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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini yaitu tanaman lidah buaya 

yang diperoleh dari pengepul lidah buaya, Desa Santrean, Kota Batu. Bahan baku 

sebelum digunakan dalam setiap perlakuan, maka dilakukannya analisis kimia 

bahan baku terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar mengetahui  hasil 

perbandingan kandungan kimia sebelum dan setelah perlakuan terhadap 

perubahan kimia pada bahan baku hingga menjadi produk. Bahan baku yang 

dianalisa yaitu daging lidah buaya. Parameter uji bahan baku yaitu kadar air, dan 

pH. 

Hasil analisa menunjukan bahwa nilai pH yang didapatkan dari lidah 

buaya yaitu 4,533. Dari data pH tersebut sehingga perlu adanya penambahan asam 

agar terjadi pembentukan gel yang optimum dalam pembuatan selai. Menurut 

Buckle, dkk (1987) kondisi optimum untuk pembentukan gel pada selai adalah 

pektin (0,75 - 1,5%), gula (65 - 70%) dan asam pH (3,2 - 3,4).  

Nilai pH menunjukan konsentrasi ion H+ yang berada dalam larutan.Jika 

nilai pH semakin tinggi, maka semakin banyak ion H+ yang berada dalam larutan 

(Saputera, 2004). Penggunaan bahan baku yang telah mengandung asam yang 

cukup sehingga tidak perlu lagi ditambahkan asam sitrat, akan tetapi apabila 

bahan baku yang sedikit mengandung asam, perlu ditambahkan asam sehingga 

kesegaran dsn nilai pH yang diinginkan dapat tercapai (Sudarmadji, 1997). 

Kurang terpenuhinya syarat gelling agent pada selai sehingga dibutuhkan 

penambahan asam sitrat 0,2%. 
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 Hasil analisa dari bahan baku menunjukan bahwa lidah buaya memiliki 

kadar air tinggi yaitu 98,36%  dengan kadar air tinggi maka daya simpan akan 

terbatas, sehingga diperlukan  pengolahan  lidah buaya  agar dapat 

memperpanjang daya simpan. Lidah buaya  dapat  diolah  menjadi  selai  agar 

memiliki daya tahan lebih lama. Menurut Hamman (2008) daging mentah Aloe 

vera mengandung sekitar 98,5% air, sedangkan lendir atau gel terdiri dari sekitar 

99,5% air. Sisanya 0,5 - 1% bahan padat terdiri dariberbagai senyawa termasuk 

vitamin larut air dan larut lemak, mineral, enzim, polisakarida, senyawa fenolik 

dan asam organik. Tingginya kadar air dalam bahan baku ini menunjukkan bahwa 

bahan baku yang digunakan memiliki tingkat kesegaran yang baik. Fardiaz et al 

(1992) menyebutkan air berperan dalam menentukan kesegaran dan daya tahan 

serta mempengaruhi penampakan tekstur dan cita rasa makanan.  

Air yang teranalisis pada penetapan kadar air adalah air bebas yang ada 

dalam bahan. Dalam hal ini termasuk juga air yang terikat secara fisik, yaitu air 

yang terkurung diantara misel-misel hidrokoloid. Berdasarkan SNI No.173.78-

1995, mensyaratkan kadar air selai maksimum 35% karena merupakan makanan 

semi basah. Kadar air selai ditetapkan maksimum 35% kemungkinan 

berhubungan dengan keteguhan (kemampuan untuk mempertahankan bentuk) dari 

selai dimana pada kadar air lebih dari nilai tersebut selai kurang stabil. 

4.2 Total Padatan Terlarut Selai 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 1) menunjukkan bahwa terjadi 

interaksi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan perbedaan 

jenis maupun konsentrasi gula terhadap jumlah total padatan terlarut selai lidah 

buaya. Rerata total padatan terlarut selai lidah buaya dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rerata Total Padatan Terlarut Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis 

  Gelling Agent dan Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Kode Perlakuan Rerata (
0
Brix) Notasi 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 81,66 a 

K2M3 Agar + Gula Jagung 50% 86,66 a 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 88,33 b 

K2M1 Agar + Sukrosa 50% 94,00 b 

K2M4 Agar + Gula Jagung 75% 95,33 b 

K1M4 Pektin + Gula Jagung 75% 96,00 b 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 96,67 b 

K2M2 Agar + Sukrosa 75% 99,33 b 

        Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda 

       nyata pada uji Duncan α = 5%. 

 

Berdasarkan Tabel 5. nilai total padatan terlarut selai lidah buaya 

tertinggi pada perlakuan K2M2 (Agar+Sukrosa 75%) yaitu 99,33
0
brix dan total 

padatan terlarut terendah pada perlakuan K1M3 (Pektin+Gula Jagung 50%) yaitu 

81,67
0
brix. Nilai total padatan terlarut yang semakin kecil menujukkan  bahwa  

semakin  sedikit  padatan  terlarut  yang  ada  didalam  bahan, begitu  pula  

sebaliknya  semakin  tinggi  total  padatan  terlarut  semakin  banyak padatan  

yang terlarut pada bahan. Kombinasi perlakuan jenis gelling agent  yang berbeda 

pada konsentrasi  yang sama berpengaruh signifikan terhadap total padatan 

terlarut.  

Total padatan terlarut perlakuan pektin lebih rendah dibandingkan agar-

agar, diduga karena pektin kurang optimum dalam memerangkap air pada proses 

pembentukan gel, akibatnya kadar air semakin meningkat sehingga  kelarutan 

sukrosa lebih banyak mengakibatkan total padatan terlarutnya lebih sedikit. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Ikhwal, dkk (2014) Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

konsentrasi pektin maka semakin rendah total padatan terlarutnya. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi konsentrasi pektin maka kadar air semakin 
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meningkat. Meningkatnya kadar air maka total padatan terlarut semakin menurun 

karena jumlah air yang digunakan untuk melarutkan padatan semakin banyak.   

Kombinasi perlakuan jenis gula yang berbeda pada konsentrasi yang 

sama berpengaruh signifikan terhadap total padatan terlarut diduga  karena 

penambahan jenis dan konsentrasi gula yang berbeda, berdasarkan Tabel 5. dapat 

dilihat bahwa penambahan jenis dan konsentrasi gula yang berbeda mampu 

mempengaruhi total padatan selai lidah buaya yang dihasilkan. Hal ini disebabkan 

karena gula atau sukrosa tersusun atas glukosa dan  fruktosa,  dimana  kedua  

komponen  tersebut  sangat  mudah larut  dalam  air sehingga meningkatkan  zat 

terlarut dalam produk. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Nurminabari (2008) yang  menyatakan  bahwa  jika  sukrosa  dilarutkan  dalam  

air  maka  molekulnya terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Menurut Buckle 

(2010) menyatakan glukosa dan fruktosa lebih larut dan lebih muda diserap dari 

pada sukrosa. Komponen utama dari total padatan terlarut adalah gula (Desroiser, 

1998). Menurut Sulistina (2001) menyebutkan bahwa total padatan terlarut 

disebut juga dengan kadar gula total, karena kualitas rasa manis dari buah diukur 

dengan total padatan terlarut.  

Total padatan terlarut dari selai lidah buaya dengan penambahan sukrosa 

lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan gula jagung. Hal ini dikarenakan 

kandungan gula jagung hanya terdiri dari fruktosa saja sedangkan sukrosa terdiri 

dari glukosa dan fruktosa. Rerata kadar total padatan terlarut selai lidah buaya 

yang dihasilkan baik tertinggi maupun terendah pada perlakuan, sudah sesuai 

dengan standar mutu selai SNI  3746:2008 dimana total  padatan  terlarut  yang  

telah ditetapkan yaitu sebesar minimal 65%.  



