
PENGARUH KONSENTRSI KARAGENAN DAN SUKROSA TERHADAP SIFAT 
FISIK, KIMIA DAN ORGANOLEPTIK SELAI JAMBU BIJI MERAH (Psidium 

guajava L.) 
 

 
 

 
 
 

ARTIKEL ILMIAH 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH  

NI WAYAN VINA SUKMA DEWI 
J1A014076 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI 
UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 
2018 

 



ii 
 

HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI 

Dengan ini kami menyatakan bahwa artikel yang berjudul “Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik Selai Jambu Biji Mearah (Psidium guajava 

L.)” disetujui untuk dipublikasikan. 

Nama Mahasiswa : Ni Wayan Vina Sukma Dewi 

Nomor Mahasiswa : J1A014076 

Program Studi : Ilmu dan Teknologi Pangan 

Minat Kajian : Teknologi Pangan 

 

 

Mataram, 25 Juni 2018 

 

Mengesahkan dan Menyetujui, 

     

Pembimbing Utama 

 
 

 
 

Prof. Ir. Eko Basuki, M.App.Sc. Ph.D. 

NIP. 19550511 198303 1 003 

Pembimbing Pendamping 

 
 

 
 

Yeni Sulastri, S.TP., M.Si.  

NIP. 19830107 201404 2 001 

 



 

1 
 

PENGARUH KONSENTRASI KARAGENAN DAN SUKROSA TERHADAP SIFAT FISIK, KIMIA 
DAN ORGANOLEPTIK SELAI JAMBU BIJI MERAH (Psidium guajava L.) 

 

 
[The Effect of Carrageenan and Sucrose Concentration on The Physical, Chemical and Organoleptic 

Properties of Red Guava Jam (Psidium guajava L.)] 
 

 
Ni Wayan Vina Sukma Dewi1)*, Eko Basuki2), Yeni Sulastri2) 

1)Mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, FATEPA, UNRAM 
2)Staf Pengajar Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, FATEPA, UNRAM 

Jl. Majapahit No. 58 Mataram 

*Email: vsukmadewina@gmail.com 
 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effect of carrageenan and sucrose concentration on 
the physical, chemical and organoleptic properties of red guava jam (Psidium guajava L.). The method 
used in this research is the experimental method with Completely Randomized Design (CRD) the 
method liedin one factor consisting of 6 treatment that are K1 (Carrageenan 0% + Sucrose 60%), K2 
(Carrageenan 0% + Sucrose 65%), K3 (Carrageenan 1% + Sucrose 60%), K4 (Carrageenan 1% + 
Sucrose 65%), K5 (Carrageenan 2% + Sucrose 60%), K6 (Carrageenan 2% + Sucrose 65%) with 3 
replications. The parameters to be observed was physical parameters (total soluble solid and pH), 
chemical parameters (water content and crude fibers content) and organoleptics (color, flavor, taste 
and texture). The observed data results were analysis of variance (ANOVA) at 5% significant level 
using Co-Stat software and continued using DMRT test (5%). The results indicated that the 
concentration of carrageenan and sucrose had a significant effect on the pH, total soluble solid, water 
content, crude fibers content and  texture. Concentration of 1% carrageenan and 60% sucrose (K3) 
gave the best quality characteristics of red guava jam  with pH 4.00, total soluble solids 47.90ºBrix, 
water content 35.28%, crude fiber 3.53%, with evident red in color and red guava flavor with tender 
texture accepted by panelist. 

 
 

Keywords : carrageenan, jam, red guava, sucrose. 
 
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi karagenan dan sukrosa 
terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik selai jambu biji merah (Psidium guajava L.). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan rancangan percobaan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yang terdiri dari 6 perlakuan yaitu K1 (Karagenan 

0% + Sukrosa 60%), K2 (Karagenan 0% + Sukrosa 65%), K3 (Karagenan 1% + Sukrosa 60%), K4 

(Karagenan 1% + Sukrosa 65%), K5 (Karagenan 2% + Sukrosa 60%), K6 (Karagenan 2% + Sukrosa 
65%) dengan 3 kali ulangan. Adapun parameter yang diamati meliputi parameter fisik (pH dan total 

padatan terlarut), parameter kimia (kadar air dan serat kasar) dan organoleptik (warna, aroma, rasa 
dan  tekstur). Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis keragaman (ANOVA) pada taraf 

nyata 5% menggunakan software Co-Stat. Data yang menunjukan pengaruh berbeda nyata diuji 
lanjut menggunakan uji DMRT (5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi karagenan dan 

sukrosa pada selai jambu biji merah memberikan  pengaruh yang berbeda nyata terhadap parameter 

pH, total padatan terlarut, kadar air, serat kasar dan organoleptik. Komsentrasi karagenan 1% dan 
Sukrosa 60%  (K3) menghasilkan selai jambu biji merah terbaik dengan pH 4,00, total padatan 

terlarut 47,90ºBrix, kadar air 35,28%, serat kasar 3,53%, dengan warna merah berasa dan beraroma 
jambu biji merah dengan tekstur  lunak yang disukai oleh panelis. 

