengaruhnya sebesar 

0,01%. Nilai-nilai “Prob > F” kurang dari 0,0500 menunjukan pemodelan yang 

signifikan (berpengaruh) antara model satu dengan yang lain terhadap organoleptik 

atribut kekentalan dari minuman fungsional black mulberry yang dihasilkan. 
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Gambar 20. Model Grafis Organoleptik Atribut Kekentalan 

 

Grafik Design Expert diatas menjelaskan bahwa warna pada grafik diatas 

menunjukan range angka organoleptik atribut kekentalan dari yang paling kecil 

hingga yang paling besar. Biru tua menunjukan range paling kecil sampai dengan 

merah yang menunjukan range angka paling besar. Titik warna merah yang ada 

menunjukan keberadaan 11 formulasi terhadap organoleptik atribut kekentalan. 

Grafik menunjukan hasil organoleptik atribut kekentalan terhadap 11 

formulasi yaitu 3,97%-4,8%. Warna merah adalah prediksi presentasi analisis 

organoleptik atribut kekentalan maksimal minuman fungsional black mulberry 

yang dihasilkan, formulasi optimal berdasarkan analisis organoleptik atribut 

kekentalan maksimal (4,83%) adalah dengan variabel berubah yaitu black mulberry 

47%, air 47,31% dan gula stevia (5%) 1,69 %. 

 

 

 

 



 

 

52 

 

5.2.  Formulasi Terpilih 

 Formulasi terpilih merupakan solusi atau formulasi optimal yang 

diprediksikan oleh Design Expert Metode D-Optimal berdasarkan hasil analisis 

terhadap respon kimia (skrining fitokimia polifenol dan flavonoid), respon fisika 

(viskositas dan pH), dan respon organoleptik (atribut warna, aroma, rasa dan 

kekentalan). 

Tabel 13. Formulasi Optimal Minuman Fungsional Black Mulberry. 

No Buah 

Black 

Mulberry 

(%) 

Air (%) Gula 

Stevia 

(5%) (%) 

Natrium 

Benzoat 

1000ppm 

(%) 

 

Asam 

Sitrat 

0,1% 

(%) 

Pektin 

(%) 

Gara

m 

0,1M 

(%) 

1 49,193 42,228 4,579 0,5 1,5 1 1 

(Sumber : Design Expert Metode D-Optimal) 

 

 

 

Gambar 21. Prediksi Analisis Design Expert 

 Ketepatan formulasi dan nilai masing-masing respon tersebut dapat dilihat 

pada desirability. Desirability adalah derajat ketepatan hasil solusi atau formulasi 

optimal. Semakin mendekati nilai satu maka semakin tinggi nilai ketepatan 

formulasi, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan nilai desirability yang telah 

mencapai 1,00 maka nilai respon memiliki ketepatan yang tinggi (Nugraha, 2014). 
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 Formulasi terpilih berdasarkan desirability yang mendekati angka 1,00 

adalahbuah black mulberry 49,193%, air 42,228%, gula stevia 4,579%, Na Benzoat 

0,5%, asam sitrat 1,5%, pektin 1% dan garam 1%. Selain memberikan solusi 

formulasi optimal berdasarkan hasil respon fisika dan organoleptik, design expert 

juga memberikan prediksi hasil respon dari formulasi terpilih yaitu viskositas 

0,01107, pH 3,19, organoleptik dalam atribut warna dengan skor 4,47 (agak kuat) , 

rasa dengan skor 4,29 (agak kuat), aroma dengan skor 3,98 (agak tidak kuat), dan 

kekentalan dengan skor 4,54 (agak kuat). Perbandingan antara respon yang 

diberikan oleh design expert metode d-optimal dengan respon yang dianalisis 

laboratorium : 

Tabel 14. Perbandingan Hasil Respon Design Expert dengan Analisis dari 

Laboratorium 

No Respon Hasil Design Expert Hasil Analisis 

Laboratorium 

1 Viskositas 0,01106 0,0081 

2 pH 3,19 3,22 

3 Organoleptik Warna 4,47 5,1 

4 Organoleptik Rasa 4,29 4,43 

5 Organoleptik Aroma 3,98 4,17 

6 Organoleptik Kekentalan 4,54 4,37 

 

Gambar 22. Grafik Desirability Design Expert Formulasi Optimal Minuman 

Fungsional Black Mulberry 
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Gambar 23. Grafik Prediksi pH Design Expert Formulasi Optimal Minuman 

Fungsional Black Mulberry 

 

 Gambar grafik diatas merupakan grafik prediksi formulasi optimum 

pembuatan minuman fungsional black mulberry dengan pH prediksi yaitu 3,19 

dengan buah black mulberry sebanyak 49,193%, air 42,228% dan gula stevia 

4,579%. 