40 

 

4.3 Daya Oles Selai 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa terjadi 

interaksi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan perbedaan 

jenis maupun konsentrasi gula terhadap jumlah daya oles selai lidah buaya. Rerata 

daya oles selai lidah buaya dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rerata Daya Oles Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis Gelling 

Agent dan Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

 

  Berdasarkan Tabel 6. daya oles tertinggi ada pada perlakuan K2M2 

(Agar+Sukrosa 75%) dengan nilai rata-rata 19,67 cm, sedangkan yang terendah 

ada pada perlakuan K2M3 (Agar+Gula Jagung 50%) dengan nilai rata-rata 15,67 

cm. Nilai daya oles yang semakin kecil menunjukan bahwa tekstur dari selai yang 

dihasilkan bisa terlalu kental atau terlalu encer sehingga mudah putus pada saat 

dioles, namun jika nilai daya oles tinggi maka tekstur selai yang dihasilkan sudah 

sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat bahwa 

adanya interaksi antara jenis dan konsentrasi gula dengan beda jenis gelling agent 

terhadap daya oles selai.  

Tabel 6. juga menunjukan bahwa penambahan sukrosa dan penggunaan 

agar-agar sebagai gelling agent selai lidah buaya mampu mengakibatkan daya 

Kode Perlakuan Daya Oles (cm) Notasi 

K2M3 Agar + Gula Jagung 50% 15,66 a 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 16,00 ab 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 16,00 ab 

K2M4 Agar + Gula Jagung 75% 17,33 bc 

K1M4 Pektin + Gula Jagung 75% 18,33 cd 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 19,00 cd 

K2M1 Agar + Sukrosa 50% 19,33 d 

K2M2 Agar + Sukrosa 75% 19,66 d 
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oles yang dihasilkan semakin panjang. Menurut Bait (2002) sukrosa merupakan 

senyawa hidroskopis yang mampu mengikat air bebas menjadi air terikat yang 

sulit diuapkan pada saat pemasakan sehingga kadar air selai meningkat. 

Peningkatan nilai daya oles tersebut dikarenakan terjadinya pembentukan gel 

karena penambahan gula, dan semakin banyak gula yang ditambahkan maka 

semakin banyak air yang dapat diserap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rizky 

(2012) yang menyatakan bahwa tujuan  penambahan gula dalam pembuatan selai 

yaitu untuk memperoleh tekstur, penampakan, dan flavor yang ideal dan 

berpengaruh terhadap pembentukan gel. Sifat ini disebabkan gula menyerap air. 

Penambahan agar-agar sebagai gelling agent ternyata membuat daya oles 

dari selai lidah buaya ini semakin panjang, dimana dapat membuktikan bahwa 

agar-agar memiliki sifat mengikat air yang baik sehingga selai yang dihasilkan 

memiliki kekentalan yang baik, hal ini sesuai dengan pendapat dari Soraya (2016) 

Agar-agar memiliki fungsi sebagai zat pengental, pengemulsi, penstabil dan 

pensuspensi yang banyak digunakan di industri makanan, minuman, farmasi, 

biologi dan lain-lain. Agar-agar saat ini digunakan untuk keperluan laboratorium 

sebagai media kultur mikroba, industri makanan dalam bentuk jelly, es krim, 

makanan kaleng, permen manisan dan roti. Dari hasil Tabel 6. juga dapat dilihat 

bahwa penambahan agar-agar mampu menghasilkan daya oles lebih panjang 

daripada penambahan pektin, dimana ini berarti bisa membuktikan bahwa agar-

agar mampu menjadi salah satu gelling agent pengganti pektin pada pembuatan 

selai. 

Standar selai yang baik adalah yang apabila dioleskan pada roti akan 

mengahasilkan olesan yang baik (tidak putus), hal itu sesuai pada selai yang 
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dihasilkan, dapat dioles karena tekstur yang dihasilkan kental. Bisa dikatakan 

bahwa proporsi pektin, asam dan gula pada selai yang dibuat dalam proporsi 

sudah seimbang. Menurut Desrosier (1989) semakin keras gel yang  terbentuk  

maka jumlah air bebas yang terdapat dalam bahan akan berkurang. 

4.4 Tingkat Kecerahan (L) Selai 

Hasil dari analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa tidak terjadi 

interkasi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan jenis serta 

konsentrasi gula terhadap tingkat kecerahan (L) selai lidah buaya. Begitupun 

dengan masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat 

kecerahan (L) selai.  

Penentuan mutu bahan makanan salah satunya adalah melalui faktor warna 

atau secara visual. Warna dari suatu produk pangan haruslah menarik dan sedap 

dipandang mata. Warna produk makanan yang tidak cerah dan tidak sedap 

dipandang akan mengurangi minat konsumen untuk mengkonsumsi produk 

makanan tersebut. 

Pada perlakuan penambahan jenis gelling agent yang berbeda, rentang 

kecerahan dari dua jenis gelling agent yaitu 113,46 – 114,85. Rentang yang 

dihasilkan tidak berbeda terlalu jauh dikarenakan konsentrasi gelling agent yang 

ditambahkan sama, dan untuk agar-agar maupun pektin sendiri memiliki warna 

yang hampir sama yaitu putih hingga cokelat terang. Menurut Hastuti (2016) 

pektin merupakan segolongan heterosakarida kompleks yang terdapat pada midel 

lamella atau dinding sel primer pada hamper semua tanaman tingkat tinggi. 

Pertama kali diisolasi oleh Henri Bracannot tahun 1825. Wujud pektin yang 

diekstrak adalah bubuk putih hingga cokelat terang.   
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Sedangkan pada perlakuan penambahan jenis dan konsentrasi gula yang 

berbeda, rentang kecerahan dari 2 jenis gula yaitu 55,88 - 57,74. Hal ini 

dikarenakan jumlah gula yang digunakan yaitu 50 - 75% sehingga terjadi reaksi 

pencoklatan non enzimatis pada saat pemanasan yang menyababkan tingkat 

kecerahan pada selai lidah buaya ini rendah. Menurut Fatonah  (2002)  

menyatakan  semakin  sedikit  gula  yang  digunakan  maka warna selai yang 

dihasilkan cenderung lebih cerah karena proses pembentukan gel yang kurang 

baik. Pada konsentrasi gula yang lebih tinggi reaksi pencoklatan non enzimatis 

yang terjadi pasti lebih tinggi pula sehingga mengakibatkan kecerahan selai yang 

dihasilkan berkurang. 

 
Gambar 6. Histogram Tingkat Kecerahan (L) Selai Lidah Buaya dengan 

       Perbedaan Jenis Gelling agent. 

 
Gambar 7. Histogram Tingkat Kecerahan (L) Selai Lidah Buaya dengan 

       Perbedaan Jenis dan Konsentrasi gula. 
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4.5 Tingkat Kemerahan (a) Selai 

Hasil dari analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa tidak terjadi 

interkasi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan jenis serta 

konsentrasi gula terhadap tingkat kemerahan (a) selai lidah buaya. Begitupun 

dengan masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat 

kemerahan (a) selai.  

