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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Selai merupakan produksi makanan semi basah, yang dibuat dengan 

menggunakan bubur buah-buahan, gula dengan atau tanpa penambahan makanan 

yang diizinkan  (SNI, 2008). Selai buah  dapat diproduksi dengan baik karena 

terbentuknya kompleks gel pektin, gula dan asam. Bahan utama dalam pembuatan 

selai ini adalah buah mengkudu. Buah mengkudu dapat digunakan sebagai bahan 

utama selai karena memenuhi kriteria karena adanya pektin sebesar 0,8047% 

didalam buah tersebut (Simarmata, 2014). Pengolahaan produk yang bisa diminati 

semua kalangan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi buah-

buahan khususnya buah mengkudu, mengingat ketertarikan masyarakat yang 

kurang akibat aroma tajam menyengat dari mengkudu.  

Perlakuan yang dibedakan pada penelitian ini adalah penambahan konsentrasi 

perasan air jeruk nipis yaitu 2% v/v, 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 10% v/v dari 

bubur buah mengkudu. Karakteristik dari selai mengkudu yaitu memiliki aroma 

khas buah mengkudu yang berbau agak menyengat karena penambahan perasan 

air jeruk nipis. Tekstur dari selai mengkudu yaitu agak kental. Warna dari selai 

mengkudu adalah coklat kekuningan dan selai mengkudu memiliki rasa manis 

sedikit asam. 

Berdasarkan hasil penelitian setelah analisis uji statistik menggunakan sidik 

ragam, maka dapat dibahas beberapa hal yang mempengaruhi mutu selai 
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mengkudu baik secara subyektif yang meliputi penilaian secara organoleptik 

terhadap rasa, aroma, warna, tekstur dan tingkat penerimaan secara keseluruhan, 

serta obyektif meliputi keasaman (pH), total padatan terlarut, kadar Vitamin C dan 

kapasitas antioksidan. 

 

1. Analisis Subyektif 

a. Rasa 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

perasan air jeruk nipis yang berbeda (2% v/v, 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 10% 

v/v) menunjukkan ada perbedaan nyata terhadap rasa dari produk selai mengkudu. 

Hasil uji hedonik terhadap rasa selai mengkudu diperoleh dari nilai rata-rata F  

hitung (15,20) > F tabel 1% (3,37), maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil. Nilai rata-rata selai mengkudu dengan konsentrasi perasan air jeruk nipis 

yang  berbeda sesuai perlakuan dapat dilihat pada tabel 11.  

 

Tabel 11 

Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan Terhadap Rasa Pada Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata 

P1 3,53 a 

P2 3,87 b 

P3 3,92 b  

P4 4,15 c 

P5 4,20 c 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 

 

 

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap 

rasa selai mengkudu berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 3,53-4,20, 

dengan kategori netral sampai suka. Nilai tertinggi terdapat pada selai mengkudu 
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penambahan perasan air jeruk nipis 10%  yaitu sebesar 4,20 dan nilai rata-rata 

terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 2% yaitu sebesar 3,53. 

 

b. Tekstur  

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

perasan air jeruk nipis yang berbeda (2% v/v, 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 10% 

v/v) menunjukkan ada perbedaan nyata terhadap tekstur dari produk selai 

mengkudu. Hasil uji hedonik terhadap tekstur selai mengkudu diperoleh dari nilai 

rata-rata F hitung (8,18)  > F tabel 1% (3,37), maka dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil. Nilai rata-rata selai mengkudu dengan konsentrasi perasan air 

jeruk nipis yang berbeda sesuai perlakuan dapat dilihat pada tabel 12.  

