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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, data dan pembahasan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Selai mengkudu dengan konsentrasi penambahan perasan air jeruk nipis yang 

berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap uji organoleptik yang meliputi 

rasa, tekstur, aroma, tingkat penerimaan keseluruhan serta uji mutu tekstur 

dan mutu aroma. 

2. Dari hasil analisis subyektif terhadap selai mengkudu yang dihasilkan yaitu 

tingkat kesukaan terhadap rasa 3,53-4,20 (netral-suka),  tekstur 3,71-4,07 

(netral-suka),  aroma 3,41-4,31 (netral-suka), warna 3,80-4,04 (netral- suka),  

tingkat penerimaan keseluruhan 3,41-4,17 (netral-suka), mutu aroma 2,01-

2,40 (berbau agak menyegat) dan mutu tekstur 2,32-2,97 (agak kental). 

3. Keasaman (pH) pada selai mengkudu memiliki nilai rata-rata yaitu 4,17 - 

4,52. 

4. Total Padatan Terlarut pada selai mengkudu memiliki nilai rata-rata yaitu 61 - 

66% Brix. 

5. Kadar vitamin C pada selai mengkudu memiliki nilai rata-rata yaitu 21 – 67 

mg/100gram. 

6. Kapasitas antioksidan pada selai mengkudu memiliki nilai rata-rata yaitu 31 – 

39%. 
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7. Konsentrasi perasan air jeruk nipis terbaik ada pada perlakuan 5 yaitu 10% 

dilihat dari analisis subyektif meliputi uji hedonik rasa, tekstur, aroma, 

penerimaan keseluruhan, mutu hedonik aroma dan mutu hedonik tekstur serta 

analisis obyektif meliputi total kepadatan terlarut, keasaman (pH) dan 

kapasitas antioksidan. Adapun karakteristik selai mengkudu dengan 

penambahan air jeruk nipis 10% berdasarkan penilaian panelis yaitu warna 

coklat kekuningan, tekstur agak kental, aroma berbau agak menyegat dan rasa 

manis sedikit asam dengan total padatan terlarut 66% Brix, keasaman (pH) 

4,17 dan kapasitas antioksidan 66%. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini terdapat saran antara lain :  

1. Selai mengkudu dengan penambahan konsentrasi perasan air jeruk nipis 10 % 

v/v dapat diterapkan pada pengolahannya sehari-hari khususnya di lingkup 

rumah tangga. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara lain dalam 

mengeleminasi aroma selai mengkudu yang timbul untuk mendapatkan aroma 

yang mampu diterima. 

3. Perlu dilakukan penambahan warna pada selai mengkudu untuk menarik 

perhatian panelis dan masyarakat. 

4. Perlu dilakukan analisis kadar air pada selai mengkudu. 

 

  

 