 Warna  digunakan  sebagai  indikator  dalam  menentukan mutu, kesegaran 

atau kematangan suatu produk. Selain itu, warna juga merupakan indikator dalam  

pencampuran  atau  cara  pengolahan  suatu produk  yang manandakan  merata  

atau  tidaknya  produk tersebut. Pada perlakuan perbedaan jenis gelling agent 

(Gambar 2.)  terdapat rentang antara 2,03 - 2,05 dimana terhitung memiliki tingkat 

kemerahan yang cukup rendah, hal itu sesuai dengan selai lidah buaya yang 

dihasilkan dimana cenderung memiliki warna kekuningan. Baik pektin maupun 

agar-agar tidak berpengaruh terhadap warna kemerahan selai, karena baik warna 

dari lidah buaya maupun warna gelling agent tidak ada yang mendekati merah. 

Selain itu juga penambahan gelling agent pada pembuatan selai lidah buaya juga 

berfungsi sebagai pengental bukan penambah warna.  

 Sedangkan pada Gambar 4. Dapat dilihat bahwa rentang kemerahan selai 

lidah buaya ada pada 1,65 - 1,81. Warna kemerahan yang dihasilkan juga 

cenderung sedikit, hal ini dikarenakan gula saat mengalami pencokelatan non 

enzimatis menghasilkan warna kuning kecokelatan bukan kemerahan, namun 

karena adanya hidrolisis sukrosa menjadi sukrosa invert yang menghasilkan 

Glukosa dan fruktosa. Menurut Javanmard dan Endan (2010), perubahan warna 

disebabkan karena beberapa faktor seperti suhu, pH, dan oksigen. Perubahan 
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warna terjadi karena adanya polimerisasi pada saat pemanasan yang disebakan 

adanya degradasi sukrosa. Chafied et al.. (1991) menyatakan bahwa hidrolisis 

sukrosa dengan cara pemanasan menggunakan katalis asam dapat mengakibatkan 

terjadinya perubahan warna larutan akibat terbentuknya hidroksimetil furfural 

akibat dehidrasi fruktosa. Oleh karena itu, perbedaan warna merah diduga karena 

adanya kontribusi warna dari sukrosa yang ditambahkan, semakin tinggi 

penambahan sukrosa maka warna yang dihasilkan akan semakin tinggi. 

 
Gambar 8. Histogram Tingkat Kemerahan (a) Selai Lidah Buaya dengan 

Perbedaan 
       Jenis Gelling Agent 

. 

 
Gambar  9. Histogram Tingkat Kecerahan (L) Selai Lidah Buaya dengan 

Perbedaan Jenis dan Konsentrasi Gula. 
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4.6 Tingkat Kekuningan (b) Selai 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 5)  menunjukkan bahwa terjadi 

interaksi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan perbedaan 

jenis maupun konsentrasi gula terhadap tingkat kekuningan selai lidah buaya. 

Rerata kekuningan selai lidah buaya dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rerata Kekuningan Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis Gelling 

 Agent dan Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Kode Perlakuan  Tingkat Kekuningan (b+) Notasi 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 12,96 a 

K2M3 Agar + Gula Jagung 50% 14,50 a 

K2M1 Agar + Sukrosa 50% 14,83 a 

K2M2 Agar + Sukrosa 75% 14,86 a 

K2M4 Agar + Gula Jagung 75% 16,00 a 

K1M4 Pektin + Gula Jagung 75% 16,26 a 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 16,36 b 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 19,60 b 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 12,96 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

Warna  digunakan  sebagai  indikator  dalam  menentukan mutu, kesegaran 

atau kematangan suatu produk. Selain itu, warna juga merupakan indikator dalam  

pencampuran  atau  cara  pengolahan  suatu produk  yang manandakan  merata  

atau  tidaknya  produk tersebut. Dapat dilihat dari Tabel 7. Tingkat kekuningan 

tertinggi selai lidah buaya terdapat pada perlakuan K1M2 (Pektin+Sukrosa 75%) 

yaitu 19,60. Tingkat kekuningan terendah sendiri terdapatpada perlakuan K1M3 

(Pektin+Gula Jagung 50%) yaitu 12,96. Semakin banyak penambahan gula maka 

warna tingkat kekuningan semakin tinggi, begitupun sebaliknya yaitu semakin 

sedikit penambahan gula maka tingkat kekuningan semakin rendah. Beda jenis 

gula yang ditambahkan juga sangat mempengaruhi tingkat kekuningan dari selai 

lidah buaya ini, dapat dilihat pada Tabel 7. Bahwa penambahan sukrosa 
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menghasilkan warna kekuningan yang lebih tinggi dari penambahan gula jagung. 

Hal ini disebabkan oleh warna dasar dari gula yang digunakan, dimana gula pasir 

yang digunakan berwarna kuning sedangkan gula jagung berwarna putih bersih. 

Selain itu juga, diduga dapat disebabkan oleh sifat sukrosa lebih mudah 

mengalami pencokelatan non enzimatis pada suhu tinggi selain itu jenis sukrosa 

yang digunakan yaitu gula pasir kuning sehingga mampu menghasilkan tingkat 

kekuningan yang cukup tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat Rahmadianti 

(2002) semakin tinggi konsentrasi  gula  yang diberikan maka akan meningkatkan 

pembentukan  pigmen sebagai hasil reaksi pencoklatan non enzimatik tanpa 

senyawa nitrogen. Hal ini berakibat kadar gula sebagai sukrosa menurun, 

sehingga terjadi reaksi pencoklatan non enzimatik yaitu karamelisasi yang 

disebabkan gula pasir berubah menjadi molekul fruktosan (Winarno, 1992). 

Menurut Hodge dan Ozman (1976) pada produk yang diberi penambahan gula 

bila dilakukan pemanasan yang lebih lama terjadi proses karamelisasi yaitu reaksi 

pencoklatan non enzimatik. Karamel yang terbentuk selama pemanasan memberi 

warna coklat pada produk pangan. 

Menurut  Galih (2008) intensitas  warna  dari  suatu  larutan  sebanding 

dengan jumlah cahaya yang diserap. Semakin pekat warna, semakin banyak 

cahaya yang  diserap.  Dengan  kata  lain  jumlah  cahaya  yang  berbanding  lurus 

dengan intesnsitas warna yang dihasilkan. 

4.7. Kadar Air Selai 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa terjadi 

interaksi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan perbedaan 
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jenis maupun konsentrasi gula terhadap kadar air selai lidah buaya. Rerata kadar 

air selai lidah buaya dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Kadar Air Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis Gelling agent dan 

Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

Tabel 8. menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar air selai terendah pada 

perlakuan K2M4 (Agar-agar + Gula Jagung 75%) dengan nilai 16,73% , 

sedangkan nilai rata-rata kadar air tertinggi pada perlakuan K1M2 

(Pektin+Sukrosa 50%) dengan nilai 24,65%. Menurut Buckle (2010) Semakin 

tinggi kadar air pada bahan pangan semakin cepat bahan pangan  mengalami  

kerusakan  karena  semakin  banyak  air  bebas  yang  dapat digunakan 

mikroorganime untuk beraktifitas. 

Pada proses pembuatannya, selai lidah buaya dengan agar-agar sebagai 

gelling agent memiliki tekstur yang lebih kental dari selai lidah buaya dengan 

pektin. Hal ini dibuktikan oleh kadar air yang dihasilkan, dimana selai lidah buaya 

dengan penambahan agar-agar menghasilkan kadar air yang rendah, begitu 

sebaliknya selai lidah buaya dengan pektin menghasilkan kadar air yang tinggi. 