 

Tabel 12 

Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan Terhadap Tekstur Pada Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata 

P1 3,71 a 

P2 3,73 a 

P3 3,88 b 

P4 3,91 b 

P5 4,07 c 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 

 

 

Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap 

tekstur selai mengkudu berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 3,71 – 4,0 

dengan kategori netral-suka, memiliki nilai tertinggi terdapat pada selai mengkudu 

penambahan perasan air jeruk nipis 10%  yaitu sebesar 4,07 dan nilai rata-rata 

terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 2% yaitu sebesar 3,71. 
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c. Aroma  

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

perasan air jeruk nipis yang berbeda (2% v/v, 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 10% 

v/v) menunjukkan ada perbedaan nyata terhadap aroma dari produk selai 

mengkudu. Hasil uji hedonik terhadap aroma selai mengkudu diperoleh dari nilai 

rata-rata F hitung (60,41)  > F tabel 1% (3,37), maka dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil. Nilai rata-rata selai mengkudu dengan konsentrasi perasan air 

jeruk nipis yang berbeda sesuai perlakuan dapat dilihat pada tabel 13.  

 

Tabel 13 

Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan Terhadap Aroma Pada Selai Mengkudu 

 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata 

P1 3,41 a 

P2 3,71 b 

P3 3,96 c 

P4 4,16 d 

P5 4,31 e 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 

 

 

Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap 

aroma selai mengkudu berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 3,41-4,31 

dengan kategori netral-suka, memiliki nilai tertinggi terdapat pada selai mengkudu 

penambahan perasan air jeruk nipis 10%  yaitu sebesar 4,31 dan nilai rata-rata 

terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 2% yaitu sebesar 3,41. 
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d. Warna 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

perasan air jeruk nipis yang berbeda (2% v/v, 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 10% 

v/v) menunjukkan tidak ada perbedaan nyata terhadap warna dari produk selai 

mengkudu. Hasil uji hedonik terhadap warna selai mengkudu diperoleh dari nilai 

rata-rata F hitung (3,02) <  F tabel  1% (3,37), maka tidak dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil. Nilai rata-rata selai mengkudu dengan konsentrasi perasan 

air jeruk nipis yang berbeda sesuai perlakuan dapat dilihat pada tabel 14.  

 

Tabel 14 

Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan Terhadap Warna Pada Selai Mengkudu 

Perlakuan Nilai Rata-rata 

P1 4,04 

P2 3,80 

P3 3,87 

P4 4,00 

P5 3,80 
 

 

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap 

warna selai mengkudu berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 4,04 - 3,80 

dengan kategori netral - suka, memiliki nilai tertinggi terdapat pada selai 

mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 2%  yaitu sebesar 4,04 dan nilai 

rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 4%  dan 10% 

yaitu sebesar 3,80. 
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e. Penerimaan Keseluruhan  

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

perasan air jeruk nipis yang berbeda (2% v/v, 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 10% 

v/v) menunjukkan ada perbedaan nyata terhadap penerimaan keseluruhan dari 

produk selai mengkudu. Hasil uji hedonik terhadap penerimaan keseluruhan selai 

mengkudu diperoleh dari nilai rata-rata F hitung (16,65) > F tabel 1% (3,37), 

maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil. Nilai rata-rata selai mengkudu 

dengan konsentrasi perasan air jeruk nipis yang berbeda sesuai perlakuan dapat 

dilihat pada tabel 15.  

 

Tabel 15 

Nilai Rata-rata Tingkat Kesukaan Terhadap Penerimaan Keseluruhan Pada  

Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata 
Persentase Panelis yang 

Menyatakan Suka 

P1 3,41 a 45,33 

P2 3,83 b 76,00 

P3 3,88 b 65,33 

P4 4,01 bc 80,00 

P5 4,17 c 92,00 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 

 

 

Dari tabel 15 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji hedonik terhadap 

penerimaan keseluruhan selai mengkudu berdasarkan penilaian panelis berada 

pada nilai 3,41 – 4,17 dengan kategori netral - suka, memiliki nilai tertinggi 

terdapat pada selai mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 10%  yaitu 

sebesar 4,17 dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air 

jeruk nipis 2% yaitu sebesar 3,41. 



49 

 

f. Mutu Aroma  

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

perasan air jeruk nipis yang berbeda (2% v/v, 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 10% 

v/v) menunjukkan ada perbedaan nyata terhadap mutu aroma dari produk selai 

mengkudu. Hasil uji mutu hedonik terhadap aroma selai mengkudu diperoleh dari 

nilai rata-rata F hitung (7,50) > F tabel 1% (3,37), maka dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil. Nilai rata-rata selai mengkudu dengan konsentrasi perasan 

air jeruk nipis yang berbeda sesuai perlakuan dapat dilihat pada tabel 16.  

