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ABSTRACT 
The aimed of this research was to determine the effect of carrageenan to the quality of 

Jamaican cherries (Muntingia calabura L) jam. The design used in this research is was Compeletely 
Randomized Design (CRD) with one factor carrageenan concentration (K) an 3 replications. The 
treatments is consist of ; K1 (Carrageenan 0.25%), K2 (Carrageenan 0.5%), K3 (Carrageenan 
0.75%), K4 (Carrageenan 1%), K5 (Carrageenan 1.25%) and K6 (Carrageenan 1.5%). The observed 
parameters were pH, total soluble solids, water content, crude fiber content and sensory properties 
(tastes, color, flavor and texture). The collected data were analyzed using analysis of variance at 5% 
level with Co-stat software. If there were significant differences, than it would be tested using 
Honestly Significant Differences test (HSD). The results carrageenan concentrations gave different 
effect to the pH, total soluble solids, water content, crude fiber content and organoleptic texture 
(hedonic and scoring) but gave no significant effect on organoleptic taste, color and flavor. The best 
treatment was carrageenan 1% with the characteristics of water content 33.31%, crude fiber 1.87%, 
pH 4.53, total soluble solids 46.0% and its organoleptics quality accepted by panelist. 
 

Keywords : carrageenan, jamaican cherries, jamaican cherries jam 
 

 

 
ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi karagenan terhadap 

mutu selai buah kersen. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 
lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu konsentrasi karagenan (K) yang diulang sebanyak tiga kali. 

Perlakuan terdiri atas KI (Karagenan 0,25%), K2 (Karagenan 0,5%), K3 (Karagenan 0,75%), K4 
(Karagenan 1%), K5 (Karagenan 1,25%) dan K6 (Karagenan 1,5%). Parameter yang diamati yaitu 

pH, total padatan terlarut, kadar air, kadar serat kasar dan organoleptik yang meliputi rasa, warna, 

aroma dan tekstur. Data hasil pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf 5% 
menggunakan software Co-Stat. Apabila hasil pengamatan terdapat perbedaan yang nyata, maka 

diuji lanjut dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf yang sama. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa perlakuan kosentrasi karagenan memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap pH, total padatan terlarut, kadar air, kadar serat kasar dan organoleptik tekstur (hedonik 
dan skoring) namun memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap organoleptik rasa, 

warna dan aroma (hedonik dan skoring). Perlakuan terbaik adalah penambahan karagenan 1% 

dengan karakteristik kadar air 33,31%, kadar serat kasar 1,87%, pH 4,53, total padatan terlarut 
46,0% dan mutu organoleptik yang diterima panelis. 

 
 

Kata Kunci : buah kersen, karagenan, selai buah kersen  
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PENDAHULUAN 

Pohon kersen (Muntingia calabura L) 
adalah tanaman jenis neotropik yang tumbuh 

baik didaerah tropis seperti Indonesia. 
Tanaman kersen berasal dari Filipina dan 

dilaporkan masuk ke Indonesia pada abad ke-

19. Pohon kersen sangat mudah tumbuh 
tanpa menggunakan penanaman khusus, saat 

ini pohon kersen hanya dimanfaatkan sebagai 
tanaman peneduh pinggir jalan karena 

daunnya yang rindang (Rosandari, dkk., 

2011). Kersen merupakan tanaman yang 
dapat tumbuh dan berbuah dengan cepat 

sepanjang tahun. Buah kersen ini terasa 
lengket di tangan ketika dipetik. Kersen 

memiliki rasa yang sangat manis, aroma yang 
khas tetapi tidak tajam, bijinya halus dan 

berwarna merah atau kekuningan (Novita, 

2016). Buah kersen memiliki keunggulan yaitu 
mudah dijumpai di sepanjang pinggir jalan 

dengan ketersedian bahan baku yang 
melimpah, karena kersen berbuah tak 

mengenal musim. 