 

 
Kata kunci : jambu biji merah, karagenan, selai, sukrosa. 
 
 



 

2 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Jambu biji merah (Psidium guajava L.) 
merupakan buah yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan fungsional karena 

memiliki fungsi untuk kesehatan. Sifat 
fungsional yang dimiliki jambu biji disebabkan 

oleh terdapatnya vitamin C yang cukup tinggi. 
Dalam buah jambu biji terdapat zat kimia lain 

yang dapat mempengaruhi aktivitas 
antioksidan, seperti senyawa flavanoid, 

kombinasi saponin dengan asam oleanolat, 

guaijavarin dan quercetin (Paniandy, dkk., 
2000). Buah jambu biji merah kaya akan 

karbohidrat, vitamin C, serta merupakan 
sumber zat besi yang baik dan sumber 

kalsium, fosfor dan vitamin A.  Komposisi 

senyawa-senyawa ini diduga dapat mencegah 
terbentuknya radikal bebas dalam tubuh atau 

sebagai antioksidan serta diabetes melitus, 
demam berdarah dan diare (Sutrisna, 2005). 

Jambu biji merah (Psidium guajava L.) 
juga merupakan buah klimakterik yang 

mudah rusak. Tanpa penanganan yang baik 

hanya dapat disimpan beberapa hari saja, 
apabila disimpan dalam suhu kamar 

(Rukmana, 1996). Parimin (2007) melaporkan 
bahwa kerusakan pasca panen jambu biji 

merah mencapai 30-40%. Untuk mengurangi 

angka kerusakan, jambu biji merah dapat 
dimanfaatkan untuk olahan buah. Olahan 

buah merupakan solusi untuk mengurangi 
resiko kerusakan. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

diversifikasi olahan produk pangan seperti 
pembuatan selai. 

Selai adalah salah satu jenis makanan 
awetan berupa sari buah atau buah-buahan 

yang sudah dihancurkan, ditambah gula dan 
dimasak hingga kental atau berbentuk 

setengah padat. Buah – buahan yang dipilih 

untuk dijadikan bahan dalam pembuatan selai 
adalah buah yang sudah matang, tetapi tidak 

terlalu matang dan rasanya sedikit asam. 
Syarat pembuatan selai yang baik antara lain 

adalah mengandung asam yang berguna 

untuk mengentalkan selai dan menurunkan 
pH (Sari, 2015). Untuk membuat selai, 

diperlukan juga pengental yang dapat 
membentuk selai dengan baik. Karena 

kandungan pektin dalam buah jambu biji 
merah tidak terlalu tinggi yaitu 0,5-1,8% 

(Pangkalan Ide, 2011) maka untuk membuat 

tekstur terbaik pada selai diperlukan bahan 
tambahan berupa hidrokoloid sebagai penguat 

tekstur selai. Menurut Pratiwi dkk (2016), 

hidrokoloid yang dapat digunakan untuk 
penguat tekstur selai lembaran salah satunya 

adalah karagenan. 

Karagenan merupakan senyawa 
hidrokoloid yang terdiri atas ester kalium, 

natrium, magnesium dan kalium sulfat dengan 
galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa kopolimer. 

Karagenan terdapat dalam dinding sel rumput 

laut atau matriks intraselulernya dan 
karagenan merupakan bagian penyusun yang 

besar pada rumput laut dibandingkan dengan 
komponen yang lain. Karagenan merupakan 

getah rumput laut yang dihasilkan dari proses 

ekstraksi rumput laut yang sebelumnya 
dilakukan proses alkali pada temperatur yang 

tinggi (Prasetyowati, 2008). Karagenan 
berfungsi untuk pengental, pengemulsi, 

pensuspensi, dan faktor penstabil. Karagenan 
juga dipakai dalam industri pangan untuk 

memperbaiki penampilan produk kopi, bir, 

sosis, salad, es krim, susu kental, coklat, jeli 
(Ega dkk, 2016). Karagenan mampu 

mengendalikan kandungan air pada selai 
lembaran sehingga tekstur selai lembaran 

menjadi bentuk lembaran yang kuat dan 

plastis (Pratiwi dkk, 2016). Hasil penelitian 
Chairi (2014) menyatakan bahwa 

penambahan karagenan dengan konsentrasi 
3,5% dalam pembuatan selai lembaran sirsak 

adalah perlakuan terbaik yang menghasilkan 
kadar air 15,22%, total asam 0,25%, kadar 

vitamin C 77 mg/100g, total padatan terlarut 

64,13º Brix dan kadar serat 13,43%. Selain 
karagenan, faktor pendukung dalam 

pembuatan selai yang tak kalah penting 
adalah sukrosa. 