 

Tabel 16 

Nilai Rata-rata Uji Mutu Aroma Pada Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata 

P1 2,01 a 

P2 2,17 ab 

P3 2,20 b 

P4 2,27 b 

P5 2,40 b 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 

 

 

Dari tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji mutu hedonik 

terhadap aroma selai mengkudu berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 

2,01-2,40 dengan kategori berbau agak menyegat, memiliki nilai tertinggi terdapat 

pada selai mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 10% yaitu sebesar 2,40 

dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 2% 

yaitu sebesar 2,01. 

 

 



50 

 

g. Mutu Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan dengan pemberian konsentrasi 

perasan air jeruk nipis yang berbeda (2% v/v, 4% v/v, 6% v/v, 8% v/v dan 10% 

v/v) menunjukkan ada perbedaan nyata terhadap mutu tekstur dari produk selai 

mengkudu. Hasil uji mutu hedonik terhadap tekstur selai mengkudu diperoleh dari 

nilai rata-rata F hitung (46,25)  > F tabel 1% (3,37), maka dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil. Nilai rata-rata selai mengkudu dengan konsentrasi perasan 

air jeruk nipis yang berbeda sesuai perlakuan dapat dilihat pada tabel 17.  

 

Tabel 17 

Nilai Rata-rata Uji Mutu Tekstur Pada Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata 

P1 2,32 a 

P2 2,72 b 

P3 2,77 b 

P4 2,92 c 

P5 2,97 c 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 

 

 

Dari tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata uji mutu hedonik 

terhadap tekstur selai mengkudu berdasarkan penilaian panelis berada pada nilai 

2,32-2,97 dengan kategori agak kental, memiliki nilai tertinggi terdapat pada selai 

mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 10%  yaitu sebesar 2,97 dan nilai 

rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 2% yaitu 

sebesar 2,32. 

Hasil analisis subyektif terhadap uji hedonik dari selai mengkudu secara 

keseluruhan dapat dilihat di gambar 3 
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Gambar 3 

Nilai Rata-rata Hasil Uji Organoleptik 

 

2. Analisis Obyektif 

a. Total Padatan Terlarut 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap total padatan terlarut  pada selai 

mengkudu, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan 

konsentrasi perasan air jeruk nipis cendrung menunjukkan peningkatan, seperti 

yang tertera pada tabel 18 dan gambar 4.  

Tabel 18 

Nilai Rata-rata Uji Laboratorium Total Padatan Terlarut Pada Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata (% Brix) 

P1 61,07 a 

P2 61,73 b 

P3 63,00 c 

P4 64,53 d 

P5 66,13 e 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 
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Gambar 4 

Nilai Rata-Rata Total Padatan Terlarut (% Brix) 

 

Dari gambar di atas diketahui bahwa nilai rata-rata uji total padatan 

terlarut selai mengkudu memiliki nilai tertinggi terdapat pada selai mengkudu 

penambahan perasan air jeruk nipis 10%  yaitu sebesar 66,13% Brix dan nilai 

rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 2% yaitu 

sebesar 61,07% Brix. 

 

b. Keasaman (pH) 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap keasaman (pH) pada selai 

mengkudu, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan 

konsentrasi perasan air jeruk nipis cendrung menunjukkan penurunan, seperti 

yang tertera pada tabel 19 dan gambar 5. Nilai rata-rata berada pada rentang 4,52-

4,17 yang menunjukkan bahwa selai mengkudu ini termasuk pada kategori asam, 

karena pH < 7.  
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Tabel 19 

Nilai Rata-rata Uji Laboratorium Keasaman (pH) Pada Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata 

P1 4,52 a 

P2 4,34 b 

P3 4,26 bc 

P4 4,19 c 

P5 4,17 c 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 

 

 

