
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gambaran Umum Lidah Buaya 

Lidah buaya (Aloe vera: Latin: Aloe barbadensis Milleer) adalah 

sejenis tanaman yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan 

sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Kata 

‘Aloe Vera’ berasal dari bahasa Arab ‘Alloeh’ yang artinya bahan pahit yang 

berkilat, dan dalam bahasa Latin ‘Aloe’ berarti pokok, sedangkan ‘Vera’ 

berarti tulin atau pokok tulin. Pokok Aloe tergolong dalam keluarga tanaman 

‘Lily’. Klasifikasi lidah buaya menurut (Tjitrosoepomo, 1994) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Devisi   : Spermatophyta 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Bangsa  : Liliflorae 

Suku   : Liliaceae 

Marga   : Aloe 

Jenis   : Aloevera chinensis 

Secara umum, lidah buaya merupakan satu dari sepuluh jenis tanaman 

terlaris didunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai 

tanaman obat dan bahan baku industri. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman 
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lidah buaya kaya akan kandungan zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral, 

vitamin, polisakarida, dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi 

kesehatan (Arifin, 2014). 

Salah satu zat penting yang terkandung dalam lidah buaya adalah aloe 

emodin, sebuah senyawa organik dari golongan antrokuinon yang 

mengativasi jenjang sinyal insulin seperti fosfatidil inositol-3 kinase dan 

meningkatkan laju sintesis glikogen dengan menghambat glikogen sintase 

kinase 3 beta, sehingga sangat berguna untuk mengurangi rasio gula darah. 

Bentuk dari tanaman lidah buaya dapat dilihat pada Gambar 1 (Arifin, 2014). 

 

Gambar 1. Tanaman Lidah Buaya 

B. Jenis dan Varietas Lidah Buaya 

Lidah buaya merupakan tanaman serbaguna untuk kesehatan yang 

mudah ditanam dan tumbuh didaerah berhawa panas (tropik). Tanaman ini 

mendapat julukan the miracle plant atau tanaman ajaib karena memiliki 

banyak manfaat dan khasiat bagi kehidupan manusia. Disamping itu, karena 
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mampu menyembuhkan luka dan meredam rasa sakit atau panas di kulit yang 

terbakar (Arifin, 2014).  

Terdapat lebih dari 350 jenis lidah buaya yang termasuk dalam suku 

liaiaceae, sebagian diantaranya sudah disilangkan. Menurut Dowling (1985), 

ada tiga jenis lidah buaya yang dibudidayakan secara komersial di dunia, 

yakni curacao aloe atao Aloe Barbadensis Miller, cape aloe atau Aloe Ferox 

Miller, dan socotrine aloe yang salah satunya adalah Aloe Perryi Baker 

(Hayati, 2009). Perbedaan karakteristik ketiga jenis lidah buaya dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Dari ketiga jenis tersebut banyak yang dimanfaatkan adalah spesies 

Aloe Barbadensis Miller karena jenis ini mempunyai banyak keunggulan yaitu: 

tahan hama, ukurannya dapat mencapai 121 cm, berat per batangnya bisa 

mencapai 4 kg, mengandung 75 nutrisi serta aman dikonsumsi. Perbedaan 

ketiga jenis tanaman lidah buaya dapat dilihat pada Gambar 2 (Istanto, 2014). 

        

Gambar 2. Jenis-jenis Tanaman Lidah Buaya. a) Aloe Barbadensis Miller, b) Aloe 

Ferox Miller, c) Aloe Perryi Baker 

 



9 
 

C. Struktur dan Kandungan Gel Lidah Buaya 

Lidah buaya telah lama dijuluki sebagai tanaman medical plant 

(tanaman obat) atau master healing plant (tanaman penyembuh utama). 

