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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Boba merupakan bola tapioka yang kenyal, biasanya diolah dengan cara 

direbus dan dan ditambahkan gula agar terasa manis. Bahan utama dalam 

pembuatan boba ini yaitu tepung tapioka, agar-agar dan gula. Boba ini dalam 

pembuatannya ditambahkan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi yang 

berbeda pada setiap perlakuannya. Proses pembuatan ekstrak bunga telang 

diawali dengan proses pengeringan bunga telang segar dengan sinar matahari 

hingga kering, cuci bunga telang kering, kemudian timbang dan rebus sesuai 

dengan perlakuan, setelah 5 menit angkat kemudian saring. 

 
Gambar 5. Ekstrak Bunga Telang 

 

Penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda dilakukan dengan cara 

mencampurkan ke dalam adonan tepung boba yang dapat mempengaruhi 

karakteristik mutu dari boba yang dihasilkan. Pembuatan boba dilakukan dengan 

cara mencampurkan tepung tapioka, agar – agar, gula dan air hangat. Uleni 

hingga menjadi adonan yang kalis. Kemudian adonan dibentuk bulat dengan 
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diameter 1 cm. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam air yang mendidih 

selama 3 menit. Tunggu sampai mengapung dan matang, kemudian diangkat dan 

ditiriskan. 

                      
 

             
 

Gambar 6. Boba Bunga Telang Dengan Perbedaan Konsentrasi Bunga Telang 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, boba bunga telang yang dibuat 

dengan lima perlakuan penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda pada 

adonan boba mempengaruhi karakteristik boba yang dihasilkan. Beberapa hal 

yang mempengaruhi yaitu analisis objektif yang meliputi kadar air, kapasitas 

antioksidan dan kadar karbohidrat. Sedangkan analisis subyektif yaitu penilaian 

secara organoleptik terhadap warna, tekstur, aroma, rasa dan penerimaan 

keseluruhan pada boba bunga telang. 

1. Analisis Subyektif 

Berdasarkan analisis sidik ragam yang telah dilakukan terhadap pengujian 

pembuatan boba dengan penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap 25 orang panelis dengan dengan lima skala hedonik untuk 

P1 P2 P3 

P4 P5 
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uji kesukaan (uji hedonik) dan untuk mutu tekstur, mutu rasa dan mutu warna 

dengan tiga skala mutu hedonik diperoleh F hitung > F tabel yaitu pada uji 

hedonik rasa, warna, penerimaan keseluruhan dan diperoleh F hitung < F tabel 

yaitu pada uji aroma dan tekstur. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

penambahan ekstrak bunga telang terhadap karakteristik boba bunga telang. 

Berdasarkan nilai rata-rata uji hedonik dan uji mutu hedonik terhadap boba dapat 

dilihat pada tabel 8 dan tabel 9. 

Tabel 8 

 Nilai Rata-rata Uji Hedonik Warna, Rasa, Aroma, Tekstur dan Penerimaan 

Keseluruhan Terhadap Boba Bunga Telang berdasarkan Perbedaan 

Konsentrasi Ekstrak Bunga Telang 

Perlakuan Warna Rasa Aroma Tekstur 
Penerimaan 

Keseluruhan 

P1 3,10 d 3,58 a 2,91  3,42 3,30 bc 

P2 3,47 bc 3,38 ab 2,96  3,51  3,41 ab 

P3 3,78 a 3,32 abc 3,09  3,66  3,63 a 

P4 3,68 ab 3,21 bc 3,07  3,48  3,40 ab 

P5 3,30 cd 3,07 c 2,88 3,31  3,12 c 

Keterangan : Huruf yang berbeda dibelakang rata-rata menunjukkan perbedaan 

sangat nyata dengan taraf uji 5% 

 