Gambar 5 

Nilai Rata-Rata Keasaman (pH) 

 

Dari gambar di atas diketahui bahwa nilai rata-rata uji laboratorium 

terhadap keasaman  (pH)   selai mengkudu memiliki nilai tertinggi terdapat pada 

selai mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 2%  yaitu sebesar 4,52  dan 

nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 10% 

yaitu sebesar 4,17 
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c. Kadar Vitamin C 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap kadar vitamin C  pada selai 

mengkudu, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan 

konsentrasi perasan air jeruk nipis cendrung menunjukkan penurunan, seperti 

yang tertera pada tabel 20 dan gambar 6.  

 

Tabel 20 

Nilai Rata-rata Uji Laboratorium Kadar Vitamin C Pada Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata (mg/100 g) 

P1 66,84 a 

P2 51,42 b 

P3 35,99 c 

P4 25,71 cd 

P5 20,57 d 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 

 

 

 

Gambar 6 

Nilai Rata-Rata Kadar Vitamin C (mg/100g) 
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Dari gambar di atas diketahui bahwa nilai rata-rata uji laboratorium 

terhadap kadar vitamin C selai mengkudu memiliki nilai tertinggi terdapat pada 

selai mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 2%  yaitu sebesar 66,84 

mg/100 gram  dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air 

jeruk nipis 10% yaitu sebesar 20,57 mg/100 gram. 

 

d. Kapasitas Antioksidan 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap kapasitas antioksidan  pada selai 

mengkudu, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan 

konsentrasi perasan air jeruk nipis cendrung menunjukkan peningkatan, seperti 

yang tertera pada tabel 21 dan gambar 7.  

 

Tabel 21 

Nilai Rata-rata Uji Laboratorium Kapasitas Antioksidan Pada Selai Mengkudu 

 

Perlakuan Nilai Rata-rata (%) 

P1 30,82 a 

P2 33,19 b 

P3 34,78 b 

P4 36,40 bc 

P5 38,77 c 

Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukkan berbeda nyata (p < 

0,01) 
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Gambar 7 

Nilai Rata-Rata Kadar Kapasitas Antioksidan (%) 

 

Dari gambar di atas diketahui bahwa nilai rata-rata uji laboratorium 

terhadap kapasitas antioksidan selai mengkudu memiliki nilai tertinggi terdapat 

pada selai mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 10%  yaitu sebesar 

38,77% dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk 

nipis 2% yaitu sebesar 30,82%. 

Berdasarkan analisis obyektif terhadap uji laboratorium dari selai 

mengkudu secara keseluruhan dapat dilihat di gambar 8. 

 

Gambar 8. Nilai Rata-rata Hasil Uji Laboratorium 
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B. Pembahasan 

Hasil dari proses pembuatan selai mengkudu dapat diketahui berdasarkan 

mutu subyektif dan obyektif. Mutu subyektif dapat dilihat dari segi organoleptik 

meliputi rasa, warna, aroma, tekstur dan penerimaan keseluruhan. Mutu obyektif 

dapat dilihat dari kadar zat gizi dan standar mutu selai meliputi kadar vitamin C, 

kapasitas antioksidan, keasaman (pH) dan total padatan terlarut.  

Mutu subyektif yang dapat diketahui adalah rasa. Rasa merupakan 

perasaan yang dihasilkan oleh barang atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam 

mulut yang dirasakan oleh indera rasa yaitu lidah. Secara umum ada empat rasa 

dasar yaitu manis, pahit, masam dan asin (Gaffar, 2017). Rasa produk selai 

mengkudu dengan penambahan konsentrasi perasan air jeruk nipis menunjukkan 

nilai rata-rata tingkat penerimaan yang berbeda. Berdasarkan nilai rata-rata tingkat 

kesukaan terhadap rasa selai mengkudu, didapatkan hasil tertinggi yaitu pada 

penambahan konsentrasi perasan air jeruk nipis 10% v/v dengan kategori suka. 

Penambahan perasan air jeruk nipis pada selai mengkudu menimbulkan rasa 

asam.  