Menurut Kim Sang Moo (2010) Kandungan sulfat sangat mempengaruhi kekuatan 

gel, sehingga agar yang mengandung agarosa akan mudah memadat. Agarosa 

Kode Perlakuan Kadar Air  (%) Notasi 

K2M4 Agar + Gula Jagung 75% 16,73 a 

K2M3 Agar + Gula Jagung 50% 18,23 a 

K2M2 Agar + Sukrosa 75% 18,65 b 

K1M4 Pektin + Gula Jagung 75% 21,51 b 

K2M1 Agar + Sukrosa 50% 22,62 b 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 23,38 b 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 24,18 b 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 24,65 b 
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terdiri dari rantai D-galaktosa yang berikatan secara 1,3 dengan 3,6-anhidro-L-

galaktosa dan rantai 3,6-anhidro-L-galaktosa yang berikatan secara 1,4 dengan D-

galaktosa. Menurut Winarno (1984:80) dalam Yunita (2013) mengatakan bahwa 

salah satu tujuan pemberian bahan penstabil adalah untuk meningkatkan 

kekentalan bahan atau produk olahan sehingga pektin berfungsi sebagai pengental 

dan pembentuk tekstur pada jam. Sedangkan gula mempunyai sifat dapat 

menyebabkan reaksi pencoklatan yaitu karamelisasi dan Millard. Karamel adalah 

substansi berasa manis dan berwarna coklat. Karamelisasi akan terjadi dengan 

mudah bila gula dipanaskan tanpa air dengan panas tinggi. Sehingga penambahan 

pektin dan gula dapat berinteraksi karena pektin bahan pembentuk gel dan gula 

apabila dipanaskan akan berubah menjadi caramel maka dari keduanya dapat 

membentuk tekstur pada jam. 

 Pembentukan gel oleh pektin dalam pembuatan selai lidah buaya 

menghasilkan selai dengan konsentrasi cair, hal ini dibuktikan dengan tingkat 

kadar air yang tinggi pada selai lidah buaya dengan pektin sebagai gelling 

agentnya. Hal ini menunjukkan bahwa kadar air berbanding terbalik dengan 

kekerasan dimana semakin tinggi kadar airnya maka semakin rendah 

kekerasannya begitu sebaliknya jika semakin rendah kadar airnya maka semakin 

tinggi kekerasannya, hal ini didukung oleh pendapat Halimah (1997) semakin 

tinggi kadar air permen, maka tingkat kekerasannya makin rendah.  

Menurut Tabel 8. Penambahan gula juga berpengaruh terhadap kadar air 

selai lidah buaya, dimana dengan penambahan gula jagung menghasilkan kadar 

air yang lebih rendah dari gula pasir. Hal ini diduga karena titik lebur dari gula 

jagung lebih rendah dari gula pasir, yaitu sekitar 146
o 
C sedangkan gula pasir 160-
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186
o 

C. Hal ini berpengaruh karena semakin cepat mencapai titik lebur maka 

kadar air yang terkandung semakin cepat menguap dan banyak yang hilang 

sehingga kadar air yang terdapat pada selai lebih sedikit. Semakin banyak 

penambahan gula maka semakin rendah juga kadar airnya, begitupula sebaliknya 

semakin sedikit penambahan gula maka semakin tinggi kadar airnya, menurut U.S 

Wheat Associates dalam Sulandari,Dkk (2007) Gula memiliki sifat Higroskopis.  

Gula berfungsi sebagai ”dehydrating agent” yaitu mengurangi air yang 

menyelimuti pektin.  Gugus hidroksil dari molekul gula dapat membentuk ikatan 

hidrogen intramolekul dengan molekul air membentuk hidrat yang stabil dan air 

terperangkap dalam gel (Gardjito dan Sari, 2005). Pendapat tersebut diperkuat 

oleh Buckle dkk (2007) yang mengemukakan bahwa gula mempunyai daya larut 

yang tinggi, kemampuan mengurangi keseimbangan kelembapan relatif (ERH) 

dan kemampuan mengikat air. 

Berdasarkan  data  Tabel 8. terlihat  bahwa  rerata kadar air perbedaan 

jenis gelling agent dan beda jenis dan konsentrasi gula pada penelitian ini 

memiliki nilai dibawah 35%. Kadar air selai lidah buaya hasil penelitian memiliki 

nilai yang telah sesuai dengan standar nasional selai yang telah ditetapkan dalam 

SNI 3746:2008 yang menyatakan bahwa kadar air maksimal pada selai adalah 

35%. 

4.8. Kadar Abu Selai 

Hasil dari analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa tidak terjadi 

interkasi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan jenis serta 

konsentrasi gula terhadap kadar abu selai lidah buaya. Begitupun dengan masing-

masing perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar abu selai. 
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Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan 

mineral yang terdapat dalam selai lidah buaya. Menurut Sagara et al. (1989), abu 

adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Penentuan kadar 

abu berhubungan erat dengan kandungan mineral yang terdapat dalam suatu 

bahan, kemurnian serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Dalam lidah 

buaya sendiri menurut Departemen Kesehatan RI (1992) memiliki kadar abu 

sebanyak 0,10 g.  

Pada Gambar 5. dapat dilihat rentang kadar abu dengan perbedaan jenis 

gelling agent ada pada 0,33 - 0,41%, sedangkan rentang pada perbedaan jenis 

serta konsentrasi gyla ada pada 0,14 - 0,22%. Semakin tinggi kadar abu maka 

produk kurang bersih dalam pengolahannya. Rendahnya kadar abu  ini 

menunjukan bahwa kandungan  mineral dan ion-ion organik yang terkandung 

dalam lidah buaya yang menjadi komponen utama produk tersebut tergolong 

rendah. Kadar abu yang rendah juga disebabkan oleh kandungan mineral dari 

bahan-bahan yang ditambahkan dalam formulasi produk rendah. Hal ini sesuai 

dengan kadar abu pektin yang ada pada SNI dalam Kristiyani (2008) kadar abu 

pektin sebesar 10%. Menurut Winarno (2008) kadar air suatu produk pangan 

berkaitan dengan mineral yang terkandung didalamnya.  

 
Gambar 10. Histogram Kadar Abu (%) Selai Lidah Buaya dengan Perbedaan Jenis 

Geliing Agent. 
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Gambar 11. Histogram Kadar Abu (%) Selai Lidah Buaya dengan Perbedaan Jenis 

dan Konsentrasi Gula. 