Tabel 9  

Nilai Rata-rata Mutu Warna, Mutu Rasa, Mutu Tekstur Boba Bunga Telang 

berdasarkan Perbedaan Konsentrasi Ekstrak Bunga Telang 

Perlakuan Mutu Warna Mutu Rasa Mutu Tekstur 

P1 1,73 c 2,41 a 2,47  

P2 1,87 bc 2,32 ab 2,68  

P3 2,33 a 2,20 bc 2,59  

P4 2,12 ab 2,16 bc 2,64  

P5 2,00 b 2,10 c 2,58  

Keterangan : Huruf yang berbeda dibelakang rata-rata menunjukkan perbedaan 

sangat nyata dengan taraf uji 5% 
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a. Warna 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda menunjukkan menunjukkan hasil 

nilai F hitung > F tabel (lampiran 12) yang dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda nyata terhadap warna boba 

sehingga dilanjutkan dengan uji BNT. Nilai rata-rata terhadap warna boba bunga 

telang dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Grafik Uji Hedonik Warna 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata skor hedonik terhadap 

warna boba berkisar antara 3,10 – 3,78 dengan rentang nilai tidak suka – suka. 

Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

bunga telang 12,5% (P3) yaitu sebesar 3,78 dan skor terendah diperoleh sampel 

dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% (P1) yaitu sebesar 

3,10. 
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b. Rasa 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda menunjukkan menunjukkan hasil 

nilai F hitung > F tabel (lampiran 13) yang dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda nyata terhadap rasa boba 

sehingga dilanjutkan dengan uji BNT. Nilai rata-rata terhadap rasa boba bunga 

telang dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Grafik Uji Hedonik Rasa 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata skor hedonik terhadap rasa 

boba berkisar antara 3,07 – 3,58 dengan rentang nilai tidak suka – suka. Skor 

tertinggi diperoleh oleh sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga 

telang 7,5% (P1) yaitu sebesar 3,58 dan skor terendah diperoleh sampel dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P5) yaitu sebesar 3,07. 
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c. Aroma 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda menunjukkan menunjukkan hasil 

nilai F hitung < F tabel (lampiran 14) yang dapat diartikan bahwa tidak ada 

pengaruh penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda nyata terhadap aroma 

boba. Nilai rata-rata terhadap aroma boba bunga telang dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Grafik Uji Hedonik Aroma 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata skor hedonik terhadap 

aroma boba berkisar antara 2,88 – 3,09 dengan rentang nilai tidak suka – suka. 

Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

bunga telang 12,5% (P3) yaitu sebesar 3,09 dan skor terendah diperoleh sampel 

dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P5) yaitu sebesar 

2,88. 
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d. Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda menunjukkan menunjukkan hasil 

nilai F hitung < F tabel (lampiran 15) yang dapat diartikan bahwa tidak ada 

pengaruh penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda nyata terhadap tekstur 

boba. Nilai rata-rata terhadap boba bunga telang dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10. Grafik Uji Hedonik Tekstur 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata skor hedonik terhadap 

tekstur boba berkisar antara 3,31 – 3,66 dengan rentang nilai tidak suka – suka. 

Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

bunga telang 12,5% (P3) yaitu sebesar 3,66 dan skor terendah diperoleh sampel 

dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P5) yaitu sebesar 

3,31. 
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e. Penerimaan Keseluruhan 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda menunjukkan menunjukkan hasil 

nilai F hitung > F tabel (lampiran 16) yang dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda nyata terhadap penerimaan 

keseluruhan boba sehingga dilanjutkan dengan uji BNT. Nilai rata-rata terhadap 

penerimaan keseluruhan boba bunga telang dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Grafik Penerimaan Keseluruhan 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata skor hedonik terhadap 

penerimaan keseluruhan boba berkisar antara 3,12 – 3,63 dengan rentang nilai 

tidak suka – suka. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang 12,5% (P3) yaitu sebesar 3,63 dan skor terendah 

diperoleh sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% 

(P5) yaitu sebesar 3,12. 
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f. Mutu Warna 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda menunjukkan hasil nilai F hitung > 