Rasa adalah parameter penting yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang 

lain (Winarno, 1990). Pembuatan selai mengkudu yang menggunakan gula 

sebagai bahan utama bertujuan untuk memperoleh tekstur dan rasa yang ideal 

(Fachruddin, 1997). Selain itu, penambahan asam sitrat yang berasal dari jeruk 

nipis juga membantu pembentukan rasa asam segar alami yang dimiliki. Rasa 

pada mengkudu dipengaruhi oleh asam karprilat yang terkandung didalamnya. 

Panelis menyukai perpaduan antara rasa manis dan asam yang tercampur dari selai 



58 

 

mengkudu. Penambahan konsentrasi perasan air jeruk nipis juga harus 

diperhatikan karena akan mempengaruhi rasa. Jeruk nipis memiliki kandungan 

naringin dan limonin pada jaringan albedo, flavedo, biji, dan segmen buah jeruk . 

Senyawa ini dapat menimbulkan rasa pahit pada sari buah jeruk yang dihasilkan. 

Naringin (naringenin 7-ß-neohesperidoside) merupakan senyawa turunan 

naringenin yang bersifat larut dalam air dan terkandung di dalam flavedo, albedo, 

membran segmen, dan juice sacs pada buah jeruk (Maier, 1969 dalam 

Saptoningsih, 2014). 

Tekstur produk selai mengkudu dengan penambahan konsentrasi perasan 

air jeruk nipis menunjukkan nilai rata-rata tingkat penerimaan yang berbeda. 

Berdasarkan nilai rata-rata uji hedonik terhadap tekstur selai mengkudu, 

didapatkan hasil tertinggi yaitu pada penambahan konsentrasi perasan jeruk nipis 

10% v/v. Kesukaan panelis dengan perlakuan ke-5 (penambahan konsentrasi 

perasan air jeruk nipis 10% v/v) berkaitan juga dengan mutu tekstur. Mutu tekstur 

pada perlakuan ke-5 dikategorikan agak kental. Perasan air jeruk nipis yang 

ditambahkan pada selai mengkudu meningkatkan pH sehingga menghasilkan 

kekentalan yang diinginkan pada produk. Asam sitrat selain untuk menurunkan 

pH selai juga untuk menghindari terjadinya pengkristalan gula. Bila tingkat 

keasaman buah rendah, penambahan asam dapat meningkatkan jumlah gula yang 

mengalami inversi. Jumlah gula yang mengalami inversi selama pendidihan 

sangat penting untuk menghindari terjadinya pengkristalan gula (Sumayong, 

1992). Hal ini disebabkan karena jika jumlah gula inversi semakin banyak, maka 

molekul glukosa yang kurang melarut kemudian akan mengkristal.Keasaman (pH) 

optimum yang diinginkan dalam pembuatan selai akan menghasilkan kekentalan 
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yang pas. Asam yang sering digunakan pada pembuatan selai adalah asam organik 

seperti asam tartarat, asam sitrat dan asam malat. Asam digunakan untuk 

menurunkan pH bubur buah karena struktur gel hanya terbentuk pada pH rendah. 

Struktur khusus dari produk selai buah-buahan disebabkan karena terbentuknya 

kompleks gel pektin-gula-asam. Mekanisme pembentukan gel dari pektin-gula-

asam air adalah bahwa dalam satu substrat buah-buahan asam, pektin, adalah 

koloid yang bermuatan negatif. Gula yang ditambahkan pada proses pembuatan 

selai akan berpengaruh terhadap keseimbangan pektin-air yang ada, juga 

menghilangkan kemantapan pektin. Pektin akan mengalami penggumpalan dan 

membentuk serabut halus, struktur ini mampu menahan cairan. Kadar pektin 

dalam jumlah yang banyak dapat menentukan tingkat kontinuitas dan kepadatan 

serabut-serabut yang terbentuk (Buckle et al, 1985).  

Tekstur pada selai mengkudu mempengaruhi total padatan terlarut. Total 

padatan terlarut menunjukkan total padatan yang ada pada selai mengkudu. 