 

4.9. Tekstur Kekentalan Selai 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa terjadi 

interaksi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan perbedaan 

jenis maupun konsentrasi gula terhadap tekstur selai lidah buaya. Rerata tekstur 

selai lidah buaya dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Tekstur Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis Gelling agent dan 

Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Kode Perlakuan Tekstur (N) Notasi 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 0,50 a 

K1M4 Pektin + Gula Jagung 75% 0,69 a 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 0,70 b 

K2M3 Agar + Gula Jagung 50% 1,07 b 

K2M4 Agar + Gula Jagung 75% 1,07 b 

K2M1 Agar + Sukrosa 50% 1,23 b 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 1,25 b 

K2M2 Agar + Sukrosa 75% 1,40 b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

Pada (Tabel 9) dapat dilihat bahwa kombinasi gelling agent dan jenis serta 

konsentrasi gula yang bernilai tinggi terhadap tekstur dari selai lembaran adalah 

dengan perlakuan K2M2 (Agar+Sukrosa 75%) yaitu 1,40 N sedangkan yang 

terendah adalah dengan perlakuan  K1M3 (Pektin+Gula Jagung 50%) dengan 0,50 

N. Menurut Fatonah (2002) Asam, pektin, dan gula merupakan faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan dalam pembuatan selai. Asam berperan dalam proses 
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menurunkan pH bubur buah sehingga terbentuk struktur gel yang baik dan 

mencegah terjadinya kristalisasi gula. Gula berfungsi dalam pembentukan tekstur, 

penampakan dan flavor pada selai. Pektin berperan dalam pembentukan gel selai 

terutama ketika 50% karboksil telah termetilasi. Proses pemanasan dalam 

pembuatan selai bertujuan untuk menghomogenkan campuran buah, gula,dan 

pektin serta menguapkan sebagian air sehingga terbentuk struktur gel.  Analisa 

tekstur atau kekuatan gel ini menggunakan alat Textur Analiyzer, dengan 

menggunakan metode besar daya tekanan. Semakin besar nilai tekstur yang 

ditunjukkan maka semakin besar daya atau energi yang dibutuhkan untuk 

menekan tumpukan dari selai lidah buaya yang berarti kekuatan gel tidak mudah 

ditekan begitu juga sebaliknya. 

Gelling agent merupakan komponen polimer dengan bobot molekul tinggi 

yang merupakan gabungan molekul-molekul dan lilitan-lilitan molekul polimer 

yang akan memberikan sifat kental dan gel yang diinginkan. Molekul primer 

berikatan melalui ikatan saling membentuk struktur jaringan tiga dimensi dengan 

molekul pelarut terperangkap dalam jaringan (Erdinawati, 2006). Menurut 

Kobayashi (1997), Agar merupakan campuran polisakarida yang diekstraksi dari 

dinding sel ganggang merah (Rhodophyta), khususnya genus Gracilaria dan 

Gelidium. Agar merupakan sebuah polisakarida kompleks terbarukan yang terdiri 

dari agarosa dan agaropektin yang digunakan dalam penyusunan media 

pertumbuhan mikroba, permen dan agar jelly.  Agar-agar larut dalam air mendidih 

dan pada larutan 1,5%, agar-agar dapat membentuk gel pada suhu kurang lebih 

37° C kemudian meleleh lagi pada suhu antara 60 - 70° C yang mana tergantung 

adanya elektrolit. Kekentalan larutan agar-agar tergantung varietas sumber bahan 
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mentah, musim dan teknik pengolahan. Kekentalan mantap pada pH antara 4,5 - 

9. Kebanyakan hidrokolid dapat berfungsi bersama-sama kecuali dengan gelatin 

pada pH kurang dari 3 mengalami flokulasi (Tranggono, 2009). 

4.10. Organoleptik  

 Pengujian pada parameter organoleptik dilakukan oleh tiga puluh (30) 

panelis yang tidak ahli. Uji organoleptik pada selai lidah buaya diantaranya 

aroma, rasa, tekstur, warna dan kesukaan. Hasil data yang diperoleh dari 

organoleptik dianalisa menggunakan Uji Kruskal Wallis (Lampiran 9), jika ada 

perbedaan maka di uji lanjut dengan Mann Whitney (Lampiran 10).  

4.10.1. Organoleptik Aroma 

 Hasil analisa Kruskal wallis pada parameter aroma didapatkan nilai 

signifikannya 0,711 (Lampiran 9). Sehingga interpretasinya untuk parameter 

aroma memiliki Asymp.Sig 0,711 > 0,05 sehingga H0 diterima. Dalam hal ini 

nilainya P Value sebesar 0,711 dimana lebih dari batas kritis 0,05 yang berarti 

menolak H1 atau perlakuan tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap 

tekstur dari selai lidah buaya. H0 diterima, maka setiap perlakuan tidak ada 

pengaruh berbeda terhadap aroma selai, Nilai rata-rata aroma dapat dilihat pada 

Tabel 10. 

Berdasarkan Tabel 10 diatas, nilai mean rank organoleptik aroma berkisar 

pada rentang 7,50-17,17, Secara perhitungan statistik, perlakuan kombinasi jenis 

gelling agent dan jenis serta konsentrasi gula tidak berpengaruh nyata terhadap 

aroma selai lidah buaya. Hal ini dikarenakan aroma dari gelling agent maupun 

gula tidak mampu menutupi aroma khas dari lidah buaya, dimana aromanya tidak 

begitu sedap. Menurut Galih (2008) Aroma merupakan faktor penting untuk 
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menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk, sebab sebelum 

dimakan biasanya konsumen terlebih dahulu mencium aroma dari produk tersebut 

untuk menilai layak tidaknya produk tersebut untuk dimakan. Selai memiliki cita 

rasa dan aroma yang khas, aroma selai akan semakin kuat dengan 

ditambahkannya flavor tambahan dan juga asam. 

Tabel 10. Nilai Rata-Rata Aroma Selai Lidah Buaya Akibat Perbedaan Jenis 

Gelling Agent dan Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Kode Perlakuan Mean Rank Notasi 

K2M3 Agar-Agar + Gula Jagung 50%   7,50 a 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75%   9,83 a 

K2M4 Agar-agar +Gula Jagung 50%   9,83 a 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 12,33 a 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 13,67 a 

K2M2 Agar-Agar+ Sukrosa 50% 14,33 a 

K1M4 Pektin+Gula Jagung 75% 15,33 a 

K2M1 Agar-agar+ Sukrosa 50% 17,17 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

 

Hipotesis menyatakan tidak ada interaksi antara penambahan jenis gelling 

agent maupun gula terhadap aroma selai lidah buaya, sehingga tidak dapat 

diterima. Aroma yang dimunculkan pada selai lidah buaya ini diperoleh dari lidah 

buaya itu sendiri. Karena gula dalam pembuatan selai ini berfungsi sebagai 

pemanis sekaligus pengawet, Gaman & Sherington, (1992:61), Menurut Apandi 

(1984: 10) zat-zat penyebab bau (aroma) antara lain adalah ester-ester, alkohol, 

asam aldehid, keton, diasetil, asetilkarbinol, geraniol. Berdasarkan bahan bahan 

menurut Apandi (1984)  gula tidak termasuk senyawa yang menimbulkan bau atau 

aroma. sedangkan penambahan gelling agent dalam pembuatan selai ini berfungsi 

sebagai pengental. Selain itu gelling agent dan gula tidak mempunyai aroma yang 

menonjol, sehingga antara gelling agent dan gula tidak berinteraksi satu sama lain. 
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Oleh karena itu gelling agent dan gula tidak berpengaruh terhadap aroma selai 

lidah buaya.  