 

 

 
 

Gambar 24. Grafik Prediksi Viskositas Design Expert Formulasi Optimal 

Minuman Fungsional Black Mulberry 

 

Gambar grafik diatas merupakan grafik prediksi formulasi optimum 

pembuatan minuman fungsional black mulberry dengan viskositas prediksi yaitu 

0,011 dengan buah black mulberry sebanyak 49,193%, air 42,228% dan gula stevia 

4,579%. 
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Gambar 25. Grafik Prediksi Atribut WarnaDesign Expert Formulasi 

Optimal Minuman Fungsional Black Mulberry 

 

Gambar grafik diatas merupakan grafik prediksi formulasi optimum 

pembuatan minuman fungsional black mulberry dengan organoleptik atribut warna 

prediksi yaitu 4,468 dengan buah black mulberry sebanyak 49,193%, air 42,228% 

dan gula stevia 4,579%. 

 

 
 

Gambar 26. Grafik Prediksi Atribut Rasa Design Expert Formulasi Optimal 

Minuman Fungsional Black Mulberry 

 

Gambar grafik diatas merupakan grafik prediksi formulasi optimum 

pembuatan minuman fungsional black mulberry dengan organoleptik atribut rasa 

prediksi yaitu 4,289 dengan buah black mulberry sebanyak 49,193%, air 42,228% 

dan gula stevia 4,579%. 
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Gambar 27. Grafik Prediksi Atribut Aroma Design Expert Formulasi 

Optimal Minuman Fungsional Black Mulberry 

 

Gambar grafik diatas merupakan grafik prediksi formulasi optimum 

pembuatan minuman fungsional black mulberry dengan organoleptik atribut aroma 

prediksi yaitu 3,986 dengan buah black mulberry sebanyak 49,193%, air 42,228% 

dan gula stevia 4,579%. 

 

 

 
 

Gambar 28. Grafik Prediksi Atribut Kekentalan Design Expert Formulasi 

Optimal Minuman Fungsional Black Mulberry 

 

Gambar grafik diatas merupakan grafik prediksi formulasi optimum 

pembuatan minuman fungsional black mulberry dengan organoleptik atribut 
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kekentalan prediksi yaitu 4,542 dengan buah black mulberry sebanyak 49,193%, 

air 42,228% dan gula stevia 4,579%. 

 

5.3. Analisis Formulasi Terpilih 

5.3.1. Analisis Aktivitas Antioksidan 

 Metode yang dilakukan untuk pengujian aktivitas antioksidan pada analisis 

formulasi terpilih ini adalah metode DPPH. Salah satu metode yang paling umum 

digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan adalah menggunakan radikal bebas 

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH). Pengukuran antioksidan dengan metode 

DPPH merupakan metode pengukuran antioksidan yang sederhana, cepat dan tidak 

membutuhkan banyak reagen seperti halnya metode lain. Hasil pengukuran dengan 

metode DPPH menunjukan kemampuan antioksidan sampel secara umum, tidak 

berdasar jenis radikal yang dihambat (Juniarti et.all, 2009). Pada metode lain selain 

DPPH membutuhkan reagen kimia yang cukup banyak, waktu analisis yang lama, 

baiaya yang mahal dan tidak selalu dapat diaplikasikan pada semua sampel 

(Badarinath et.all, 2010). 

 Prinsip dari metode uji aktivitas antioksidan ini adalah pengukuran aktivitas 

antioksidan secara kuantitatif yaitu dengan melakukan pengukuran penagkapan 

radikal DPPH oleh suatu senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan dengan 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis sehingga dengan demikian akan diketahui 

nilai aktivitas peredaman radikal bebas yang dinyatakan dengan nilai IC50 

(Inhibitiry Concentration), nilai IC50 merupakan parameter untuk 

menginterprtasikan hasil pengujian DPPH. Nilai IC50 didefinisikan sebagai 

besarnya konsentrasi senyawa uji yang dapat meredam radikal bebas sebanyak 

50%. Semakin kecil nilai IC50 maka aktivitas peredaman radikal bebas semakin 

tinggi. Spektrofotometer UV-Vis merupakan gabungan antara spektrofotometer 

UV dan Visible. Menggunakan dua buah sumber cahaya berbda, sumber cahaya 

didaerah ultraviolet (200-350nm) UV dan sumber cahaya tampak (visible) (350-

800nm), oleh karena itu jenis spektrofotometer ini banyak diminati untuk analisis 