Sukrosa merupakan disakarida yang 

terbentuk dari dua molekul gula yaitu glukosa 
dan fruktosa. Biasanya gula tersebut berasal 

dari tebu maupun dari buah bit. Salah satu 
manfaat dari gula yaitu sebagai bahan pangan 

sumber karbohidrat dan sumber energi atau 
tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

Sebagian besar gula dikonsumsi oleh 

masyarakat sebagai sumber energi, pemberi 
cita rasa dan sebagai bahan baku industri 

makanan dan minuman. Gula termasuk 
pemanis alami yang tidak membahayakan 

kesehatan apabila dikonsumsi secukupnya 

(Isnawati, 2009). Pada makanan dan 
minuman, gula tidak hanya digunakan 

sebagai pemanis, tetapi juga sebagai 
pengawet makanan dan minuman. Dalam 

pembuatan selai, gula yang ditambahkan 

pada pembentukan selai berfungsi sebagai 
dehydrating agent, yaitu menarik molekul-
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molekul air yang terikat. Selain itu, 
penambahan gula dimaksudkan dengan 

tujuan untuk mendapatkan selai dengan 

tingkat kemanisan dan kekentalan yang baik. 
Gula juga berfungsi sebagai bahan pengawet 

alami karena kemampuannya dalam mengikat 
air sehingga ketersediaan air untuk 

pertumbuhan mikroorganisme menjadi 

berkurang, reaksi-reaksi enzimatis dan 
biokimia dalam sel buah dapat menghambat 

kerusakan yang terjadi (Mutia dkk, 2016). 
Berdasarkan penelitian Amelia dkk (2016), 

diperoleh perlakuan terbaik yaitu kombinasi 
pektin 1% dan sukrosa 60% menghasilkan 

selai jambu biji merah dengan kadar air 

17,06%, pH 3,26, total padatan terlarut 
63,95%, kadar serat pangan 7,3%, warna 

merah, rasa manis, daya oles tidak lengket 
dan agak merata, serta penerimaan 

keseluruhan suka. 

Berdasarkan penelitaian-penelitian 
sebelumya, belum ada penelitian tentang 

pembuatan selai jambu biji merah oles 
menggunakan kombinasi konsentrasi 

karagenan dan sukrosa. Oleh karena itu  perlu 
dilakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Konsentrasi Karagenan dan Sukrosa Terhadap 

Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik Selai 
Jambu Biji Merah (Psidium guajava L.)”. 

 
    BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah jambu biji merah yang 
diperoleh dari wilayah Pagesangan, 

karagenan jenis kappa karagenan yang dibeli 

didaerah Sayang-sayang dan sukrosa (gula 
pasir) merk  Gulaku, air merk Aqua, asam 

sitrat merk Koepoe, aquades, H2SO4 0,255 N 
dan NaOH 0,313 N. 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pisau tahan karat, 

baskom plastik, blender, wajan stainless stell, 

termometer, sendok, telenan, pangaduk 

(sutil), kompor, saringan kelapa dan jar. Alat 

yang digunakan  untuk analisis meliputi 

timbangan analitik, tanur, pompa vakum, 

action model 209pH/mV METER gelas woll, 

gooch crussible, hot plate, Erlenmeyer, gelas 

piala, gelas beaker, labu bulb, kertas saring, 

corong, cawan porselin, desikator, oven, tang 

penjepit, refraktometer, pipet tetes, cup, 

spatula, tisu, kertas label, alat tulis dan 

kamera.   

Metode  

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimental 

yang dilaksanakan di Laboratorium. 
Rancangan percobaan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah  Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan satu faktor yang terdiri 
dari enam perlakuan dan tiga kali ulangan. 

Adapun percobaan yang dilakukan sebagai 
berikut : 

K1 = Karagenan 0% dan Sukrosa 60% 

K2 = Karagenan 0% dan Sukrosa 65% 
K3 = Karagenan 1,0% dan Sukrosa 60% 

K4 = Karagenan 1,0% dan Sukrosa 65% 
K5 = Karagenan 2,0% dan Sukrosa 60% 

K6 = Karagenan 2,0% dan Sukrosa 65% 

Masing-masing kombinasi diulang 
sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 

sampel. Data hasil pengamatan dianalisis 
keragaman atau Analysis of Variance (ANOVA) 

pada taraf signifikansi 5% menggunakan 
software Co-Stat. Apabila terdapat perbedaan 

nyata, maka dilakukan uji lanjut 

menggunakan Uji Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT)  pada taraf 5% (Hanafiah, 

2012). 
Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini adalah parameter fisik, kimia 

dan organoleptik. Parameter Fisik terdiri dari 
uji pH (Sudarmadji, dkk., 2007) dan total 

padatan terlarut (Sudarmadji, dkk., 2007). 
Parameter Kimia yang terdiri dari kadar air 

(Sudarmadji, dkk., 2010), kadar serat kasar 
(Sudarmadji, dkk., 2010) dan parameter 

organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur) 

dengan uji hedonik dan skoring (Rahayu, 
1998). 