F tabel (lampiran 17) yang dapat diartikan bahwa ada pengaruh penambahan 

ekstrak bunga telang yang berbeda nyata terhadap mutu warna boba sehingga 

dilanjutkan dengan uji BNT. Nilai rata-rata terhadap mutu warna boba bunga 

telang dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12. Grafik Mutu Warna 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata skor mutu hedonik 

terhadap mutu warna boba berkisar antara 1,73 – 2,33, dengan 3 skala mutu 

warna yaitu biru pucat, biru gelap dan biru cerah. Skor tertinggi diperoleh oleh 

sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 12,5% (P3) yaitu 

sebesar 2,33 dan skor terendah diperoleh sampel dengan penambahan konsentrasi 

ekstrak bunga telang 7,5% (P1) yaitu sebesar 1,73. 
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g. Mutu Rasa 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda menunjukkan menunjukkan hasil 

nilai F hitung > F tabel (lampiran 18) yang dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda nyata terhadap mutu rasa boba 

sehingga dilanjutkan dengan uji BNT. Nilai rata-rata terhadap mutu rasa boba 

bunga telang dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 

Gambar 13. Grafik Mutu Rasa 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata skor mutu hedonik 

terhadap mutu rasa boba berkisar antara 2,10 – 2,41, dengan 3 skala mutu rasa 

yaitu pahit, hambar dan manis. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% (P1) yaitu sebesar 2,41 dan 

skor terendah diperoleh sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga 

telang 17,5% (P5) yaitu sebesar 2,10. 
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h. Mutu Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi ekstrak bunga telang yang berbeda menunjukkan menunjukkan hasil 

nilai F hitung < F tabel (lampiran 19) yang dapat diartikan bahwa tidak ada 

pengaruh penambahan ekstrak bunga telang yang berbeda nyata terhadap mutu 

tekstur boba. Nilai rata-rata terhadap boba bunga telang dapat dilihat pada 

Gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Grafik Mutu Tekstur 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata skor mutu hedonik 

terhadap mutu tekstur boba berkisar antara 2,47 – 2,68. Dengan rentang nilai 

keras, lembek dan kenyal. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 10,0% (P1) yaitu sebesar 2,68 dan 

skor terendah diperoleh sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga 

telang 7,5% (P1) yaitu sebesar 2,47. 
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2. Analisis Obyektif 

Berdasarkan analisis sidik ragam yang telah dilakukan di laboratorium 

analitik Universitas Udayana terhadap pengujian pembuatan boba dengan 

penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi yang berbeda diperoleh F 

hitung > F tabel yaitu pada uji karbohidrat, kadar air dan kapasitas antioksidan. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penambahan ekstrak bunga telang 

terhadap nilai gizi boba bunga telang. Berdasarkan nilai rata-rata uji kadar air, 

karbohidrat, dan kapasitas antioksidan pada ekstrak bunga telang dan pada boba 

bunga telang dapat dilihat pada tabel 10 dan tabel 11. 

 

Tabel 10  

Hasil Karbohidrat, Kadar Air dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Bunga 

Telang berdasarkan Perbedaan Konsentrasi 
 

Perlakuan Karbohidrat (%) 

Kadar air 

(%) 

Kapasitas Antioksidan 

(%bb) 

P1 1,46 97,91 0,06 

P2 1,64 97,00 0,09 

P3 2,13 95,82 0,12 

P4 2,18 95,62 0,12 

P5 2,44 94,87 0,13 
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Tabel 11  

Nilai Rata-rata Karbohidrat, Kadar Air dan Kapasitas Antioksidan Boba 

Bunga Telang berdasarkan Perbedaan Konsentrasi Ekstrak Bunga Telang 

 

Perlakuan Karbohidrat (%) Kadar air (%) 

Kapasitas 

Antioksidan (%bb) 

P1 42,61 c 53,99 a 0,009 b 

P2 43,84 bc 53,18 a 0,010 b 

P3 47,29 ab 52,88 a 0,011 ab 

P4 49,91 a 50,91 b 0,012 ab 

P5 50,83 a 50,47 b 0,013 a 

Keterangan : Huruf yang berbeda dibelakang rata-rata menunjukkan perbedaan 

sangat nyata dengan taraf uji 5% 

 

a. Karbohidrat  

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan penambahan konsentrasi ekstrak 

bunga telang yang berbeda diperoleh F hitung >F tabel (Lampiran 20). Dari hasil 

yang diperoleh dapat diartikan bahwa ada pengaruh penambahan ekstrak bunga 

telang terhadap karbohidrat boba yang berbeda nyata. Hasil uji laboratorium 

ekstrak bunga telang dan boba dengan penambahan ekstrak bunga telang dapat 

dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11. 