kuantitatif dibandingkan kualitatif dan memiliki hasil lebih akurat. Kemudahan 
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metode ini adalah dapat digunakan baik untuk sampek berwarna maupun tak 

berwarna. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dalam pengujian aktivitas antioksidan, 

dimana senyawa atau DPPH berperan sebagai radikal bebas dalam metanol 

berwarna ungu tua terdeteksi pada panjang gelombang 517nm akan bereaksi 

dengan senyawa antioksidan sehingg DPPH akan berubah menjadi 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrasin yang bersifat non-radikal. Peningkatan jumlah 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrasin akan ditandai dengan berubahnya warna ungu tua menjadi warna 

merah muda atau kuning pucat dan dapat diamati perubahan warna menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis karena alat ini didasarkan pada penggunaan sinar UV dan 

visible sehingga aktivitas peredaman radikal bebas oleh sampel dapat ditentukan 

(Molyneux, 2004). 

 Berdasarkan hasil analisis aktivitas antioksidan terhadap minuman 

fungsional black mulberry dengan menggunakan gula stevia dan minuman 

fungsional black mulberry tanpa gula dapat dilihat pada tabel 15, sedangkan data 

perhitungan hasil analisis dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 15. Hasil Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH pada Kedua 

Sampel 

No Kode Sampel Parameter 

Uji 

Metode Uji Hasil Uji 

(IC50) 

1 Minuman Fungsional 

Black Mulberry 

dengan Gula Stevia 

 

Potensi 

Aktivitas 

Antioksidan 

 

 

DPPH 

 

3353,889 

ppm 

2 Minuman Fungsional 

Black Mulberry tanpa 

Gula Stevia 

 

4947,444 

ppm  

 

 Nilai IC50 minuman fungsional black mulberry dengan gula stevia maupun 

tanpa gula stevia didapatkan dari hasil perhitungan persamaan regresi linier, dimana 

persamaan regresi dari minuman fungsional black mulberry dengan gula stevia 

adalah y=0,018x-10,37 dan R=0,999, sedangkan untuk minuman fungsional black 

mulberry tanpa gula adalah y=0,009x+5,473 dan R=0,989. Koefisien y pada 

persamaan ini adalah sebagai IC50, sedangkan koefisien x pada persamaan ini 

adalah konsentrasi yang akan dicari nilainya, dimana nilai dari x yang didapat 
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merupakan besarnya konsentrasi yang diperlukan untuk dapat meredam 50% 

aktivitas radikal DPPH. Nilai r 0,989 dan 0,999 yang mendekati +1 (bernilai positif) 

menggambarkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi maka semakin besar 

aktivitas antioksidannya. 

 IC50 merupakan konsentrasi larutan substrat atau sampel yang mampu 

mereduksi aktivitas DPPH sebesar 50% atau IC50 dapat dikatakan bilangan yang 

menunjukan konsentrasi ekstrak (ppm) yang mampu menghambat proses oksidasi 

sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50 berarti semakin tinggi aktivitas antioksidan. 

Secara spesifik suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai 

IC50 kurang dari 50ppm (IC50<50ppm), kuat (50ppm<IC50<100ppm), sedang 

(100ppm<IC50<150ppm), lemah (150ppm<IC50<200ppm) (Molyneux, 2004). 

 Dari hasil pengujian aktivitas antioksidan metode DPPH terhadap minuman 

fungsional black mulberry dengan penambahan gula stevia memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 3353,889ppm, sedangkan tanpa gula stevia memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 4947,444ppm. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa aktivitas 

antioksidan pada minuman fungsional black mulberry dengan gula stevia lebih 

besar dibandingkan tanpa gula. 

 

4.3.2.  Analisis Kadar Total Flavonoid 

 Analisis kualitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Spektrum serapan ultra violet dan serapan tampak 

merupakan cara tunggal yang paling bermanfaat untuk mengidentifikasi struktur 

flavonoid. Flavonoid mengandung sistem aromatis yang terkonjugasi dan dapat 

menunjukkan pita serapan kuat pada daerah UV-Vis. Metode tersebut juga dapat 

digunakan untuk melakukan uji secara kuantitatif untuk menentukan jumlah 

flavonoid yang terdapat dalam ekstrak metanol juga dilakukan dengan 

spetrofotometer UV-Vis yaitu dengan mengukur nilai absorbansinya (Neldawati 

dkk,2013). 