 
Proses Pembuatan Selai Jambu Biji 

Merah 

1. Pencucian 

Buah jambu biji merah dicuci terlebih 
dahulu untuk menghilangkan kotoran yang 

melekat pada buah jambu biji merah. 

Pencucian dilakukan dengan air mengalir dan 
bersih. 

2. Pemotongan 
Pemotongan dilakukan dengan 

menggunakan pisau stainless stell. 
Pemotongan ini bertujuan untuk mengecilkan 
ukuran bahan sehingga lebih memudahkan 

pada saat proses penghalusan dengan 
menggunakan blender. 

3. Penimbangan 
Proses selanjutnya yakni dilakukan 

penimbangan, semua bahan utama ditimbang 

sesuai dengan perlakuan. Bahan-bahan yang 
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digunakan yakni 250 g buah jambu biji merah 
dengan tepung karagenan sebanyak 0%, 

1,0% dan 2,0% dari bubur buah jambu biji 

merah serta sukrosa atau gula pasir sebanyak 
60% dan 65% dari bubur buah jambu biji 

merah. 
4. Penghalusan/Pemblenderan 

Penghalusan dengan blander 

dimaksudkan agar buah jambu biji merah 
menjadi halus sehingga memudahkan dalam 

proses pemasakan. Dalam hal ini dilakukan 
penambahan air 70 ml guna memudahkan 

proses pemblenderan, karena air dapat 
membantu proses penghancuran agar lebih 

cepat. 

5. Penyaringan 
Penyaringan dengan menggunakan 

saringan santan dilakukan untuk memisahkan 
bubur buah jambu biji merah dengan bijinya 

yang tidak lolos pada saat penghancuran 

menggunakan blender.  
6. Pelarutan Karagenan 

Karagenan lembaran dipotong menjadi 
ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan 

gunting, lalu dihancurkan menggunakan 
blender sampai menjadi bubuk kasar, 

kemudian dilarutkan dalam 60 ml air bersuhu 

100ºC. Setelah menjadi bubur karagenan 
ditimbang sesuai perlakuan 0%, 1% dan 2% 

kemudian dicampurkan pada pencampuran I. 
7. Pencampuran I 

Proses pencampuran yang pertama 

bertujuan untuk mencampurkan 250 g bubur 
buah jambu biji merah dengan karagenan 

yang telah dilarutkan dan asam sitrat 
sebanyak 0,75 g, kemudian diaduk agar 

tercampur merata. 

8. Pemasakan I 
Pemasakan pertama bertujuan agar 

karagenan dan asam sitrat tercampur rata 
dengan bubur buah jambu biji merah 

kemudian dipanaskan dan diaduk selama 5 
menit pada suhu 600C. 

9. Pencampuran II 

Proses pencampuran yang kedua yaitu 
dengan penambahan sukrosa masing-masing 

sebanyak 60% dan 65% dari bubur buah 
jambu biji merah. Proses penambahan 

sukrosa ini bertujuan untuk memperoleh 

tekstur, penampakan, dan flavor yang baik.  
10. Pemasakan II 

Tahap selanjutnya dilakukan setelah 
penambahan sukrosa yaitu pemasakan 

kembali pada suhu 800C selama 5 menit dan 
dilakukan pengadukan terus menerus agar 

selai yang dihasilkan tidak mengkristal. 

 
 

11. Pendinginan 
Proses pendinginan dilakukan pada 

suhu ruang yaitu 30ºC selama 10 menit 

sebelum dilakukan proses pengemasan pada 
selai.  

12. Pengemasan 
Sebelum selai kemas pada jar, jar 

beserta tutupnya disterilisasi terlebih dahulu 

pada suhu 100ºC selama 30 menit, kemudian 
dilakukan pengisian selai kedalam jar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Fisk 

1. pH 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 
karagenan dan sukrosa memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap pH selai jambu 
biji merah. Adapun grafik pengaruh 

konsentrasi karagenan dan sukrosa terhadap 
nilai pH selai jambu biji merah dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Nilai pH 
Selai Jambu Biji Merah. 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

Gambar 1 terlihat bahwa penambahan 
konsentrasi karagenan dan sukrosa 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap nilai pH selai jambu biji merah. Nilai 
pH pada selai jambu biji merah yang tertinggi 

dihasilkan pada konsentrasi karagenan 2% 
dan sukrosa 65% yaitu 4,04, sedangkan nilai 

pH yang terendah dihasilkan pada konsentrasi 
karagenan 0% dan sukrosa 60% yaitu 3,94. 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Septiani dkk, 