Tanaman ini menyerupai kaktus, daunnya meruncing berbentuk taji, bagian 

dalamnya bening, besifat getas dengan tepi bergerigi. Adapun struktur daun 

lidah buaya terbagi atas tiga bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Kulit daun 

Kulit daun adalah bagian terluar dari struktur daun lidah buaya yang 

berwarna hijau. Sejauh ini belum ada tulisan mengenai zat yang terkandung di 

dalam kulit daun namun penelitian yang dilakukan Agarry menunjukkan 

bahwa ekstrakkulit daun lidah buaya pada konsentrasi 25 mg/ml menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan zona hambat 4 mm. Di dalam 

buku pengobatan menyatakan bahwa teh yang terbuat dari kulit daun lidah 

buaya dapat menghilangkan kecanduan merokok (Arifin, 2014). 

2. Eksudat 

Eksudat adalah getah yang keluar dari daun saat dilakukan 

pemotongan. Eksudat berbentuk cair, berwarna kekuningan yang mengandung 

aloin dan cairan bening seperti jeli yang rasanya pahit. Cairan kuning yang 

mengandung aloin ini berasal dari lateks yang terdapat pada bagian luar kuit 

lidah buaya dan menimbulkan bau menyengat. Kandungan zat aloin didalam 

lidah buaya berfungsi untuk mengobatisakit perut, sakit kepala, gatal, 

kerontokanrambut, untuk perawatan kulit, dan luka bakar (Noormindhawati, 

2013). 
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Tabel 1. Karakteristik Tiga Jenis Tanaman Lidah Buaya 

No. Karakteristik Aloe 

barbadensis 

Miller 

Aloe ferox 

Miller 

Aloe perryi 

Baker 

1. Batang Tidak terlihat 

jelas 

Terlihat jelas 

(tinggi 3-5 m 

atau lebih) 

Tidak terlihat 

jelas (lebih 

kurang 0,5 m) 

2. Bentuk daun Lebar dibagian 

bawah, dengan 

pelepah bagian 

atas cembung 

Lebar di bagian 

bawah 

Lebar di bagian 

bawah 

3. Lebar daun 6-13 cm 10-15 cm 5-8 cm 

4. Lapisan lilin pada 

daun 

Tebal Tebal Tipis 

5. Duri Di bagian 

pinggir daun 

Di bagian 

pinggir dan 

bawah daun 

Di bagian 

pinggir daun 

6. Tinggi bunga (mm) 25-30 (tinggi 

tangkai bunga 

60-100 cm) 

35-40 25-30 

7. Warna bunga Kuning Merah tua 

hingga jingga 

Merah terang 

Sumber : Arifin, 2014 

3. Bunga 

Bunga Aloe vera berwarna kuning kemerahan, berbentuk lonceng yang 

mengumpul diujung atas suatu tangkai yang keluar dari ketiak daun. Panjang 

tangkai bias mencapai 1 meter dan cukup kokoh sehingga tidak mudah patah, 

bunga biasanya muncul bila ditanam di pegunungan, sedangkan di daratan 

rendah tanaman jarang berbunga (Arifin, 2014). 

4. Gel 

Gel adalah bagian daun terdalam yang berlendir, bersifat 

mendinginkan dan mudah rusak karena oksidasi, sehingga dibutuhkan proses 
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pengolahan lebih lanjut agar diperoleh gel yang stabil dan tahan lama 

(Wahjono & Koesnandar, 2002). 

Penelitian dari Hoshi  University Jepang menunjukkan lidah buaya 

mengandung senyawa antioksidan yang mampu menyingkirkan radikal bebas 

akibat radiasi, serta melindungi dua komponen penyembuh luka yang secara 

alami ada di dalam tubuh, yaitu superoksida dismutase (enzim antoksidan) dan 

glutation (asam amino yang menstimulasi sistem kekebalan tubuh) (Arifin, 

2014). Selain itu, pada gel lidah buaya terkandung zat-zat penting lainya yang 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

D. Gambaran Umum Manisan Lidah Buaya 

Manisan adalah salah satu bentuk makanan olahan yang banyak 

disukai oleh masyarakat. Rasanya yang manis bercampur dengan rasa khas 

buah sangat cocok untuk dinikmati diberbagai kesempatan. Manisan buah 

adalah buah yang diawetkan dengan gula. Tujuan pemberian gula dengan 

kadar yang tinggi pada manisa buah, selain untuk memberikan rasa manis, 

juga untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme (jamur, kapang). Dalam 

proses pembuatan manisan buah ini juga digunakan air garam dan air kapur 

untuk mempertahankan bentuk (tekstur) serta menghilangkan rasa gatal atau 

getir pada buah (Margono, 1993). 