 Data yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran nilai absorbansi untuk 

mengetahui kadar total flavonoid dari sampel minuman fungsional black mulberry 
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dengan gula stevia dan tanpa gula stevia dengan menggunakan Spektrofotometer 

UV- Vis dapat dilihat pada tabel 16. 

Tabel 16. Hasil Analisis Kadar Total Flavonoid 

No Nama sampel 

Berat sampel 

( Gram ) Abs 

Kadar 

( ppm ) 

Kadar 

( %) 

1 Tanpa Gula 10,0532 0,4923 590,82 5,88 

2 Sampel + gula 10,0628 0,5023 604,12 6,00 

 Dari tabel diatas didapatkan ampel dengan adanya gula memiliki nilai 

sebesar 604,12ppm atau 6,00% sedangkan untuk sampel tanpa gula memiliki nilai 

sebesar 590,82ppm atau 5,88%. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa 

kadar total flavonoid dengan gula lebih besar dengan tanpa gula. Dengan demikian 

absorbansi dengan kadar flavonoid memiliki hubungan yang linear yaitu semakin 

tinggi absorbansi yang terukur maka kadar flavonoid yang terkandung di dalam 

sampel juga semakin tinggi (Neldawati dkk,2013). 

 Semakin tinggi kadar flavonoid maka akan semakin tinggi pula aktivitas 

antioksidan. Hal tersebut dikarenakan flavonoid mampu mendonasikan atom 

hidrogen (H) kedalam sampel dimana atom hidrogen tersebut dapat menangkal 

masuknya radikal bebas kedalam bahan pangan. 

 Flavonoid tidak stabil terhadap pengaruh oksidasi,cahaya dan perubahan 

kimia. Kestabilan dan kelarutan dapat ditingkatkan, salah satu cara meningkatkan 

kelarutan dan kestabilan senyawa flavonoid ialah dengan mengubah senyawa 

tersebut menjadi bentuk glikosida yaitu flavonoid glikosida (flavonoid dengan gula 

yang terikat). Penambahan gula stevia pada penelitian ini bertujuan untuk membuat 

flavonoid lebih stabil lagi dikarenakan stevia mengandung steviosid yaitu suatu 

glikosida, sehingga hasil aktivitas antioksidan dan kadar flavonoid memiliki nilai 

lebih tinggi dengan adanya penambahan gula stevia.
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA  

 

 

 

Rencana Penelitian pada tahun ke dua “Penelitian pada tahun kedua 

direncanakan penentuan umur simpan produk juice  Black Mulberry (Morus 

nigra) “  

- Melaksanakan pembuatan Juice dan dikemas dalam botol. 

- Melaksanakan penyimpanan dengan suhu dingin, suhu kamar dan suhu 

ekstrim. 

- Melaksanakan pengujian-pengujian di laboratorium dan penerimaan 

konsumen (di pasaran) dan total mikroorganisme 

- Pengolahan data hasil percobaan 

- Pembuatan SOP pembuatan Juice dalam sekala industri 

- Publikasi ilmiah  

- Penyusunan laporan 

- Penyampaian laporan tahun kedua     

Tabel 17.  Luaran dan indikator capaian kegiatan penelitian tahun kedua 

 

JENIS KEGIATAN 

PENELITIAN 

 

LUARAN YANG 

DIHASILKAN 

 

INDIKATOR 

CAPAIAN YANG 

DIHASILKAN 

Juice dikemas dalam 

botol 

Diperoleh alat/mesin 

pulper  

Proses penyaringan lebih 

cepat 

Penyimpanan dengan 

suhu dingin, suhu 

kamar dan suhu 

ekstrim. 