2013) pada selai jambu biji merah lembaran 
yang menggunakan konsentrasi karagenan 

1,5% sampai 2,5% menghasilkan nilai pH 
3,60 sampai 4,00 dan juga karena karagenan 

memiliki pH yaitu dari 8,64 sampai 9,59 

sehingga dapat memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata pada pH selai jambu biji merah 

menjadi semakin meningkat. 
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Penambahan sukrosa dapat 
meningkatkan pH produk, oleh karena itu 

semakin besar konsentrasi sukrosa yang 

ditambahkan maka pH selai buah jambu biji 
merah juga semakin meningkat. Peningkatan 

pH sejalan dengan peningkatan jumlah 
sukrosa yang ditambahkan karena dengan 

penambahan gula, ion [H+] yang berasal dari 

asam-asam organik juga mengalami 
pengenceran, sehingga ion [H+] yang 

membentuk asam akan berkurang dan pH 
bahan akan semakin meningkat. Gula dapat 

digunakan untuk meningkatkan nilai pH bahan 
pangan (Apriyanto, 1998). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan karagenan dan sukrosa yang 
digunakan maka nilai pH pada selai jambu biji 

merah yang dihasilkan semakin tinggi. Nilai 
pH selai jambu biji merah berkisar antara 3,94 

sampai 4,04 hal ini sesuai dengan standar 

berdasarkan U.S. Food and Drug 
Administration (2007) yaitu nilai pH selai buah 

berkisar antara 3,5 sampai 4,5.  
 

2. Total Padatan Terlarut 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 

karagenan dan sukrosa memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap total padatan 

terlarut selai jambu biji merah. Adapun grafik 

pengaruh konsentrasi karagenan dan sukrosa 

terhadap total padatan terlarut selai jambu 

biji merah dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Total 

Padatan Terlarut Selai Jambu Biji 

Merah. 
 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 
Gambar 2 terlihat bahwa penambahan 

konsentrasi karagenan dan sukrosa 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap total padatan terlarut pada selai 

jambu biji merah. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi penambahan karagenan dan 

sukrosa yang digunakan maka total padatan 

terlarutnya yang dihasilkan akan semakin 
meningkat. Total padatan terlarut pada selai 

jambu biji merah yang tertinggi dihasilkan 

pada konsentrasi karagenan 2% dan sukrosa 
65% yaitu 50,00 ºBrix, sedangkan total 

padatan terlarut yang terendah dihasilkan 
pada konsentrasi karagenan 0% dan sukrosa 

60% yaitu 45,00 ºBrix. Terjadinya 

peningkatan total padatan terlarut disebabkan 
karena karagenan dapat menstabilkan bahan 

dalam bentuk suspensi yang dapat mengikat 
gula-gula dan karagenan merupakan jenis 

polisakarida yang dapat terurai menjadi gula 
pereduksi, sehingga meningkatkan total 

padatan terlarut bahan. Menurut Buckle 

(1987), semakin tinggi penambahan sukrosa 
dapat menghasilkan total padatan terlarut 

yang lebih tinggi. Hal ini karena, apabila 
sukrosa dilarutkan dalam air dan dipanaskan 

maka sebagian sukrosa akan terurai menjadi 

glukosa dan fruktosa, sehingga semakin tinggi 
sukrosa yang ditambahkan maka total 

padatan terlarut semakin meningkat. Hal ini 
sesuai dengan penelitian (Chairi, 2014) pada 

selai sirsak lembaran yang menggunakan 
konsentrasi karagenan dari 2,5% sampai 

5,5%  yang menghasilkan total padatan 

terlarut sebesar 62,63ºBrix sampai 
67,75ºBrix. Menurut SNI 01-3746-2008 syarat 

mutu selai buah pada total padatan terlarut 
minimal 65% (b/b), dari semua perlakuan 

penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa belum mencapai syarat mutu pada 
SNI selai buah tersebut. 

 

Parameter Kimia 

1. Kadar Air 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 
karagenan dan sukrosa memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kadar air selai 

jambu biji merah. Adapun grafik pengaruh 
konsentrasi karagenan dan sukrosa terhadap 

kadar air selai jambu biji merah dapat dilihat 
pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Kadar Air 

Selai Jambu Biji Merah. 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 
Gambar 3 terlihat bahwa penambahan 

konsentrasi karagenan dan sukrosa 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap kadar air selai jambu biji merah. 