4.10.2 Organoleptik Rasa Selai 

 Hasil analisa Kruskal Wallis pada parameter rasa didapatkan nilai 

signifikannya 0,124 (Lampiran 9). Sehingga interpretasinya untuk parameter 

aroma memiliki Asymp.Sig 0,124 > 0.05 sehingga H0 diterima. Dalam hal ini 

nilainya P Value sebesar 0,124 dimana lebih dari batas kritis 0,05 yang berarti 

menolak H1 atau perlakuan tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap 

rasa dari selai lidah buaya. H0 diterima, maka setiap perlakuan tidak ada pengaruh 

berbeda terhadap rasa selai, Nilai rata-rata rasa dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11.Nilai Rata-Rata Rasa Selai Lidah Buaya Akibat Perbedaan Jenis Gelling 

       Agent dan Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Kode Perlakuan Mean Rank Notasi 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50%   7,17 a 

K2M4 Agar-agar +Gula Jagung 50%   8,33 a 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50%   9,67 a 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 10,67 a 

K1M4 Pektin+Gula Jagung 75% 12,17 a 

K2M2 Agar-Agar+ Sukrosa 50% 14,50 a 

K2M3 Agar-Agar + Gula Jagung 50% 14,50 a 

K2M1 Agar-agar+ Sukrosa 50% 23,00 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

 

Berdasarkan Tabel 11 diatas nilai mean rank organoleptik rasa berkisar 

pada rentang 7,17-23,00. Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa panelis lebih 

menyukai selai lidah buaya dengan agar-agar sebagai gelling agentnya. Hal ini 

diduga tekstur selai lidah buaya yang dihasilkan tingkat kekentalannya lebih dapat 

diterima karena pada dasarnya untuk parameter organoleptik sendiri semuanya 

bersifat subyektif dari panelis masing-masing. Menurut Khasanah (2005) selai 

memiliki cita rasa yang khas, namun  tidak terlalu tegas apabila tidak dibantu 
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dengan gula dan bahan penguat aroma dan cita rasa. Menurut SNI 3786:2008 selai 

buah haruslah memiliki rasa yang normal. Dimana selai yang dihasilkan 

memberikan rasa normal khas buah yang digunakan sebagai bahan baku yaitu 

lidah buaya yang memiliki rasa manis, asam segar. 

Rasa  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  daya  terima konsumen 

terhadap produk pangan. Dalam menilai rasa lebih banyak menggunakan alat 

indra perasa yaitu rendah. Rasa selai lidah buaya dibentuk oleh berbagai rasangan 

bahkan terkadang juga dipengaruhi tekstur dan warna. Rasa merupakan parameter 

yang sangat penting dalam menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap 

suatu produk makanan.Menurut Winarno (2008)  Rasa yang enak dapat 

menunjang produk tersebut sehingga dapat diterima oleh konsumen. 

4.10.3 Organoleptik Warna Selai 

 Hasil analisa Kruskal Wallis pada parameter warna didapatkan nilai 

signifikannya 0,051 (Lampiran 9). Sehingga interpretasinya untuk parameter 

aroma memiliki Asymp.Sig 0,051 > 0.05 sehingga H0 diterima. Dalam hal ini 

nilainya P Value sebesar 0,051 dimana lebih dari batas kritis 0,05 yang berarti 

menolak H1 atau perlakuan tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap 

warna dari selai lidah buaya. H0 diterima, maka setiap perlakuan tidak ada 

pengaruh berbeda terhadap warna selai, Nilai rata-rata warna dapat dilihat pada 

Tabel 12. 



58 

 

Tabel 12. Organoleptik Warna Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis 

Gelling Agent dan Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Kode Perlakuan Mean Rank Notasi 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 2,00 a 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 6,50 a 

K2M1 Agar-agar+ Sukrosa 50% 12,50 a 

K2M4 Agar-agar +Gula Jagung 50% 12,50 a 

K2M3 Agar-Agar + Gula Jagung 50% 14,17 a 

K2M2 Agar-Agar+ Sukrosa 50% 14,83 a 

K1M4 Pektin+Gula Jagung 75% 18,67 a 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 18,83 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

 

Dari Tabel 12. diatas nilai mean rank organoleptik warna berkisar pada 

rentang 2,00 - 18,33. Perlakuan selai dengan jenis gelling pektin dan gula jagung 

warnanya lebih cenderung kuning muda dimana lebih menyerupai warna asli dari 

lidah buaya yang membuat panelis menyukai perlakuan tersebut. Hal ini dapat 

disebabkan oleh warna dari pektin yang cenderung putih dan warna dari gula yang 

digunakan yaitu gula jagung yang memiliki warna lebiih putih dari gula pasir, 

selain itu pada proses pemasakan gula pasir lebih mudah mengalami karamelisasi 

sehingga warna yang dihasilkan kuning kecokelatan, dimana cukup jauh dari 

warna asli dari lidah buaya. Menurut Fatonah  (2002)  menyatakan  semakin  

sedikit  gula  yang  digunakan  maka warna selai yang dihasilkan cenderung lebih 

cerah karena proses pembentukan gel yang kurang baik. Pada konsentrasi gula 

yang lebih tinggi reaksi pencoklatan non enzimatis yang terjadi pasti lebih tinggi 

pula sehingga mengakibatkan kecerahan selai yang dihasilkan berkurang. 

Desroirer (1998) Warna produk makanan tergantung pada penampakan produk 

pangan atau kenampakan bahan pangan untuk memantulkan, menyebar, menyerap 

dan meneruskan sinar tampak. Pengolahan bahan pangan akan mengubah sifat 

fisik dan kimia, sehingga mengubah warna dan produk hasil olahan   
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Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa penambahan gula yang 

berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap penampakan selai lidah 

buaya. Perbedaan ini disebabkan gula akan mengalami proses karamelisasi 

(pencoklatan) apabila dipanaskan. Winarno (1997) menyatakan bahwa pemanasan 

larutan sukrosa hingga melampaui titik leburnya yaitu lebih dari 170
o 

C akan 

menyebabkan karamelisasi gula, sehingga semakin banyak gula yang 

ditambahkan akan menyebabkan warna selai semakin kurang cerah. Dari tabel 

diketahui bahwa selai dengan penambahan gula jagung sebanyak 75%  paling 

disukai panelis. Hal ini dipengaruhi oleh gula yang ditambahkan dalam selai pada 

saat pemasakan yang membantu perubahan warna selai menjadi cerah. 

Penambahan sukrosa kurang disukai panelis karena warna yang dihasilkan terlalu 

gelap.  

4.10.4 Organoleptik Tekstur Selai 

 Hasil analisa Kruskal Wallis pada parameter tekstur didapatkan nilai 

signifikannya 0,010 (Lampiran 9) .Sehingga interpretasinya untuk parameter 

aroma memiliki Asymp.Sig 0,010 < 0,05 sehingga H0 ditolak (Lampiran 9). 

Dalam hal ini nilainya P Value sebesar 0,010 dimana kurang dari batas kritis 0,05 

yang berarti menerima H1 atau perlakuan memberikan pengaruh yang bermakna 

terhadap lidah buaya. Jika H0 ditolak maka ada perbedaan di setiap jenis 

perlakuan, untuk mengetahui perbedaan tersebut dapat dilanjutkan pada Uji Mann 

Whitney. Jika H0 ditolak maka ada perbedaan di setiap jenis perlakuan, untuk 

mengetahui perbedaan tersebut dapat dilanjutkan pada uji Mann Whitney. Hasil 

analisa Mann Whitney (Lampiran 10) didapatkan bahwa ada perlakuan yang 

berbeda pada K1M2 (Pektin dan Gula Pasir 50%) dengan K1M3 (Pektin dan Gula 
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Jagung 50%%), K2M1 (Agar-Agar dan Gula Pasir 50%), K2M2 (Agar-Agar dan 