Padatan terlarut dapat meningkat karena penambahan bahan pangan dan proses 

pembuatan produk. Penambahan gula pada selai berpengaruh pada kekentalan gel 

yang terbentuk. Gula akan menurunkan kekentalan, hal ini disebabkan karena gula 

akan mengikat air, sehingga pembengkakan butir-butir terjadi lebih lambat 

(Winarno, 1990). Berdasarkan uji laboratorium terhadap total padatan terlarut  

pada selai mengkudu, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan 

konsentrasi perasan air jeruk nipis cendrung menunjukkan peningkatan. Selai 

mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 10%  yaitu sebesar 66% Brix  dan 

nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 2% yaitu 

sebesar 61% Brix. Dalam pembuatan selai, penambahan asam sitrat bertujuan 
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untuk menghindari pengkristalan gula (Fachrudin, 1998).  Total padatan terlarut 

juga mempengaruhi tekstur dari selai mengkudu. Penilaian mutu hedonik panelis 

menunjukkan bahwa selai mengkudu dengan konsentrasi penambahan perasan air 

jeruk nipis tertinggi memiliki karakteristik agak kental dari pada penambahan 

konsentrasi yang rendah. Pada penelitian Selai Jagung Manis oleh Rianto (2017), 

diketahui bahwa total padatan terlarut selai berkisar antara 71,91 – 75,42 % Brix. 

Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah pektin yang 

digunakan pada penelitian, karena pektin merupakan komponen penyusun dari 

total padatan terlarut. Selain itu, kandungan total padatan terlarut suatu bahan 

meliputi gula reduksi, gula non reduksi, asam organik, pektin dan protein 

(Desrosier, 1988). 

Aroma selai mengkudu dengan penambahan konsentrasi perasan air jeruk 

nipis menunjukkan nilai rata-rata tingkat penerimaan yang berbeda. Berdasarkan 

nilai rata-rata uji hedonik terhadap aroma selai mengkudu, didapatkan hasil 

tertinggi yaitu pada penambahan konsentrasi perasan jeruk nipis 10% v/v. Mutu 

aroma yang dimiliki masing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan nyata. 

Penambahan penambahan konsentrasi perasan jeruk nipis 10% v/v dikategorikan 

berbau agak menyengat. Konsentrasi penambahan perasan air jeruk nipis yang 

kecil tidak disukai karena aroma buah mengkudu yang berbau masih tercium dan 

hal ini juga berhubungan dengan hasil rata-rata mutu hedonik terhadap aroma 

yang rendah pada perlakuan penambahan 2%. Penambahan perasan air jeruk nipis 

dapat mengurangi aroma bau menyengat dari selai mengkudu. Jeruk nipis 

mengandung asam sitrat dan minyak atsiri limonen yang menciptakan aroma asam 

segar, sehingga mempengaruhi aroma selai mengkudu (Rukmana, 2004).  
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Buah mengkudu mengandung kaproat dan asam kaprat yang merupakan 

asam lemak. Hal tersebut yang menyebabkan buah mengkudu menghasilkan bau 

busuk yang tajam dan menyengat. Asam sitrat dapat mengikat logam-logam yang 

dapat menimbulkan bau tengik pada sabun,dan dapat berfungsi mengatur pH dan 

bahan pengawet (Kirk et al., 1954). Asam sitrat adalah asam trikarboksilat yang 

tiap molekulnya mengandung tiga gugus karboksilat. Selain itu ada satu gugus 

hidroksil yang terikat pada atom karbon di tengah. Asam sitrat termasuk asidulan, 

yaitu senyawa kimia yang bersifat asam dan ditambahkan pada proses pengolahan 

makanan dengan berbagai tujuan. Asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa 

dan warna atau menyelubungi after taste yang tidak disukai (Arsa, 2016). Selain 

asam sitrat, penambahan gula juga mempengaruhi aroma yang timbul dari selai 

mengkudu. Ketika sukrosa larut dalam air maka akan berubah menjadi gula 

invert, yaitu glukosa dan fruktosa yang mana gugus OH pada gula invert akan 

mengikat gugus CH dari asam lemak kaproat dan kaprilat. Keadaan inilah yang 

menyebabkan aroma mengkudu dapat tersamarkan (Meiyanti, 2014). Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Raikos dkk. (2006) yang menyatakan bahwa gula 

pereduksi dari suatu molekul gula ditentukan oleh adanya gugus hidroksil (OH) 

bebas yang reaktif pada atom C. 