Semakin tinggi penambahan konsentrasi 
karagenan dan sukrosa, kadar air pada selai 

jambu biji merah yang dihasilkan akan 

semakin menurun. Kadar air pada selai jambu 
biji merah yang tertinggi dihasilkan pada 

konsentrasi karagenan 0% dan sukrosa 60% 
yaitu 40,72%, sedangkan kadar air pada selai 

jambu biji yang terendah dihasilkan pada 
konsentrasi karagenan 2% dan sukrosa 60% 

yaitu 31,76%. Hal ini dikarenakan karagenan 

dapat mengendalikan kandungan air pada 
bahan sehingga kandungan air pada bahan 

menjdai berkurang. Hal ini sesuai dengan 
penelitian (Pratiwi dkk, 2016) pada selai 

lembaran labu kuning dengan penambahan 

konsentrasi karagenan sebanyak 3,5%, 4,5%, 
5,5% dan 6,5%  kadar air yang dihasilkan 

semakin menurun yaitu 27,79%, 26,72%, 
25,37% dan 24,25%. Sehingga semakin 

tinggi konsentrsi karagenan yang digunakan 
maka kadar air yang dihasilkan akan semakin 

menurun. 

Penambahan konsentrasi sukrosa yang 
semakin tinggi pada selai jambu biji merah, 

menghasilkan kadar air yang semakin 
menurun juga. Hal ini dikarenakan sukrosa 

bersifat higroskopis (mengikat air) sehingga 

penambahan sukrosa menyebabkan 
terikatnya sebagian air dari bahan yang 

menyebabkan jumlah air bebas berkurang 
(Amelia dkk, 2016). Pada penelitian (Prisilia, 

2016) pada selai mangga kweni kadar air selai 

mangga kweni berkisar antara 5,844% - 
42,091%. Naiknya kadar air pada selai 

mangga kweni berkaitan dengan 
pengurangan jumlah gula pasir yang 

ditambahkan yaitu dari 550 gram gula pasir 
sampai 137,5 gram gula pasir. Gula pasir 

yang ditambahkan akan mengikat air bebas 

sehingga dapat menurunkan kadar air 
(Winarno, 1997). Hal inilah yang 

menyebabkan semakin tinggi konsentrasi 
karagenan dan sukrosa kadar air pada selai 

jambu biji merah yang terukur semakin 

menurun. Menurut Standar Industri Indonesia 
(SII. No. 173 Tahun 1978) kadar air produk 

selai buah maksimal yaitu 35%, sehingga 
kadar air pada selai jambu biji merah dengan 

perlakuan K3 (karagenan 1% + sukrosa 
60%), K4 (karagenan 1% + sukrosa 65%), 

K5 (karagenan 2% + Sukrosa 60%) dan K6 

(karagenan 2% + Sukrosa 65%) memenuhi 
standar SII tersebut. 

2. Kadar Serat Kasar 

 Hasil analisis keragaman (ANOVA) 
menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 

karagenan dan sukrosa memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata terhadap serat kasar selai 

jambu biji merah. Adapun grafik pengaruh 

konsentrasi karagenan dan sukrosa terhadap 
serat kasar selai jambu biji merah dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Kadar 

Serat Kasar Selai Jmabu Biji 
Merah. 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 
Gambar 4 terlihat bahwa penambahan 

konsentrasi karagenan dan sukrosa 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar serat kasar pada selai jambu 

biji merah. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi penambahan karagenan yang 

digunakan maka kadar serat kasar pada selai 
jambu biji merah yang dihasilkan semakin 

meningkat. Kadar serat kasar pada selai 
jambu biji merah yang tertinggi dihasilkan 

pada konsentrasi karagenan 2% dan sukrosa 

65% yaitu 4,10%, sedangkan yang terendah 
dihasilkan pada konsentrasi karagenan 0% 

dan sukrosa 60% yaitu 3,02%. Perbandingan 
penambahan karagenan pada selai lembaran 

berpengaruh nyata terhadap serat kasar yang 

dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi 
karagenan, kadar serat kasar akan semakin 

meningkat. Peningkatan kadar serat kasar 
disebabkan karena karagenan mengandung 

serat kasar sebesar 4,12% (Ega dkk, 2016) 
sehingga semakin tinggi karagenan yang 

ditambahkan maka kadar serat kasar pada 

selai jambu biji merah semakin meningkat. 
Serat dalam karagenan mampu membentuk 

gel, sedangkan sukrosa tidak mengandung 
serat Menurut (De Mann, 1997) sehingga 

penambahan konsentrasi sukrosa tidak 

memberikan pengaruh pada serat kasar selai 
jambu biji merah. Hal ini didiukung oleh hasil 

penelitian (Pratiwi dkk, 2016) yang 
menunjukkan bahwa kadar serat kasar selai 

lembaran labu kuning berkisar antara 1,72% 
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sampai 2,08%. Kadar serat selai pada 
penelitian ini telah memenuhi standar mutu 

selai buah berdasarkan SNI 3746: 2008 yaitu 

kadar serat bernilai positif. 
 

Parameter Organoleptik 

1. Warna 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 
menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 

karagenan dan sukrosa tidak memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

warna selai jambu biji merah. Adapun grafik 
dari nilai hedonik dan skoring warna dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Nilai 

Warna Selai Jambu Biji Merah. 