Gula Pasir 75%), K1M3 (Pektin dan Gula Jagung 50%)  dengan K2M1 (Agar-

agar dan Gula Pasir 50%), K2M2 (Agar-agar dan Gula Pasir 75%). K1M4 (Pektin 

dan Gula jagung 75%)  dengan K2M2 (Agar-agar dan Gula Pasir 75%), K2M1 

(Agar-agar dan Gula Pasir 50%) dengan K2M2 (Agar-agar dan Gula Pasir 75%), 

dan K2M2 (Agar-agar dan Gula Pasir 75%) dengan K2M3 (Agar-Agar dan Gula 

Jagung 50%), K2M4 (Agar-agar dan Gula jagung 75%) .Pada tabel uji statistik 

Mann Whitney (Lampiran 10) menunjukkan nilai U sebesar 0.000 dan nilai W 

sebesar 6.000.apabila dikonversikan ke nilai Z maka besarnya -1.993. Nilai Sig. 

atau P Value sebesar 0.046 < 0,05 maka terdapat perbedaan bermakna antara dua 

kelompok atau yang berarti H1 diterima. Rerata organoleptik tekstur selai lidah 

buaya dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Organoleptik Tekstur Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis 

Gelling agent dan Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Kode Perlakuan Mean Rank Notasi 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 19,33 a 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 13,83 b 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50%   2,00 c 

K1M4 Pektin+Gula Jagung 75%   6,50 a 

K2M1 Agar-agar+ Sukrosa 50% 13,67 d 

K2M2 Agar-Agar+ Sukrosa 50% 22,33 e 

K2M3 Agar-Agar + Gula Jagung 50% 13,17 f 

K2M4 Agar-agar +Gula Jagung 50%   9,17 g 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

 

Berdasarkan Tabel 13. menunjukkan bahwa nilai tertinggi ada pada 

perlakuan K2M2 (Agar + Sukrosa 75%) yaitu 22,33 dan nilai terendah ada pada 

perlakuan K1M3 (Pektin + Gula Jagung 50%) yaitu 2,00. Hal ini dikarenakan 

panelis lebih menyukai tekstur selai yang kental. Dari data tersebut dapat 

disesuaikan bahwa tekstur selai berpengaruh terhadap daya oles selai lidah buaya. 
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Menurut Togatorop,MH. Dkk  (2001) Lidah buaya yang dianalisis (bagian 

pelepahnya) komposisi adalah sebagai berikut: (1) kulit (40-50%), (2) gel /daging 

(50-60%), (3) bahan kering dari gel (1,2-1,4%), (4) air (98,6-98,8%), dan (5) berat 

jenis dari gel 0,9971. Dapat dilihat bahwa kandungan air yang dimiliki lidah 

buaya cukup tinggi dimana mampu juga mempengaruhi tekstur selai yang 

dihasilkan. Perbedaan gelling agent mempengaruhi tekstur dari selai lidah buaya 

sendiri, adanya penambahan agar dan pektin maka dalam selai lidah buaya akan 

membentuk sebuah matriks gel yang mengakibatkan tekstur selai menjadi lebih 

kenyal. Hal ini sesuai dengan pendapat Erdinawati (2006) gelling agent 

merupakan senyawa polimer yang memiliki molekul tinggi dan merupakan  

gabungan molekul-molekul polimer yang akan memberikan sifat kental serta gel 

yang diinginkan. Molekul-molekul primer akan saling berikatan dan membentuk 

struktur jaringan tiga dimensi dengan molekul pelarut yang terperangkap dalam 

jaringan.  

Selain itu salah satu penyebab gelling agent dapat mempengaruhi tekstur 

selai adalah Menurut Buckle (2010) gel dari pektin memiliki karakteristik tidak 

sineresis, kohesif, kerapuhan  meningkat  dengan  meningkatnya  Ca2+ dan  

menurunnya  kadar  gula. Gelnya bersifat termoreversibel. Penggunaan pektin 

optimal pada pH yag rendah,gel yang dihasilkan sangat baik. Gelling agent agar-

agar cenderung membentuk gel yang rapuh dan kurang elastis terutama apabila 

dikombinasikan dengan gula yang rendah. 

Standar selai yang baik adalah yang dapat dioles pada roti, namun pada 

selai yang dihasilkan tidak dapat dioles karena tekstur yang dihasilkan sangat 

kental. Bisa dikatakan bahwa proporsi pektin, asam dan gula pada selai yang 
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dibuat dalam proporsi tidak seimbang, dan faktor pemasakan yang terlalu lama 

sehingga terjadi proses karamelisasi. Menurut Desrosier (1989) semakin keras gel 

yang terbentuk maka jumlah air bebas yang terdapat dalam bahan akan berkurang. 

4.10.5 Organoleptik Kesukaan Selai 

 Hasil analisa Kruskal Wallis pada parameter rasa didapatkan nilai 

signifikannya 0,197 (Lampiran 9). Sehingga interpretasinya untuk parameter 

aroma memiliki Asymp.Sig 0,197 > 0.05 sehingga H0 diterima. Dalam hal ini 

nilainya P Value sebesar 0,197 dimana lebih dari batas kritis 0,05 yang berarti 

menolak H1 atau perlakuan tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap 

selai lidah buaya. H0 diterima, maka setiap perlakuan tidak ada pengaruh berbeda 

terhadap kesukaan selai, Nilai rata-rata rasa dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Organoleptik Kesukaan Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis 

 Gelling agent. 

Perlakuan Perlakuan Mean Rank Notasi 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50%   4,50 a 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75%   9,00 a 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50%   9,83 a 

K2M2 Agar-Agar+ Sukrosa 50% 11,50 a 

K1M4 Pektin+Gula Jagung 75% 14,17 a 

K2M4 Agar-agar +Gula Jagung 50% 14,17 a 

K2M1 Agar-agar+ Sukrosa 50% 18,00 a 

K2M3 Agar-Agar + Gula Jagung 

50% 

18,83 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

Berdasarkan Tabel 14. diatas nilai mean rank organoleptik kesukaan 

berkisar pada rentang 4,50 - 18,83. Perlakuan penambahan jenis gelling agent K1 

(pektin) kurang dapat diterima oleh panelis sedangkan perlakuan K2 (Agar-Agar) 

dapat diterima oleh panelis. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, mulai 

dari warna, rasa, tekstur dan aroma. Tekstur selai yang ditambahkan pektin 

cenderung lebih cair, diduga panelis tidak suka dengan tekstur selai yang cair, 
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sebaliknya tekstur selai dengan gelling agent agar-agar teksturnya lebih kental, 

dan panelis lebih suka dengan hal tersebut. Produk selai yang baik adalah selai 

tidak putus jika di oleskan pada permukaan roti, tidak cair atau terlalu lembek 

namun juga tidak terlalu  keras. Hal  ini  sesuai pernyataan Nurfaridah (2005) 

yang menyatakan kualitas rasa sangat dipengaruhi oleh tekstur yaitu kehalusan, 

kekasaran, kegranulaan, dan kekentalan. Produk makanan atau  minuman  

merupakan  gabungan  berbgai  rasa  yang  terpadu  sehingga menimbulkan cita 

rasa yang khas. Rasa yang ditimbulkan oleh bahan pangan itu sendiri atau dapat 

pula dari penambahan zat lain dari luar pada saat proses. Pada proses pembuatan 

selai, rasa dipengaruhi oleh keseimbangan asam dan gula yang tinggi. Dimana 

tingkat kesukaan yang relatif tinggi ada pada penambahan gula jagung 50%. 