Warna produk selai mengkudu dengan penambahan konsentrasi perasan air 

jeruk nipis menunjukkan nilai rata-rata tingkat penerimaan yang berbeda dengan 

rentang kategori dari netral – suka. Berdasarkan nilai rata-rata uji hedonik 

terhadap warna selai mengkudu, didapatkan hasil tertinggi yaitu pada penambahan 

konsentrasi perasan jeruk nipis 2%. Warna dari selai mengkudu terbentuk karena 

pencampuran warna dari daging buah mengkudu dengan proses pemanasan gula 
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pasir. Warna coklat merupakan suatu proses reaksi browning melalui 

karamelisasi. Karamelisasi terjadi jika gula dipanaskan di atas titik lelehnya dan 

berubah warna menjadi coklat disertai dengan penambahan cita rasa. Maka dari 

itu, terjadi perubahan warna dari selai mengkudu yang sebelumnya menjadi coklat 

kekuningan (Apandi, 1984 dalam Gaffar, 2017). 

Keasaman (pH) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat 

keasaman maupun kebasaan suatu zat. Asam sitrat bertindak sebagai asidulan atau 

zat pengasam.  Keasaman (pH) berkisar antara 0-14. Nilai pH pada selai biasanya 

dalam kisaran 3,1-3,5. Pengontrolan pH ini merupakan salah satu cara untuk 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk (Winarno, 1997).  

Penambahan air jeruk nipis pada selai mengkudu mempengaruhi pH selai. 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap keasaman (pH)  pada selai mengkudu, 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan konsentrasi perasan 

air jeruk nipis cendrung menunjukkan penurunan. Keasaman selai mengkudu 

memiliki nilai tertinggi terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 2%  

yaitu sebesar 4,52  dan nilai rata-rata terendah terdapat pada penambahan perasan 

air jeruk nipis 10% yaitu sebesar 4,17. Namun penambahan air perasan jeruk nipis 

ini belum mampu mengurangi pH optimal selai pada umumnya yaitu 3,1-3,5. 

Kepadatan dari serabut-serabut dalam struktur gel selai dikendalikan oleh asiditas 

substrat. Kondisi yang sangat asam menghasilkan suatu struktur gel yang padat 

atau bahkan merusakkan struktur karena hidrolisis pektin. Asiditas yang rendah 

menghasilkan serabut-serabut yang lemah, tidak mampu menahan cairan dan gel 

mudah hancur dengan tiba-tiba. 
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Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, 

sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH–. Sifat asam dan 

basa bisa diketahui dengan menggunakan indikator yaitu  pH. Jadi pembawa sifat 

asam  adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH–. Karena pH 

dan konsentrasi ion H+ dihubungkan dengan tanda negatif, maka semakin besar 

konsentrasi ion H+ semakin kecil pH (Keenan, 1984). Keasaman asam sitrat 

didapatkan dari tiga gugus karboksil COOH yang dapat melepas proton dalam 

larutan, sehingga dapat mengurangi pH suatu bahan pangan. 

Berdasarkan uji laboratorium terhadap kadar vitamin C pada selai 

mengkudu, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan 

konsentrasi perasan air jeruk nipis cendrung menunjukkan penurunan. Vitamin C 

adalah senyawa yang sangat mudah larut dalam air, mempunyai sifat asam dan 

sifat pereduksi yang kuat. Vitamin C ini dapat ditemukan di bahan pangan 

khususnya buah-buahan. Vitamin C merupakan vitamin yang paling tidak stabil 

atau mudah rusak (DeMan, 1989). Penurunan kadar Vitamin C ini disebabkan dari 

perlakuan pemanasan saat proses pembuatan selai.  Rata-rata penurunan tiap 

perlakuan yaitu sebesar 9,6 mg/100 gram. Hal ini dungkapkan oleh Winarno 

(2008) dalam Febrianti (2010) yang menyebutkan bahwa vitamin C mudah  larut 

dalam air dan mudah rusak oleh oksidasi, panas dan alkali, karena itu agar vitamin 