 
Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi karagenan dan 
sukrosa tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap parameter warna 
selai jambu biji merah untuk uji hedonik 

maupun skoring. Penilaian karakteristik warna 

dengan uji hedonik panelis memberikan 
penilaian agak suka dan mendekati suka 

dengan nilai 3,50 sampai 3,80, sedangkan 
pada penilaian karakteristik warna dengan uji 

skoring penilaian yang diberikan yaitu 3,55 

sampai 4,20 dengan kriteria coklat kemerahan 
sampai merah. Hal ini disebabkan karena 

karagenan tidak memiliki pigmen warna 
seperti buah jambu biji merah, sehingga 

warna selai jambu biji merah yang dihasilkan 

lebih dominan jambu biji merah. Hal ini 
didukung oleh penelitian (Pratiwi dkk, 2016) 

yang menyatakan bahwa atribut warna pada 
selai lembaran labu kuning yang 

menggunakan karagenan sebagai pengental 
setiap perlakuannya memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata dan lebih dominan 

warna kuning keemasan seperti warna labu 
kuning. Penambahan sukrosa pada penelitian 

ini juga tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap warna selai jambu 

biji merah, hal ini dikarenakan proses 

pemasakan pada pembuatan selai tidak 
menggunakan suhu yang terlalu tinggi 

sehingga sukrosa belum mengalami 
pencoklatan sehingga penambahan sukrosa 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

atau berbeda nyata. 
 

2. Aroma 

Aroma selai dihasilkan dari perpaduan 
aroma khas dari jambu biji merah, sukrosa 

dan asam yang ditambahkan. Hasil analisis 
keragaman (ANOVA) menunjukkan bahwa 

penambahan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap aroma selai jambu 

biji merah. Adapun grafik dari nilai hedonik 
dan skoring aroma selai jambu biji merah 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Aroma 

Selai Jambu Biji Merah. 
 

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan 
bahwa perlakuan konsentrasi karagenan dan 

sukrosa tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap parameter aroma 
selai jambu biji merah untuk uji hedonik 

maupun skoring. Penilaian karakteristik pada 
aroma dengan uji hedonik, panelis 

memberikan penilaian agak suka dan 
mendekati suka dengan nilai 3,40 sampai 

3,90, sedangkan pada penilaian karakteristik 

aroma dengan uji skoring penilaian yang 
diberikan yaitu 3,50 sampai 3,95 dengan 

kriteria agak beraroma jambu biji merah dan 
mendekati beraroma jambu biji merah. Hal ini 

disebabkan karena karagenan yang digunakan 

konsentrasinya sedikit dibandingkan dengan 
bubur buah jambu biji merah sehingga aroma 

amis dari karagenan tertutup oleh aroma 
buah jambu biji merah yang khas sehingga 

setiap perlakuan penambahan karagenan 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata pada aroma selai jambu biji merah yang 

dihasilkan. 
Buah jambu biji merah memiliki aroma 

yang khas dan kuat yang dihasilkan oleh 
senyawa eugenol sehingga menghasilkan 

aroma selai yang memiliki aroma khas jambu 

biji merah. Hal ini juga didukung oleh 
penelitian (Pratiwi, 2016) yang menyatakan 



 

8 
 

bahwa penilaian atribut aroma pada selai 
lembaran labu kuning dengan penambahan 

karagenan sebagai pengental berkisar antara 

3,24 sampai 3,12 (agak beraroma labu 
kuning) dan tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata pada selai lembaran labu 
kuning. Selain itu, aroma pada selai juga 

berasal dari gula atau sukrosa yang 

dipanaskan sehingga membentuk aroma 
karamel (Winarno, 1997), namun pada 

penelitian ini pemasakan yang dilakukan tidak 
menggunakan suhu yang terlalu tinggi 

sehingga tidak terjadi karamelisasi dan tidak 
menyebabkan aroma karamel sehingga 

penambahan sukrosa pada penelitian ini tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata. 
Pada penelitian Mutia dan Yunus (2016) 

tentang pengaruh penambahan sukrosa pada 
pembuatan selai langsat memperlihatkan 

penerimaan panelis secara keseluruhan 

menyukai aroma dari selai langsat dengan 
kisaran nilai 3,7 sampai 3,8 tanpa ada aroma 

khas lainnya. 
  

3. Rasa 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 
menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 

karagenan dan sukrosa tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap rasa 
selai jambu biji merah. Adapun grafik dari 

nilai hedonik dan skoring rasa selai jambu biji 
merah dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Rasa Selai 

Jambu Biji Merah. 