Hasil analisis karbohidrat pada ekstrak bunga telang berdasarkan Tabel 10 

berkisar antara 1,46%-2,44%. Hasil tertinggi diperoleh oleh sampel dengan 

konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P5) dan hasil terendah diperoleh sampel 

dengan konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% (P1). Sedangkan rata-rata hasil 

analisis karbohidrat pada boba bunga telang dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Grafik Kadar Karbohidrat Boba 

 

Berdasakan gambar diatas, rata – rata hasil analisis karbohidrat pada boba 

berkisar antara 42,61% – 50,83%. Hasil tertinggi diperoleh oleh sampel dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P5) dan hasil terendah 

diperoleh sampel dengan konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% (P1). 

 

b. Kadar Air 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan penambahan konsentrasi ekstrak 

bunga telang yang berbeda diperoleh F hitung >F tabel (Lampiran 21). Dari hasil 

yang diperoleh dapat diartikan bahwa ada pengaruh penambahan ekstrak bunga 

telang terhadap kadar air boba yang berbeda nyata. Hasil uji laboratorium ekstrak 

bunga telang dan boba dengan penambahan ekstrak bunga telang dapat dilihat 

pada Tabel 10 dan Tabel 11. 

Hasil analisis kadar air pada ekstrak bunga telang berdasarkan Tabel 10 

berkisar antara 94,87% –97,91%. Hasil tertinggi diperoleh oleh sampel dengan 
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konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% (P1) dan hasil terendah diperoleh sampel 

dengan konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P1). Sedangkan rata-rata hasil 

analisis kadar air pada boba bunga telang dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

 

Gambar 16. Grafik Kadar Air Boba 

 

Berdasakan gambar diatas, rata – rata hasil analisis kadar air pada boba 

berkisar antara 50,47% – 53,99%. Hasil tertinggi diperoleh oleh sampel dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P5) dan hasil terendah 

diperoleh sampel dengan konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% (P1). 
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Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan penambahan konsentrasi ekstrak 

bunga telang yang berbeda diperoleh F hitung > F tabel (Lampiran 22). Dari hasil 

yang diperoleh dapat diartikan bahwa ada pengaruh penambahan ekstrak bunga 

telang terhadap kapasitas antioksidan boba yang berbeda nyata. Hasil uji 
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laboratorium ekstrak bunga telang dan boba dengan penambahan ekstrak bunga 

telang dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11. 

Hasil analisis kadar air pada ekstrak bunga telang berdasarkan tabel 10 

berkisar antara 94,87–97,91%. Hasil tertinggi diperoleh oleh sampel dengan 

konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P5) dan hasil terendah diperoleh sampel 

dengan konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% (P1). Sedangkan rata-rata hasil 

analisis kapasitas antioksidan pada boba bunga telang dapat dilihat pada Gambar 

17. 

 

 

Gambar 17. Graffik Kapasitas Antioksidan Boba 

 

Berdasakan gambar diatas, rata – rata hasil analisis kapasitas antioksidan pada 

boba berkisar antara 0,009%bb – 0,013%bb. Hasil tertinggi diperoleh oleh 

sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 17,5% (P5) dan 

hasil terendah diperoleh sampel dengan konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% 