Menurut Khairani dan Dalapati (2007) ada 2 macam bentuk olahan 

manisan buah, yaitu manisan basah dan manisan kering. Manisan basah 

diperoleh setelah penirisan buah dari larutan gula, sedangkan manisan kering 
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diperoleh bila manisan yang pertama kali dihasilkan (manisan basah) dijemur 

sampai kering . 

Tabel 2. Zat-Zat yang Terkandung di Dalam Gel Lidah Buaya 

Zat Kegunaan 

Lignin  Mempunyai kemampuan 

penyerapan yang tinggi, sehingga 

memudahkan peresapan gel ke kulit 

atau mukosa. 

Saponin  Mempunyai kemampuan 

membersihkan dan bersifat 

antiseptic 

 Bahan pencuci yang sangat baik 

Kompleks Anthraquinone alon, 

Barbaloin, Iso-Barbaloin, Anthranol, 

Aloe emodin, Anthrancene, Aloetic 

acid, Ester Asan Sinamat, Asam 

Krisophanat, Eteral oil, Resistanol 

 Bahan laktasatif 

 Penghilang rasa sakit, mengurangi 

racun 

 Senyawa anti bakteri 

 Mempunyai kandungan antibiotik 

Acemannan   Sebagai anti virus 

 Anti bakteri 

 Anti jamu 

 Dapat menghancurkan sel tumor, 

serta meningkatkan daya tahan 

tubuh 

Vitamin B1, B2, Niacinamida, B6, 

Cholin, Asam Folat 
 Bahan penting untuk menjalankan 

fungsi tubuh secara normal 

Enzim oksidase, amylase, katalase, 

lifase, protease 
 Mengatur proses-proses kimia 

dalam tubuh  

 Menyembuh kan luka dalam dan 

luar 

Monosakarida, polisakarida, selulosa, 

glukosa, mannose, aldophentosa, 

rhamnosa 

 Bahan laktasatif  

 Penghilang rasa sakit, mengurangi 

racun 

 Senyawa antibakteri 

 Mempunyai kandungan antibiotik 

Enzim bradykinase, karbiksipeptidase  Mengurangi inflamasi 

 Anti alergi 

 Dapat mengurangi rasa sakit 

Glukomannan, Mukopolysakarida  Memberikan efek imuno modulasi 

Salisilat  Menghilangkan rasa sakit, dan anti 

inflamasi 

Tennin, aloctin A  Sebagai anti inflamasi 

Sumber: (Arifin, 2014) 
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Jenis-jenis manisan buah yang umum dipasarkan dapat dikelompokkan 

menjadi 4 golongan yaitu: 

1. Golongan pertama adalah manisan basah dengan larutan gula encer (buah 

dilarutkan dalam gula seperti jambu, manga, salak, kedondong). 

2. Golongan kedua adalah manisan larutan gula kental menempel pada buah. 

Manisan jenis ini adalah pala, lobi-lobi dan ceremai. 

3. Golongan ketiga adalah manisan kering dengan gula utuh (sebagai gula 

tidak larut dan menempel pada buah). Buah yang sering digunakan adalah 

buah manga, kedondong, sirsak dan pala. 

4. Golongan keempat adalah manisan kering asin karena unsur dominan 

dalam bahan adalah garam. Jenis buah yang dibuat adalah jambu biji, buah 

manga, belimbing dan buah pala (Hidayat, 2009). 