 

Umur simpan juice Kadar luarwasa juice 

yang dihasilkan  

Pengolahan data hasil 

skilling up 

Diperoleh data hasil 

skilling up  

Produk teknologi dapat 

diaplikasikan  
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Pembuatan SOP SOP SOP 

Publikasi ilmiah dan 

konsumen 

Tersosialisasikannya 

pembuatan juice kepada 

masyarakat luas 

Tersosialisasikannya  

SOP pembuatan juice 

Publikasi ilmiah 

Penyusunan laporan Laporan hasil aplikasi 

teknologi pengolahan 

tempe substitusi di 

industri 

Tersusun laporan 

sebanyak 10 eksemplar 
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SISTEMATIKA METODE KEGIATAN PENELITIAN (FISHBONE DIAGRAM) TAHUN KEDUA 

 

 

Formulasi Juice Optimal 

Tahun Pertama. 

Tahap II 

Penentuan Umur Simpan juice black 

Mulberry dengan Metode Arhenius 

 

Tahap III 

SOP Pembuatan Jiuce 

Desain Label 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuman Fungsional Black 

Mulberry dalam Kemasmn 

 

 

Analisis : 

Total mikroorganisime 

Uji organoleptik menggunakan uji 

mutu hedonik dengan 20 orang 

panelis dengan atribut penilaian nya 

adalah warna, aroma, dab rasa  

 

Tahap I 

Pengemasan botol dilakukan 

penyimpanan pada suhu ruang, 

suhu dingin dan suhu ektrim 
Luaran : Draf jurnal Internasional , 

Paten 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

7.1.  Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 

1. Design Expert Metode D-Optimal memberikan 11 formulasi awal untuk 

analisis data minuman fungsional black mulberry dengan variabel berubah 

yaitu buah black mulberry, air dan gula stevia 5%. Kemudian dihasilkan 1 

formulasi akhir yang sudah disesuaikan standarnya dengan keinginan 

peneliti. 

2. Formulasi optimal yang dihasilkan oleh design expertdengan variabel 

berubah yaitu buahblack mulberry49,193%, air 42,228%, dan gula stevia 

4,579%, Variabel tetap yaitu natrium benzoat 1000ppm 0,5%, asam sitrat 

0,1% yaitu 1,5%, pektin 1% dan garam dapur 0,1M 1%. Serta prediksi 

viskositas 0,01107, pH 3,19, organoleptik dalam atribut warna dengan skor 

4,47 (agak kuat) , rasa dengan skor 4,29 (agak kuat), aroma dengan skor 

3,98 (agak tidak kuat), kekentalan dengan skor 4,54 (agak kuat) dan 

desirability 1,000. 

3. Hasil analisis laboratorium formulasi optimal terhadap viskositas yaitu 

0,0081kg/m.s, pH yaitu 3,22, organoleptik dalam atribut warna yaitu dengan 

skor 5,1 (Suka), rasa yaitu dengan skor 4,43 (Agak Suka), dan atribut aroma 

yaitu dengan skor 4,17 (Agak Suka). Hasil analisis laboratorium mendekati 

prediksi program design expert metode d-optimal. 

4. Hasil analisis laboratorium sampel terpilih yaitu black mulberry 49,193%, 

air 42,228%, gula stevia 4,579%, natrium benzoat 1000ppm 0,5%, asam 

sitrat 0,1% yaitu 1,5%, pektin 1% dan garam dapur 0,1M 1%,terhadap 

antioksidan pada minuman fungsional black mulberry dengan gula stevia 

adalah 3353,889ppmdan tanpa gula stevia adalah 4947,444 ppm. 

Sedangkan flavonoid dengan perbandingan tanpa gula yaitu, sampel dengan 

adanya gula memiliki nilai absorban sebesar 604,12ppm atau dengan kadar 
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6,00% sedangkan untuk sampel tanpa gula memiliki absorban sebesar 

590,82ppm atau dengan kadar 5,88%.  

7.2. Saran  

 Saran yang ingin penulis sampaikan yaitu : Perlu dilakukan penelitian atau 

pengkajian lebih lanjut mengenai kemasan yang cocok digunakan untuk minuman 

fungsional black mulberry, karena kemasan sangatlah penting untuk menjaga mutu 

produk hingga ke tangan konsumen tanpa adanya perubahan mutu. 
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LAMPIRAN 

Lampiran Proses dan Produk 

 

 
 

Gambar 1. Buah Black Mulberry 

 

 

 
 

Gambar 2. Pencucian Buah Black Mulberry 
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Gambar 3. Penghancuran Black Mulberry dengan Pulper 

 

 

Gambar 4. Sari Buah Black Mulberry 

 

 

Gambar 5. Ampas Hasil Penyaringan I 
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Gambar 6. Pencampuran I 

 

 
 

Gambar 7. Pencampuran II 

 