(P1). 
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B. Pembahasan 

Warna merupakan kesan pertama yang dilihat menggunakan indera 

penglihatan. Warna yang menarik akan mengundang selera panelis (Lamusu, 

2018). Berdasarkan rata – rata uji kesukaan pada tingkat penerimaan panelis 

terhadap warna boba dengan penambahan ekstrak bunga telang nilai atau skor 

tertinggi diperoleh oleh boba dengan penambahan ekstrak bunga telang dengan 

konsentrasi 12,5%. Hal ini dikarenakan warna boba tersebut tidak pucat dan tidak 

terlalu gelap sehingga menghasilkan warna biru yang cerah. Sedangkan pada 

perlakuan penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 7,5% 

menunjukkan warna biru pucat. Untuk penambahan ekstrak bunga telang dengan 

konsentrasi 10% menunjukkan warna biru muda, dan pada perlakuan 

penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 15% dan 17,5% 

menunjukkan warna biru tua. Warna biru yang terbentuk pada boba disebabkan 

oleh kandungan antosianin yang terdapat pada bunga telang (Suryana, 2021). 

Berdasarkan nilai rata-rata uji mutu hedonik pada tingkat mutu warna dari 

boba didapatkan bahwa pada boba dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

bunga telang 12,5% memperoleh nilai tertinggi sedangkan nilai terendah 

diperoleh oleh boba dengan penambahan ekstrak konsentrasi bunga telang 7,5%. 

Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi konsentrasi bunga telang yang 

digunakan maka semakin gelap warna yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Diah dkk., 2018 yang menyebutkan bahwa perbedaan intensitas 

warna pada sirup parasetamol yang dihasilkan dengan penambahan perbedaan 

konsentrasi ekstrak bunga telang mulai dari yang berwarna ungu muda hingga 

ungu pekat. Semakin tinggi konsentrasi bunga telang yang ditambahkan pada 
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sirup semakin pekat intensitas warna yang dihasilkan. Hal ini juga dikemukakan 

oleh Fizriani dkk., 2021 dalam hasil penelitiannya bahwa ekstrak bunga telang 

yang digunakan dalam pembuatan cendol mempengaruhi warna cendol yang 

dihasilkan, semakin banyak penambahan ekstrak bubuk bunga telang pada cendol 

maka semakin biru warna cendol yang dihasilkan. 

Rasa merupakan salah satu faktor yang penting dalam penilaian suatu produk. 

Penilaian rasa dilakukan oleh lidah manusia ketika suatu produk yang 

dimasukkan ke dalam mulut atau dikonsumsi (Meilgaard dkk., 2000 dalam 

Savitri, Widarta dan Jambe, 2019). Berdasarkan rata – rata uji kesukaan pada 

tingkat penerimaan panelis terhadap rasa boba dengan penambahan ekstrak bunga 

telang nilai atau skor tertinggi diperoleh oleh boba dengan penambahan ekstrak 

bunga telang dengan konsentrasi 7,5% (P1). Dari hasil analisis menunjukkan 

adanya perbedaaan yang signifikan. Semakin tinggi konsentrasi yang 

ditambahkan maka semakin pahit rasa boba yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan 

bunga telang mengandung tanin yang menghasilkan rasa pahit dan sepat (Savitri, 

Widarta dan Jambe, 2019) 

Berdasarkan nilai rata-rata uji mutu hedonik pada tingkat mutu rasa dari boba 

didapatkan bahwa pada boba dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga 

telang 7,5% memperoleh nilai tertinggi sedangkan nilai terendah diperoleh oleh 

boba dengan penambahan ekstrak konsentrasi bunga telang 17,5%. Hasil uji BNT 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada tiap penambahan ekstrak 

bunga telang. Hal ini dikarenakan pada bunga telang mengandung senyawa tanin 

yang dapat memberikan rasa pahit dan sepat pada boba. Hal ini sejalan dengan 

penelitian M. Tahir, Langkong, dan Anmar (2018) yang menyatakan bahwa 
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semakin tinggi konsentrasi tanin pada teh maka semakin pahit rasa teh yang 

dihasilkan dan semakin tidak disukai oleh panelis. 

Aroma adalah salah satu parameter yang digunakan untuk pengujian sifat 

organoleptik (sensorik) dengan menggunakan indera penciuman (Lamusu, 2018). 