Karena organoleptik kesukaan bersifat subyektif maka diduga penambahan gula 

jagung 50% adalah perlakuan yang paling dapat diterima baik dari segi rasa, 

tekstur, dan aroma. Menurut Kristanto (2008) Gula jagung hanya mengandung 

gula sederhana yang disebut fruktosa, yaitu jenis gula yang memang sering 

ditemukan pada buah – buahan dan memiliki rasa yang lebih manis dari gula biasa 

(1,7 kali lebih manis dari gula biasa). Gula jagung (fruktosa) memang terbukti 

memiliki jumlah kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan gula biasa 

(sukrosa). Dalam setiap gram sukrosa mengandung 4 kalori, sementara dalam 

setiap gram fruktosa mengandung 3 kalori. 

4.11. Gula Total Selai. 

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa terjadi 

interaksi antara perlakuan kombinasi perbedaan jenis gelling agent dan perbedaan 
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jenis maupun konsentrasi gula terhadap gula total selai lidah buaya. Rerata gula 

total selai lidah buaya dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Gula Total Selai Buah Lidah Buaya dengan Beda Jenis Gelling 

Agent dan Beda Jenis serta Konsentrasi Gula. 

Kode Perlakuan Rerata Notasi 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 56,88 a 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 58,32 a 

K2M1 Agar + Sukrosa 50% 56,06 b 

K2M3 Agar + Gula Jagung 50% 58,12 b 

K1M4 Pektin + Gula Jagung 75% 56,97 b 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 58,85 b 

K2M4 Agar + Gula Jagung 75% 57,81 b 

K2M2 Agar + Sukrosa 75% 58,85 b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata pada uji Duncan α = 5%. 

Berdasarkan Tabel 15. menunjukkan bahwa perlakuan K2M2 (Agar + 

Sukrosa 75%) paling tinggi nilai gula totalnya yaitu 58,85 sedangkan nilai gula 

total paling rendah ada pada perlakuan dan perlakuan K1M3 (Pektin + Gula 

Jagung 50%) yaitu 56,06. Adanya sukrosa dan polisakarida (pektin, agar-agar) 

sebagai gelling agents dalam pembuatan selai dapat meningkatkan cita rasa dan 

total gula. Menurut Saati (2016) Kandungan total gula yang terdapat pada eskrim 

lidah buaya membuktikan bahwa adanya kompleksitas antara gula pereduksi 

(glikon) dan bukan gula pereduksi (aglikon). Hal ini disebabkan gelling agent 

berperan sebagai stabilizer, pengikat air dan mampu mengikat senyawa lain 

seperti gula (sukrosa), dimana sukrosa mengandung gula reduksi sebesar 1,24 % 

dengan penambahan gelling agent sehingga kandungan total gula dari selai lidah 

buaya meningkat. 

Kandungan gula dipengaruhi oleh jumlah gula yang ditambahkan pada 

proses pembuatan selai. Disini gula yang ditambahkan pada proses pembuatan 

selai adalah sukrosa dan fruktosa. Selama pemasakan sukrosa terhidrolisis 
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menjadi gula invert berupa glukosa dan fruktosa yang terukur sebagai gula total. 

Menurut Noerhartati,dkk (2013) sifat gula yang mudah larut dalam air pada 

rentang suhu lebar dan memiliki kemampuan menyerap air. Semakin tinggi kadar 

gula maka semakin rendah daya larut dan daya serap terhadap air semakin tinggi. 

Semakin rendah kadar gula maka kemampuan daya larut tinggi dan daya serap 

menjadi rendah. Menurut Sinaga dikunjungi pada (2017)  Semakin tinggi 

konsentrasi asam sitrat dan gula yang ditambahkan maka total gula cenderung 

meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya gula (sukrosa) yang 

terhidrolisis menjadi gula reduksi oleh pengaruh asam, sehingga total gula 

semakin meningkat.  

Gelling agent juga sedikit banyak mempengaruhi hasil gula total pada 

selai lidah buaya. Dari tabel 15, dapat dilihat bahwa hasil terendah didapat oleh 

pektin sedangkan tertinggi oleh agar-agar. Hal ini diduga karena pektin kurang 

optimum dalam mengikat air, sehingga terdapat cukup banyak gula yang terlarut 

dan tidak terbaca total gulanya, hal ini sesuai dengan pendapat Ikhwal (2014) Hal 

ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi pektin maka semakin rendah total 

padatan terlarutnya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi pektin maka 

kadar air semakin meningkat. Meningkatnya kadar air maka total padatan terlarut 

semakin menurun karena jumlah air yang digunakan untuk melarutkan padatan 

semakin banyak. 

4.12. Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik pada penelitian ini sesuai dengan analisis De 

Garmo (Lampiran 12). Penentuan perlakuan terbaik dilakukan untuk setiap 

parameter fisikokimia dan organoleptik selai lidah buaya yang meliputi kadar air, 
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kadar abu, analisa tekstur, total padatan terlarut, daya oles, total gula, intensitas 

warna L (kecerahan), intensitas warna a
+
 (kemerahan), intensitas b

+ 
(kekuningan) 

dan organoleptik (aroma, rasa, warna, tekstur dan kesukaan). Penentuan perlakuan 

terbaik berdasarkan metode nilai efektivitas (NE) dan nilai produk (NP) yang 

selanjutnya nilai produk setiap parameter dijumlah untuk mendapatkan perlakuan 

terbaik. (De Garmo et al, 1993). 

Tabel 15. Hasil Uji Perlakuan Terbaik Metode De Garmo 

Kode Perlakuan Total Ranking 

K2M1 Agar + Sukrosa 50% 0,68 1 

K2M2 Agar + Sukrosa 75% 0,64 2 

K1M4 Pektin + Gula Jagung 75% 0,63 3 

K1M2 Pektin + Sukrosa 75% 0,54 4 

K1M1 Pektin + Sukrosa 50% 0,48 5 

K2M3 Agar + Gula Jagung 50% 0,41 6 

K2M4 Agar + Gula Jagung 75% 038 7 

K1M3 Pektin + Gula Jagung 50% 0,31 8 

 

Berdasarkan parameter fisikokimia selai lidah buaya terbaik diperoleh 

pada perlakuan K2M1 (Agar agar dan gula pasir 50%) dengan kadar air 22,62 %, 

kadar abu 0,16 %, analisa tekstur 1,23 N, daya oles 19,33 cm, total padatan 

terlarut 94,00
o
brix, dan total gula 56,97 %, Berdasarkan hasil tersebut yang 

memenuhi standar selai menurut SNI 3746:2008 kadar air selai maksimal 35%, 

dan padatan terlarut 65%.  

Organoleptik adalah parameter yang sangat penting karena menentukan 

seberapa besar produk dapat diterima dan disukai oleh panelis yang dalam hal ini  

juga sebagai konsumen. Parameter organoleptik meliputi warna, tekstur, aroma, 

rasa dan kesukaan. Perlakuan terbaik organoleptik diperoleh pada perlakuan 

K2M1 (Agar-agar dan gula pasir 50%) dengan tingkat kecerahan (L) 76,76, 

tingkat kemerahan (a
+
) 1,4, tingkat kekuningan (b

+
) 14,83, aroma 3,4 (sedap), rasa 
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3,2 (enak), warna 3,1 (menarik), tekstur 3,9 (kenyal) dan kesukaan 3,2 (cukup 

suka). Hal ini menunjukkan bahwa panelis lebih menerima dan menyukai 

perlakuan K2M1 (Agar-agar dan gula pasir 50%) karena komposisi tersebut telah 

sesuai dengan daya terima panelis. Menurut SNI 3746:2008 tentang selai 

memiliki rasa dan bau yang normal. 

 