 

 Gambar 8. Pencampuran III  



 

74 

 

 

 

 
 

Gambar 9. Perebusan Suhu 700C 

 

 
 

Gambar 42. Penyaringan I 

 

 

Gambar 10. Minuman Fungsional Black Mulberry 
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Gambar 11. Analisis Fitokimia 

 

 
 

Gambar 12. Analisis Viskositas Ostwald 

 

 
 

Gambar 13. Analisis pH dengan pH Meter 
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Gambar 14. Uji Organoleptik 

 

 
 

Gambar 15. Analisis Aktivitas Antioksidan 
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 Lampiran personalia tenaga peneliti beserta 

kualifikasinya 

 

No 

 

Nama/NIDN 

 

Instansi  

Asal 

 

Bidang Keahlian 

 

Alokasi 

Waktu 

(jam/ 

minggu) 

 

Uraian Tugas 

1 Dr. Ir. Yusman Taufik. 

MP 

NIDN. 0412087001 

 

Univ. 

Pasundan 

Satuan Operasi, 

mesin dan 

peralatan , 

Perencanaan 

Industri Pangan 

10 Melakukan 

pengolahan 

formulasi  

2 

 

Ir. Thomas Gozali.,MP 

NIDN: 0016026001 

Univ. 

Pasundan 

 

Pengemasan 

Pangan 

 

7 

 

 

 

Melakukan 

pengemasan dan 

pengujian umur 

simpan  
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 Biodata Pengusul 

 

Biodata Ketua  

 
A.Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Dr. Ir. Yusman Taufik. M.P. 

2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

3 Jabatan Struktural - 

4 NIPy 151 102 30 

5 NIDN 0412087001 

6 Tempat dan Tanggal 

Lahir 

Kotabumi, 12 Agustus 1970 

7 Alamat rumah Cluster Antapani Makmur No. 17 Jl. Antapani- 

Tarumasari 

8 No Telpon/HP 022-87241282/08122311744 

9 Alamat kantor Jl. Dr Setiabudhi. No 193 Bandung 

10 No telpon/faks 022-2019339 / 022-2019339  

11 Alamat email yusman_taufik@yahoo.com 

12 Lulusan yang telah 

dihasilkan 

S1 = ± 120  S2 = 4  

13 Mata kuliah yang diampu 1. Satuan Operasi Industri Pangan 

2. Mesin Peralatan Industri Pangan I 

3. Rancangan Percobaan 

 

 

B.Pengalaman Penelitian dalam Lima Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Juta 

Rp) 

1 2007 Peningkatan kualitas dan kuantitas 

emping melinjo dengan mengaplikasikan 

mesin / alat pengolahnya di kabupaten 

Kuningan 

DP2M Dikti 220 jt 

2 2009 Pengaruh substitusi tepung ampas tahu 

pada pengolahan tempe terhadap mutu 

dan penerimaan konsumen serta 

aplikasinya di tingkat industri 

Hibah Bersaing 29 jt 

3 2010 Pengaruh substitusi tepung ampas tahu 

pada pengolahan tempe terhadap mutu 

dan penerimaan konsumen serta 

Hibah Bersaing 47 jt 
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aplikasinya di tingkat industri 

4 2010 Rancang bangun alat pengupas kulit 

kentang (potatoe peeler) berkapasitas 200 

kg/jam dengan efisiensi pengupasan ≥ 94 

% 

KKP3T badan 

penelitian dan 

pengembangan 

pertanian 

68 jt 

 

 

C.Pengalaman Pengabdian Kepada masyarakat dalam 5 tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

masyarakat 

Pendanaan 

Sumber 

Jumlah 

(Juta 

Rp) 

1 2011  Reviewer Fasilitas Pembiayaan 

Koperasi dan UKM Produktif 

Gubernur Jawa Barat  

Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Menengah Provinsi 

Jawa Barat. 

 

2 2009-

2011 

Tenaga Ahli Pada Program Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

dan Gizi, Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Barat, 2009-2011. 

 

Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Jawa 

Barat 

 

3 2010    Reviewer Bantuan Sosial Gubernur 

Jawa Barat  

Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Menengah Provinsi 

Jawa Barat. 