Berdasarkan rata – rata uji kesukaan pada tingkat penerimaan panelis terhadap 

aroma boba dengan penambahan ekstrak bunga telang nilai atau skor tertinggi 

diperoleh oleh boba dengan penambahan ekstrak bunga telang dengan 

konsentrasi 12,5% (P3). Nilai kesukaan panelis terhadap boba berdasarkan 

parameter aroma berkisar antara skala 2,88 – 3,09 atau berada pada kategori 

netral. Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan penambahan ekstrak bunga 

telang terhadap boba tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap aroma 

boba hal ini dikarenakan ekstrak bunga telang yang digunakan tidak memiliki 

aroma yang menyengat atau tidak beraroma sehingga tidak mempengaruhi 

produk yang ditambahkan (Melati dan Rahmadani, 2020). Hal ini juga sesuai 

dengan hasil penelitian Fizriani dkk., 2021 yang menyatakan bahwa penambahan 

ekstrak bunga telang terhadap cendol tidak memberikan pengaruh nyata terhadap 

kesukaan aroma. 

Boba identik dengan makanan dengan tekstur yang kenyal. Sama seperti rasa, 

warna dan aroma, tekstur juga dianggap penting dalam pengujian organoleptik 

karena tekstur juga mempengaruhi citarasa makanan. Tekstur merupakan 

penilaian terhadap suatu produk yang melibatkan penginderaan yang 

berhubungan dengan rabaan atau sentuhan (Lamusu, 2018). Berdasarkan rata – 

rata uji kesukaan pada tingkat penerimaan panelis terhadap tekstur boba dengan 

penambahan ekstrak bunga telang nilai atau skor tertinggi diperoleh oleh boba 
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dengan penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 12,5% (P3). Boba 

bunga telang disukai karena tekstur pada P3 yaitu kenyal. Tekstur kenyal pada 

boba ini dikarenakan pada bahan pembuatan boba yang berbahan dasar tepung 

tapioka yang mengandung amilopektin tinggi yang dapat mengikat air (Sofyani, 

Kandou dan Sumual, 2020) 

Berdasarkan rata – rata uji mutu hedonik pada tingkat penerimaan panelis 

terhadap tekstur boba dengan penambahan ekstrak bunga telang nilai atau skor 

tertinggi diperoleh oleh boba dengan penambahan ekstrak bunga telang dengan 

konsentrasi 12,5% (P3). Nilai kesukaan panelis terhadap boba berdasarkan 

parameter tekstur berkisar antara skala 3,31 – 3,66. Berdasarkan analisis sidik 

ragam yang digunakan pada tekstur diperoleh hasil tidak adanya perbedaan 

signifikan hal ini sesuai dengan penelitian Fizriani, Quddus, dan Hariadi (2021) 

yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh penambahan perbedaan konsentrasi 

bunga telang terhadap tekstur cendol. 

Uji hedonik tingkat penerimaan panelis secara keseluruhan boba dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang yang memperoleh nilai atau skor 

tertinggi yaitu pada sampel dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 

12,5% dan skor terendah diperoleh sampel dengan penambahan konsentrasi 

ekstrak bunga telang 17,5%. Hal ini dikarenakan penerimaan secara keseluruhan 

dipengaruhi oleh uji organoleptik yang lainnya seperti rasa, aroma, tekstur dan 

warna. Pada penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 12,5% 

memiliki warna biru cerah serta tekstur yang kenyal. 