C tidak banyak hilang sebaiknya pengirisan dan penghancuran yang berlebihan  

dihindari.  Alkaloid yang ada pada jeruk nipis merupakan senyawa yang bersifat 

basa. Hal ini yang menyebabkan menurunnya kadar vitamin C pada selai 

mengkudu. Kondisi ini didukung oleh pernyataan Poedjiadi (1994) yang 
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menyatakan bahwa penambahan tomat atau jeruk nipis juga dapat mengurangi 

kadar vitamin C.  

Antioksidan merupakan suatu senyawa kimia yang ada dalam kadar 

tertentu dimana fungsinya mampu menghambat atau memperlambat kerusakan 

akibat proses oksidasi. Antioksidan di dalam tubuh mempunyai mekanisme 

perlindungan terhadap serangan radikal bebas, yang secara alami ada dalam 

tubuh. Berdasarkan uji laboratorium terhadap kapasitas antioksidan  pada selai 

mengkudu, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perlakuan penambahan 

konsentrasi perasan air jeruk nipis cendrung menunjukkan peningkatan. Kapasitas 

antioksidan selai mengkudu dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada selai 

mengkudu penambahan perasan air jeruk nipis 10% v/v yaitu sebesar 39%. 

Kandungan dari jeruk nipis yang memberikan adanya aktivitas antioksidan adalah 

alkaloid, fenol, saponin, tanin, steroid, dan flavonoid (Reddy, 2012). Senyawa 

flavonoid mampu berperan sebagai antioksidan karena dapat berperan sebagai free 

radical scavengers yang mampu melepaskan atom hydrogen dari gugus 

hidroksilnya, dimana atom hidroksil tersebut akan berikatan dengan radikal bebas 

sehingga menjadi netral kembali. Flavonoid yang kehilangan atom hydrogen akan 

mengalami resonansi dan radikal bebas yang telah stabil menjadi berhenti 

bereaksi sehingga tidak merusak lipid, protein atau DNA (Pambudi, 2014). 

Penerimaan keseluruhan produk selai mengkudu dengan penambahan 

konsentrasi perasan air jeruk nipis menunjukkan nilai rata-rata tingkat penerimaan 

yang berbeda, dengan kategori netral – suka. Berdasarkan nilai rata-rata  uji 

hedonik terhadap warna selai mengkudu, didapatkan hasil tertinggi yaitu pada 

penambahan konsentrasi perasan jeruk nipis 10% v/v, dengan warna coklat 
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kekuningan. Panelis menyukai perpaduan antara rasa dan aroma dari selai 

mengkudu pada perlakuan kelima karena berkurangnya bau menyengat dari selai 

mengkudu. Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui persentase kesukaan panelis 

terhadap selai mengkudu, yaitu sebesar 45 % - 92 %. Persentase terendah terdapat 

pada selai mengkudu dengan penambahan perasan air jeruk nipis 2% v/v dan 

tertinggi terdapat pada penambahan perasan air jeruk nipis 10% v/v dari bubur 

buah mengkudu. Maka dari itu disimpulkan bahwa produk selai mengkudu ini 

dapat diaplikasikan oleh masyarakat luas mengingat persentase yang dimiliki. 

Penerimaan keseluruhan dapat mewakili produk terbaik dari kelima perlakuan 

yang ada. Secara obyektif perlakuan terbaik adalah penambahan perasan air jeruk 

nipis 10% v/v dari bubur buah mengkudu karena memiliki kriteria terbaik 

berdasarkan kepadatan terlarut (66 % Brix), kapasitas antioksidan (66%) dan 

keasaman (pH) yaitu 4,17, dimana kriteria standar pada selai mampu dicapai oleh 

perlakuan tersebut walaupun tidak maksimal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