 

4 2010 Melaksanakan Pengabdian 

Masyarakat Dalam Kegiatan Bantuan 

Pengembangan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa 

Barat 

Kab. Sukabumi dan 

Kota Sukabumi 

 

 

D.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Junal Dalam  5 Tahun 

Terakhir 

NO Judul Artikel Ilmiah 
Volume/Nomor 

/Tahun 
Nama Jurnal 

1 Pengaruh lama Pengeringan dan 

Penggorengan Terhadap Karakteristik 

Emping Stik Melinjo (Gnetum Gnemon) 

ISBN : 978-

979-16456-0-7, 

Hal. 1101-1112 

tahun 2007 

PATPI 

2 Pengaruh Suhu Pengeringan Dan 

Konsentrasi Garam Terhadap Karakteristik 

Ikan Patin (Pangasius Sp) 

2009 PATPI 
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3 Rancang Bangun Cold strorage untuk Buah-

Buahan dan Sayuran 

Vol. 3 No. 1. Hal. 
1-10 

ISSN 0216-

3845, 2009 

Mekanikal Teknik 
Mesin  

 

 

 

 

 

 

E.Pengalaman penyampaian makalah Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah 

Dalam 5 tahun terakhir 

 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Seminar Nasional’Rekayasa 

Kimia dan Proses 2010, Teknik 

Kimia  

Rancang bangun alat 

pengiris bawang dengan 

pengiris vertical (shallot 

slicer) 

 Agustus Universitas 

Diponegoro,Semarang 

2 Seminar Nasional’Rekayasa 

Kimia dan Proses 2010, Teknik 

Kimia 

Design of Cacao Pasta 
Refiner (Conched 
Machine) With Double 
Impeller Method 

 Agustus Universitas 

Diponegoro,Semarang 

3 Program and abstrac 

’International Seminar 

EMERGING ISSUES AND 

TECHNOLOGY 

DEVELOPMENTS IN FOOD 

AND INGREDIENTS,  

Type of Stabilizer and 

Sucrose concentrate 

effect to  black 

mulberry juice 

characteristic 

Jakarta, Indonesia, 

Sept 29th-30th 2010 

 

4 Challenges of Biotechnological 

Research in 

Food and Health 

Fermentation in Salt 

Solution to Produce 

Jack Beans (Canavalia 

ensiformis L) 

Sauce 

Third Floor of General 
Meeting Room Slamet 
Riyadi University 
Surakarta, Indonesia, 
November 15th 

2014. 

5 Pengembangan Pengolahan 

minuman fungsional daun black 

mulberry yang dipengaruhi 

perbandingan air dengan daun 

teh dan waktu maserasi terhadap 

kandungan tanin dan theaflavin   

Prosiding seminar 

nasional dan pameran 

produk pangan 2015 

ISBN 978-062-6865-06-

9 

Semarang, 20-21 

Oktober 2015  
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.    

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Penugasan program Penelitian Produk Terapan  

Simlitabmas Ristek Dikti. 

 

Bandung,   24 Mei  2016 

Pengusul, 

 

 

 

 

                                              Dr.Ir. Yusman Taufik.MP 

 

 

 

Biodata Anggota 

 

A.Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Ir. Thomas gozali M.P 

2 Jabatan Fungsional Lektor 

3 Jabatan Struktural  

4 NIP 196002161987031001 

5 NIDN 0016026001 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Bandung/16 februari1960 

7 Alamat rumah Jalan Madurasa tengah no 5 Moch Toha 

Bandung  

8 No Telpon/HP Tlp.022-5224605, Ponsel 08122174049 

9 Alamat kantor Jl. Dr Setiabudhi. No 193 Bandung 

10 No telpon/faks 022-2019339 / 022-2019339  

11 Alamat email thomasgozaly@gmail.com 

12 Lulusan yang telah dihasilkan S1 = ± 22  

13 Mata kuliah yang diampu 1. Pengantar Teknologi Pa 

 2.Teknologi pengemasan 1  

3. manajemen pemasaran 

 

 

mailto:thomasgozaly@gmail.com
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B.Pengalaman Penelitian dalam Lima Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2010 Perbaikan pembuatan beras dari 

singkong (rasi) dalam usaha 

peningkatan kualitas dan kwantitas 

pengayaan bahan pangan alternatif 

P.T. indofood, 

Indofood riset 

nugraha 2009-2010 

42.000.000,- 

 

 

 

C.Pengalaman Pengabdian Kepada masyarakat dalam 5 tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

masyarakat 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2010 “PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DENGAN 

PERBAIKAN TEKNOLOGI 

PEMBUATAN BERAS DARI 

SINGKONG (RASI) DI DESA ” 

(DP2M), Direktorat 

Jenderal Pendidikan 

Tinggi.  tahun 2009 - 

2010 

Rp 

14.200.000 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.    