Karbohidrat merupakan zat gizi yang paling berperan sebagai bahan bakar 

tubuh terutama dalam kondisi lapar karena karbohidrat paling cepat menyuplai 
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energi untuk tubuh. Karbohidrat sebagian besar tersusun atas karbon (C), 

hidrogen (H), dan oksigen (O) dengan perbandingan rasio secara berurutan yaitu 

1:2:1. Formula secara umum yaitu (CH2O)n (Adi, 2017). Berdasarkan hasil 

penelitian, nilai rata-rata kadar karbohidrat terendah terdapat pada perlakuan 1 

(P1) yaitu dengan penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 7,5% 

dan yang tertinggi terdapat pada perlakuan 5 (P5) yaitu dengan penambahan 

ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 17,5%. Terjadi peningkatan kadar 

karbohidrat pada masing-masing perlakuan. Hal ini terjadi karena penambahan 

ekstrak bunga telang yang ditambahkan dan mengakibatkan kadar glukosa pada 

boba yang meningkat sehingga mempengaruhi kadar karbohidrat total. Menurut 

Mukti, Rohmawati, dan Sulistiyani (2018), menyebutkan bahwa proses 

pemanasan dapat meningkatkan kadar glukosa dalam makanan, hal ini 

dikarenakan reaksi hidrolisis yang merupakan reaksi endotermis sehingga untuk 

dapat bereaksi memerlukan bantuan panas. Tetapi, jika suhu terlalu tinggi, maka 

katalis (HCl) akan menguap yang mengakibatkan lambatnya reaksi hidrolisis 

sehingga akan berakibat pada konsentrasi glukosa yang diperoleh. Berdasarkan 

hasil uji BNT terhadap kadar karbohidrat diperoleh hasil adanya perbedaan yang 

signifikan hal ini terjadi karena perbedaan konsentrasi ekstrak bunga telang yang 

ditambahkan sehingga semakin tinggi konsentrasi bunga telang yang 

ditambahkan semakin tinggi pula kadar karbohidrat pada boba.  

Senyawa antioksidan atau penawar racun radikal bebas adalah zat yang dapat 

menetralisir radikal bebas, atau zat yang fungsinya untuk mencegah sistem 

biologis efek buruk dari tubuh dari proses atau reaksi yang menyebabkan oksidasi 

berlebihan (Damanis, Wewengkang, dan Antasionasti 2020). Berdasarkan hasil 
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analisis kapasitas antioksidan pada ekstrak bunga telang diperoleh pada ekstrak 

bunga telang dengan konsentrasi 17,5% memiliki nilai kapasitas antioksidan yang 

paling tinggi serta yang memiliki nilai terendah yaitu pada ekstrak bunga telang 

dengan konsentrasi 7,5%. Setelah ekstrak bunga telang tersebut ditambahkan saat 

pembuatan boba penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 17,5% 

(P5) memiliki kapasitas antioksidan yang paling tinggi sedangkan yang terendah 

diperoleh pada penambahan ekstrak bunga telang dengan konsentrasi 7,5% (P1). 

Berdasarkan uji BNT diperoleh hasil yang berbeda sangat nyata terhadap 

kapasitas antioksidan boba. Semakin tinggi konsentrasi bunga telang yang 

ditambahkan maka semakin tinggi pula kapasitas antioksidan yang dihasilkan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Nabila, Puspitasari, dan Erwinayanti (2020) 

yang menyebutkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dalam ekstraksi maka 

semakin tinggi pula kandungan antioksidan yang dimiliki. 

Kadar air merupakan faktor penting pada bahan pangan karena dapat 

mempengaruhi warna, tekstur, citarasa dan tekstur produk. Berdasarkan hasil 

analisis kadar air pada boba bunga telang dapat dilihat pada perlakuan pertama 

dengan penambahan konsentrasi ekstrak bunga telang 7,5% memiliki kadar air 

yang tertinggi sedangkan pada perlakuan kelima dengan penambahan konsentrasi 

ekstrak bunga telang 17,5% memiliki kadar air yang paling rendah. Dapat dilihat 

bahwa semakin tinggi konsentrasi bunga telang, semakin rendah kadar air yang 

dimiliki oleh ekstraknya hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi ekstrak 

bunga telang jumlah padatan yang terlarut dalam konsentrasi tersebut semakin 

tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Mauludifia dan Astrinia (2020) yang 

menyebutkan bahwa Semakin banyak kandungan padatan terlarut dalam suatu 



57 
 

larutan akan membuat larutan tersebut semakin kental sehingga viskositas larutan 

yang banyak mengandung padatan terlarut lebih besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


