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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

  

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Yang bergaris bawah yang diteliti 

Input : 

(Bahan-bahan) 

- Mengkudu 

- Asam sitrat                     

- Gula  

- Vanili 

- Daun pandan             

- Perasan air jeruk nipis 

 

 

Output : 

Selai Mengkudu 

1. Mutu Subyektif 

(Organoleptik) 

- Rasa 

- Warna 

- Aroma 

- Tekstur 

- Penerimaan keseluruhan 

- Hedonik 

2. Mutu Obyektif (Kadar Zat 

Gizi) 

- Keasaman (pH) 

- Total padatan terlarut 

- Vitamin C 

- Kapasitas Antioksidan 

 

Proses : 

(Pengolahan) 

- Sortasi bahan 

- Pencucian dan persiapan 

bahan 

- Perebusan 

- Penghalusan bahan 

- Pemasakan 

- Pengemasan 
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Penjelasan : 

Dari keragka konsep di atas dapat dilihat bahwa karakteristik dari 

selai mengkudu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliptui mutu 

mangkudu yang akan digunakan, jumlah konsentrasi gula pasir, jumlah 

konsentrasi perasan air jeruk nipis (asam sitrat alami), bahan tambahan 

lainnya dan teknik pemasakan yang dilakukan. Penambahan asam sitrat alami 

mempengaruhi karakteristik selai mengkudu dan tingkat penerimaan secara 

keseluruhan. Dalam pembuatan selai mengkudu dilakukan pemilihan bahan 

dengan mutu baik, pencucian dan persiapan bahan (perebusan dan 

pengambilan daging buah), penghalusan dengan blender, penambahan gula 

dengan konsentrasi 55% dari total must yang dihasilkan, pemasakan dengan 

suhu yang tepat, penambahan perasan air jeruk nipis, pengecekan kepadatan 

terlarut menggunakan metode spoon test, dan terakhir pengemasan dengan jar 

selai yang sudah disterilisasi. Dengan konsentrasi perasan air jeruk nipis yang 

tepat, cara pengolahan yang sesuai dengan memperhatikan kriteria selai pada 

umumnya, maka akan menghasilkan selai mengkudu dengan karakteristik 

mutu terbaik. 

  

B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

a. Variabel Dependen / terikat  : Mutu Selai Mengkudu 

b. Variabel Independen / bebas  : Konsentasi perasan air jeruk nipis 
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2. Definisi Operasional 

 

Tabel 6 

Matriks Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Cara Pengukuran Skala 

1 Konsentrasi 

perasan air jeruk 

nipis 

Konsentrasi perasan air 

jeruk nipis adalah 

volume perasan air 

jeruk nipis yang 

dicampurkan dalam 

bubur buah mengkudu 

dengan persentase 

sebesar 2% v/v, 4% v/v, 

6% v/v, 8% v/v dan 

10% v/v. 

Penambahan perasan air 

jeruk nipis diberikan 

berdasarkan perbedaan 

perlakuan yang 

digunakan dalam satu 

resep pembuatan selai 

saat diolah. 

Rasio 

2 Mutu Selai Mengkudu 

 Sifat Subyektif  

Uji Organoleptik 

(Rasa, aroma, 

warna, tekstur dan 

penerimaan 

kesuluruhan)  

 

Uji organoleptik adalah 

pengujian yang 

didasarkan pada proses 

pengindraan. 

 

Uji organoleptik 

diperoleh dengan 

melakukan uji 

organoleptik terhadap 

selai yang sudah melalui 

proses pemasakan yaitu 

uji kesukaan dengan 

metode uji hedonik. 

 

Interval 

 Sifat Obyektif    

 Derajat Keasaman 

(pH) 

 

pH merupakan tingkat 

keasaman pada produk 

selai mengkudu. 

Pengukuran pH 

dilakukan dengan 

menggunakan pH meter. 

Rasio 

 Total Padatan 

Terlarut 

Total padatan terlarut 

merupakan total 

Total  padatan  terlarut  

dari  selai  mengkudu  

Rasio 
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Kadar Vitamin C 

senyawa organik dan 

anorganik yang terlarut 

dalam selai mengkudu. 

Kadar vitamin C 

merupakan persentase 

kandungan vitamin C 

yang ada di dalam selai 

mengkudu. 

diukur dengan  

menggunakan  alat   

Hand Refraktometer. 

Kadar vitamin C 

diperoleh dengan uji 

analisis menggunakan 

metode Iodimetri. 

 

 

 

Rasio 

 Analisis Kapasitas 

Antioksidan 

Kapasitas antioksidan 

merupakan persentase 

kandungan antioksidan 

yang ada di dalam selai 

mengkudu. 

Kapasitas antioksidan 

diperoleh dengan uji 

analisis menggunakan 

metode DPPH. 

Rasio 

 

C. Hipotesis 

Ada pengaruh pemberian konsentrasi perasan air jeruk nipis dari 

bubur buah mengkudu terhadap karakteristik mutu selai mengkudu. 

 