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Penugasan program Penelitian Produk Terapan  

Simlitabmas Ristek Dikti. 

Bandung,   24 Mei  2016 

Pengusul, 

 

 

 

                                                                     Ir. Thomas Gozali, MP 
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   -  HKI, publikasi dan produk penelitian   

 

 

 

 

SEMINAR NASIONAL DAN PERINGATAN TAHUN EMAS

PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
Bandar Lampung, 10-12 Oktober 2017

Sekretariat: Gedung Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1. Bandar Lampung, Phone/fax, 0721700682,

semnas.patpi2017@gmail.com

Bandar Lampung, 31 Agustus 2017

Nomor : 154/17/B/SEMNAS-PATPI/VIII/2017

Perihal : Penerimaan abstrak untuk dipresentasikan

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Yusman Taufik

Di Universitas Pasundan Bandung

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa abstrak yang Bapak/Ibu kirim, dengan judul :

“Penentuan Formulasi Optimum Minuman Fungsional Black Mulberry (Morus

nigra L.) dengan Design Ekspert Metode Mixtured-Optimal Berdasarkan Respon

Organoleptik”

diterima untuk dipresentasikan pada kegiatan Seminar Nasional dalam rangka Pertemuan

Ilmiah Tahunan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) dan Perayaan

Ulang Tahun PATPI yang ke-50 (Tahun Emas), yang akan diselenggarakan pada tanggal 10-

11 Oktober 2017 di Bandar Lampung.

Makalah lengkap kami terima paling lambat Hari Kamis, 28 September 2017.

Bagi Bapak/Ibu yang belum melakukan pelunasan biaya seminar, mohon segera melakukan

pembayaran dengan transfer pada No. Rekening 0484752471, Bank BNI Cabang Universitas

Lampung, atas nama Dyah Koesoemawardani. Bukti pembayaran dapat di kirim ke email
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Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih.

A.n. Ketua Panitia Pelaksana,

Sekretaris,

Ir. Ribut Sugiharto, M.Sc.

NIP. 196603141990031009

N.B. Panitia sudah menyiapkan 2 hotel resmi (official) untuk peserta Semnas PATPI 2017.
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Surat Permohonan Paten 

 

 

 

LAMPIRAN 

Nomor  :  005/305/SIDa 

Tanggal
 

:  3 APRIL 2017 

Hal  :  Undangan Penjaringan HKI 

 

FORM HASIL PENELITIAN KARYA CIPTA YANG AKAN DIAJUKAN UNTUK DI 

DAFTARKAN HKI 

A.Lembar Identitas Usulan Pendaftaran HKI 

1. Judul Penelitian/ Karya Cipta            :Formulasi minuman fungsional  black 

mulberry  

2. Nama Lengkap          : Dr. Ir. Yusman Taufik.,MP 

3. Instansi           : Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas  

          Pasundan Bandung 

4. Jabatan            : Lektor Kepala  

5. Alamat/ Telp/ Fax Instansi         : Jl. Setiabudhi No. 193 Bandung  

6. Alamat Email/ Telp Pribadi         : yusmantaufik@unpas.ac.id/ 08122311744 

B. Abstrak / Deskripsi Singkat Mengenai Hasil Penelitian/ Karya Cipta  : 

Formulasi optimal adalah buah black mulberry 49,193%, air 42,228%, dan gula stevia 

4,579%, serta bahan tambahan lainnya sebagai variabel tetap yaitu natrium benzoat 1000ppm 
0,5%, asam sitrat 0,1% yaitu 1,5%, pektin 1% dan garam dapur 0,1M 1%. Sampel terpilih 

selanjutnya dilakukananalisis Aktivitas Antioksidan dan Kadar Total Flavonoid. Hasil analisis 
laboratorium terhadap viskositas yaitu 0,0081kg/m.s, pH 3,22, organoleptik atribut warna 5,1, rasa 

4,43, dan aroma 4,17. Hasil analisis laboratorium mendekati prediksi program design expert 
metode d-optimal. Serta antioksidan dengan gula stevia adalah 3353,889 ppm dan tanpa gula 

4947,444 ppm. Sedangkan kadar total flavonoid dengan adanya gula memiliki nilai sebesar 6,00%, 
tanpa gula sebesar 5,88%.  
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