Standar mutu dari manisan basah yang digunakan adalah standar mutu 

manisan pala. Standar mutu manisan pala dapat dilihat pada Tabel 3. 

E. Pengaruh Suhu Terhadap Perendaman Gel Lidah Buaya 

Saponin adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam 

tumbuhan lidah buaya. Menurut (Guclu & Mazza, 2007), saponin memiliki 

efek positif yang berguna bagi tubuh. Efek positif saponin jika ditinjau dari 

segi kesehatan dapat berfungsi sebagai antioksidan, aktifitas menghambat 

karies gigi dan agregasi trombosit. Banyak penelitian yang mengungkap 

tentang sisi positif saponin namun kenyataannya penggunaan saponin harus 

dalam batasan-batasan yang telah ditentukan karena penggunaan yang tidak 

sesuai dapat menimbulkan efek yang merugikan sehingga harus ditentukan 
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metoda yang paling efektif dalam menurunkan senyawa saponin pada lidah 

buaya (Nwaoguikpe, Braide, & Ezejiofor, 2010). Sifat saponin di antaranya 

adalah larut dalam air tetapi tidak larut dalam meter dan mudah rusak oleh 

panas, sehingga perebusan pada suhu 70
o
-100

o
C merupakan pilihan metoda 

yang dapat diterapkan (Bogoriani, 2008). 

F. Kadar Air Manisan Lidah Buaya 

Kadar air merupakan parameter mutu suatu produk. Menurut Winarno 

(2002), kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan 

makanan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan dengan aw (jumlah air 

bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya), 

sehingga mempengaruhi umur simpannya. Kadar air yang terukur merupakan 

selisih penimbangan konstan berat bahan sebelum dikeringkan dengan berat 

bahan sesudah dikeringkan dan dinyatakan dalam persen (%) (Winarno, 2004). 

Penentuan kadar air pada manisan lidah buaya dilakukan dengan 

menggunakan oven vakum pada suhu 70oC dan tekanan 25 mmHg. Hal ini 

untuk mencegah timbulnya reaksi-reaksi lanjut akibat kadar gula yang tinggi 

(±60%) seperti reaksi karamelisasi dan untuk mencegah pembentukan kerak 

yang dapat mengganggu penguapan air sehingga tidak dapat mencerminkan 

kadar air yang sesungguhnya. Kadar air yang terukur terdiri dari air bebas dan 

air terikat lemah. Menurut Sudarmadji, dkk (2007), air bebas terdapat dalam 

ruang-ruang antar sel dan inter-granular dan pori-pori yang terdapat pada 

bahan. Air terikat secara lemah karena terserap (teradsorbsi) pada permukaan 

koloid makromolekuler seperti protein. Selain itu air juga terdispersi diantara 
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koloid tersebut dan merupakan pelarut zat zat yang ada dalam manisan basah. 

(Sudarmadji, B. Haryono, & Suhardi, 2003). 

G. Bahan – Bahan Yang Digunakan Pada Pembuatan Manisan Lidah 

Buaya 

 

1. Gel Lidah Buaya 

Gel lidah buaya adalah salah satu bagian dari lidah buaya yang paling 

sering dimanfaatan. Selain untuk kecantikan, gel lidah buaya juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Gel lidah buaya digunakan dalam 

pembuatan manisan semi basah yang berfungsi sebagai bahan utama sehingga 

dapat memberi rasa dan aroma terhadap manisan semi basah yang dihasilkan 

(Andri, 2011). Komponen nutrisi pada gel lidah buaya dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

2. Gula Pasir 

Menurut Makarti (2007), gula yang digunaka dalam pembuatan 

manisan adalah dalam bentuk larutan gula yang dibuat dengan mencampurkan 

gula pasir dan air dengan kadar tertentu. Larutan dektrosa 35-45% atau larutan 

sukrosa 50-60%, bersifat bakteriostatik terhadap jenis Staphylococcus yaitu 

bakteri penyebab keracunan makanan, bakteri ini dapat dimatikan pada kadar 

larutan dektrosa 40-50% atau larutan sukrosa 60-70% (Andri, 2011). 