 
Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi karagenan dan 
sukrosa tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap parameter rasa selai 

jambu biji merah untuk uji hedonik maupun 
skoring. Penilaian karakteristik pada rasa uji 

hedonik, panelis memberikan penilaian agak 
suka dan mendekati suka dengan nilai 3,40 

sampai 3,95. Sedangkan pada penilaian 
karakteristik rasa dengan uji skoring penilaian 

yang diberikan yaitu 3,55 sampai 3,75 dengan 

kriteria agak berasa jambu biji merah dan 
mendekati berasa jambu biji merah. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan (Septiani dkk, 
2013) yang menyatakan bahwa secara umum, 

perlakuan perbedaan jenis dan konsentrasi 

hidrokoloid berpengaruh namun tidak 
signifikan terhadap rasa karena agar-agar dan 

karagenan tidak memiliki rasa yang khas atau 
memiliki rasa yang netral. Menurut (Winarno, 

1996), agar-agar yang baik adalah yang tidak 

memiliki rasa yang mencolok atau tidak 
berasa sama sekali, begitu pula dengan 

karagenan. Hal ini untuk menghindari 
terpengaruhnya rasa suatu produk oleh bahan 

penstabil atau hidrokoloid yang biasanya 
hanya merupakan food additives dan 

diberikan dalam jumlah yang terbatas. 

Sukrosa berfungsi sebagai pemberi rasa 
manis pada selai. Menurut Jariyah dan 

Wijayanti (2007), penambahan sukrosa dalam 
pembuatan selai juga dapat mempengaruhi 

tekstur, flavour dan penampakan. Namun 

pada penelitian sukrosa yang ditambahkan 
tidak terlalu berbeda jauh antar perlakuan 

sehingga memberikan rasa yang hampir sama 
menurut panelis. 

 
4. Tekstur 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 

karagenan dan sukrosa memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata terhadap tekstur selai 

jambu biji merah. Adapun grafik dari nilai 
hedonik maupun skoring tekstur selai jambu 

biji merah dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

dan Sukrosa Terhadap Tekstur 

Selai Jambu Biji Merah. 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada Gambar 8, terlihat bahwa penambahan 
konsentrasi karagenan dan sukrosa 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap tekstur pada selai jambu biji merah 
untuk uji hedonik maupun skoring. Penilaian 

uji hedonik, panelis memberikan penilaian 
agak suka, suka dan tidak suka. Dari uji 

hedonik terlihat nilai tertinggi dihasilkan pada 
konsentrasi karagenan 1%  dan sukrosa 60% 

dengan nilai 4,05 dengan kriteria suka dan 

terendah terdapat pada konsentrasi 
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karagenan 2% dan sukrosa 65% dengan nilai 
2,70 dengan kriteria tidak suka mendekati 

agak suka. Nilai tekstur pada selai jambu biji 

merah dengan uji skoring yang tertinggi 
dihasilkan pada konsentrasi karagenan 1%  

dan sukrosa 60% yaitu 4,25 dengan kriteria 
lunak, sedangkan nilai yang terendah 

dihasilkan pada konsentrasi karagenan 2% 

dan sukrosa 65%  yaitu 1,75 dengan kriteria 
sangat keras. 

 Berdasarkan dari hasil organoleptik uji 
hedonik dan skoring tekstur tersebut, dapat 

dilihat bahwa semakin tinggi penambahan 
karagenan dan sukrosa yang digunakan maka 

tekstur selai jambu biji merah yang dihasilkan 

akan semakin keras. Hal ini disebabkan 
karena karagenan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu jenis kappa karagenan 
yang dapat menghasilkan gel yang kuat 

(rigid) (Anggadiredja, 2008) sehingga 

semakin tinggi konsentrasi karagenan yang 
diberikan pada setiap perlakuan maka akan 

menghasilkan tekstur selai semakin keras. 
Penambahan sukrosa yang semakin tinggi 

juga akan mempengaruhi tekstur selai jambu 
biji merah, hal ini dikarenakan sukrosa 

bersifat higroskopis atau mengikat air 

sehingga penambahan sukrosa menyebabkan 
terikatnya sebagian air dari bahan yang 

menyebabkan jumlah air bebas berkurang 
sehingga tekstur menjadi semakin keras. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis 

keragaman dan uraian pembahasan yang 

terbatas pada lingkup penelitian ini maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan penambahan konsentrasi 
karagenan dan sukrosa memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

pH, total padatan terlarut, kadar air, kadar 
serat kasar, uji skoring dan hedonik pada 

tekstur selai jambu biji merah. 
2. Perlakuan terbaik diperoleh pada 

konsentrasi karagenan 1% dan sukrosa 
60% (K3) dengan kriteria kadar air 

35,28%, serat kasar 3,53%, pH 4,00, total 

padatan terlarut 47,90ºBrix dengan warna 
mendekati merah, beraroma mendekati 

jambu biji merah, rasa mendekati jambu 
biji merah dengan tekstur yang lunak. 
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