Gula pasir atau sukrosa adalah hasil dari penguapan nira tebu 

(Saccharum officinarum). Gula pasir berbentuk 15ristal berwarna putih dan 

mempunyai rasa manis. Gula pasir mengandung sukrosa 97,1%, gula reduksi 

1,24%, kadar airnya 0,61%, dan senyawa 15ristal bukan gula 0,7%. Gula 
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berfungsi sebagai sumber nutrisi dalam bahan makanan, sebagai pembentuk 

tekstur dan pembentuk flavor melalui reaksi pencoklatan. Daya larut yang 

tinggi dari gula dan daya mengikatnya terhadap air merupakan sifat-sifat yang 

menyebabkan gula sering digunakan dalam pengawetan bahan pangan. 

Konsentrasi yang cukup tinggi pada olahan pangan dapat mencegah 

pertumbuhan bakteri, sehingga dapat berperan sebagai pengawet (Suparmo & 

Sudarmanto, 1991). 

Tabel 3. Standar Mutu Manisan Basah berdasarkan SNI 01-4443-1998 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan  

- Bau  

- Rasa  

- Warna  

 

-  

-  

-  

Khas  

Khas  

Normal  

2. Benda-benda asing  -  Tidak Boleh ada  

3. Air (b/b)  %  Maks 44  

4. Gula (dihitung sebagai sukrosa), 

(b/b)  

%  Min 25  

5. Bahan tambahan makanan  

- Pemanis buatan  

- Pengawet  

- Pewarna tambahan  

 

-  

-  

-  

Tidak boleh ada  

Sesuai SNI 01-0222-

1995  

Sesuai SNI 01-0222-

1995  

6. Cemaran logam  

- Timbal (Pb)  

- Tembaga (Cu)  

- Seng (Zn)  

- Raksa (Hg)  

 

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

Maks. 1,0  

Maks. 10,0  

Maks. 40,0  

Maks. 0,05  

7. Arsen (As)  mg/kg  Maks. 0,5  

8. Cemaran mikroba  

- Angka lempeng total  

- Coliform  

- E. Coli  

 

Koloni/g  

Apm/g  

Apm/g  

Maks. 1,0 x 102  

Maks. 20  

< 3  

9. Kapang  Koloni/g  Maks. 50  

Sumber : SNI 01-4443-1998 
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Tabel 4. Komponen Nutrisi Lidah Buaya per 100 g Gel 

Komponen Jumlah 

Karbohidrat 0.300 g 

Kalori 1.750 – 2.300 kal 

Lemak 0.050 – 0.090 g 

Protein 0.010 – 0.061 g 

Vitamin A 2.000 – 4.600 IU 

Vitamin C 0.500 – 4.200 mg 

Thiamin 0.003 – 0.004 mg 

Riboflavin 0.01 – 0.04 mg 

Niacin 0.038 – 0.040 mg 

Kalsium 9.920 – 10.920 mg 

Besi 0.060 – 0.320 mg 

Sumber : (Sushanty, 2014) 

Pada suhu ruang sekitar dua bagian sukrosa dapat di larutkan dalam 

satu bagian air akan menghasilkan konsentrasi larutan sirup sekitar 67%. 

Konsentrasi sukrosa yang lebih tinggi dapat dilarutkan dengan meningkatkan 

suhu air. Semakin tinggi konsentrasi sukrosa, semakin tinggi pula titik didih 

larutan sirup. Sifat ini menguntungkan dalam pembuatan kembang gula karena 

dapat digunakan untuk mengontrol kandungan air akhir konfeksioneri 

(Anonim, 2016). 

3. Kapur Sirih 

Larutan kapur sirih merupakan salah satu dari bahan tambahan yang 

digunakan untuk merendam bahan makanan untuk diproses lebih lanjut. 

Larutan kapur sirih yang bersifat alkalis mampu memperbaiki tekstur bahan 

makanan. Pengaruh konsentrasi air kapur terhadap kadar air disebabkan 

karena kapur sirih bersifat mengikat CO2 dan air (higroskopis) sehingga 
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membentuk Ca(OH)2 dan mengurangi kandungan air yang ada dalam bahan 

pangan  (Hasnelly, Asgar, & Yoesepa, 2014). 

Perlakuan dengan kapur sirih dapat dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya yaitu perendaman pada kondisi kamar, perendaman dengan 

tekanan hipobarik, metode gradient, mengurangi tegangan permukaan atau 

memakai surfaktan. Perendaman bahan pada kondisi kamar tidak 

menghasilkan perendaman warna yang nyata antara buah yang diberi 

perlakuan dan buah tanpa perlakuan (Satuhu, 1996). 

4. Asam Sitrat 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau tak 

sedap pada gel lidah buaya adalah proses perendaman dengan larutan asam 

sitrat. Asam sitrat adalah asam organik lemah yang berbentuk kristal berwarna 

putih dengan rasa asam, yang biasanya banyak terdapat pada buah-buahan 

seperti jeruk, nenas dan lain-lain. Selain untuk menghilangkan bau tak sedap 

dari gel lidah buaya, asam sitrat juga berfungsi menurunkan pH fruit leather 

dan menghindari terjadinya pengkristalan gula. Bila tingkat keasaman buah 

rendah, penambahan asam dapat meningkakan jumlah gula yang mengalami 

inversi selama pendidihan  (Anonim, 2016) . 

Menurut penelitian Kustina (2006) perendaman dengan air jeruk nipis 

cukup efektif mengurangi bau amis ikan dikarenakan mengandung asam sitrat 

dan asam askorbat, kedua asam tersebut dapat bereaksi dengan TMA 

membentuk trimetil ammonium yang selanjutnya diubah menjadi bimetal 

ammonium, sehingga bau amis ikan berkurang (Poermono, 2013). 
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Kadar asam sitrat yang digunakan tergantung pada jenis buah serta 

kadar gula yang digunakan dalam pembuatan manisan. Pada penelitian 

Sulandari dkk (2007), produk terbaik manisan tomat diperoleh dari manisan 

tomat dengan kadar asam sitrat sebanyak 0,2% dan gula sebanyak 60%, pada 

penelitian Gardjito dan Sari (2005) penggunaan asam sitrat pada produk 

terbaik manisan labu kuning kering sebanyak 0,05% dan gula 36%. 

Sedangkan pada penelitian  Dischiany (2008), produk manisan siwalan terbaik 

menggunakan asam sitrat sebanyak 2% dan gula sebanyak 30% (Rosyida & 

Sulandari, 2014) 

H. Resep Manisan Lidah Buaya 

 Bahan 

- 3 kg daun lidah buaya 

- 6 liter air bersih 

- 150 ml air kapur sirih 

- 600 gr gula pasir 

- 3 sendok teh asam sitrat 

- 1800 ml air bersih 

 

 Cara Membuat 

- Dilarutkan air kapur sirih dalam 2 liter air, mengaduk hingga rata. 

Menambahkan potongan lidah buaya, dan merebusnya hingga kulit daun 

lidah buaya melunak. 

- Meniriskan potongan lidah buaya. 

- Mengupas kulit daun lidah buaya dan mengambil gelnya. 
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- Mencuci bersih gel lidah buaya yang telah dikupas. 

- Memotong gel lidah buaya sesuai selera. 

- Merebus gula pasir, asam sitrat, air  dan potongan gel lidah buaya selama 

10 menit. 

- Meniriskan kembali dan membiarkan agar suhu lidah buaya yang telah 

dicampur turun.  

- Mengemas manisan lidah buaya (Noormindhawati, 2013). 

 

 