Buah kersen mengandung sejumlah zat 
gizi yaitu dalam setiap 100 g berat buah 

kersen terkandung nutrisi yang cukup lengkap 
diantaranya yaitu air (76,3 g), protein (2,1 g), 

lemak (2,3 g), karbohidrat (17,9 g), serat (6,0 
g), abu (1,4 g), kalsium (125 mg), fosfor (94 

mg), vitamin A (0,015 mg), vitamin C (90 mg) 

dan energi 380 kj/100 g (Rahman, dkk., 
2010). Menurut Gemilang dalam Octavia 

(2014), banyaknya komposisi senyawa kimia 
yang terdapat pada buah kersen memiliki 

banyak manfaat bagi kesehatan yakni 

berkhasiat menjadi obat diantaranya 
menurunkan panas, menghambat 

perkembangan sel kanker dan mengobati 
asam urat. 

Kurangnya pengolahan buah kersen 

menjadikan buah ini kurang dikenal dan 
digemari masyarakat terlebih masa simpannya 

yang pendek karena banyak mengandung air 
yakni sebesar 77,8 g (Octavia, 2014). 

Kandungan nutrisi yang cukup lengkap dalam 
buah kersen dapat menjadi sumber gizi yang 

sangat potensial dan keberadaannya sangat 

mudah dijumpai sehingga dapat 
dikembangkan sebagai alternatif pangan 

masyarakat. Salah satunya dibuat sebagai 
bahan baku dalam pembuatan selai. 

Selai adalah salah satu jenis makanan 

awetan berupa sari atau buah-buahan yang 
sudah dihancurkan, ditambah gula dan 

dimasak hingga kental atau berbentuk semi 
padat. Selai tidak dikonsumsi secara langsung, 

melainkan digunakan sebagai pelengkap pada 

roti tawar atau bahan pengisi pada roti manis. 

Selai juga sering digunakan sebagai isi pada 
kue-kue seperti kue nastar atau pemanis pada 

minuman seperti yoghurt dan es krim 
(Syahrumsyah, dkk., 2010).  

Komponen penting dalam pembuatan selai 

adalah pengental. Bahan pengental yang biasa 
ditambahkan dalam pembuatan selai yaitu 

seperti pektin, Carboxy Metyle Cellulose 
(CMC), gum arab dan karagenan. Pektin 

merupakan komponen utama dari lamella 
tengah pada tanaman, pektin berperan 

sebagai perekat dan menjaga stabilitas 

jaringan dalam sel. CMC merupakan turunan 
selulosa yang mudah larut dalam air dan 

sifatnya juga membentuk gel. Gum arab 
merupakan campuran dari polisakarida yang 

memiliki fungsi utama sebagai penstabil pada 

bahan pangan dan juga dapat memperbaiki 
tekstur selai menjadi lebih plastis (Ketaren, 

dkk., 2017). 
Karagenan merupakan polisakarida yang 

diekstraksi dari beberapa jenis rumput laut 
dan aman untuk dikonsumsi. Karagenan telah 

banyak digunakan sebagai bahan tambahan 

dalam bidang industri, baik pangan maupun 
non pangan. Karagenan memiliki sifat-sifat 

fungsional fisik yang sangat baik diantaranya 
mampu berperan sebagai bahan pengental, 

memiliki kemampuan sebagai sebagai 

pembentuk gel dan stabitizer (Dermawan, 
2014). Karagenan digunakan sebagai 

pengental dalam industri selai, sirup, saus dan 
lainnya (Angka dan Suhartono, 2000). 

Karagenan juga dipakai dalam industri pangan 

untuk memperbaiki penampilan produk kopi, 
bir, sosis, salad, es krim, susu kental, coklat, 

jeli (Ega, 2016). Oleh karena itu telah 
dilakukan penelitian tentang Pengaruh 

Konsentrasi Karagenan Terhadap Mutu Selai 
Buah Kersen (Muntingia calabura L). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

konsentrasi karagenan terhadap mutu selai 
buah kersen. 

 
BAHAN DAN METODE 

Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah buah kersen yang 

diperoleh di daerah Mataram, karagenan 
lembaran yang diperoleh di Bangsal 

Pengolahan Sayang-sayang, gula pasir merek 
Gulaku, asam sitrat merek Koepoe, air mineral 

Narmada, aquades, serat glass, H2SO4 0.255 N 

dan NaOH 0.313 N. 
Alat-alat yang digunakan dalam proses 

pembuatan selai buah kersen ini adalah 
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sendok, baskom plastik, dandang, waring 
blander merek Philips, refrigerator merek 
Flocchetti, gelas ukur, pengaduk (sutil), 

timbangan analitik merek Kern, piring plastik, 
wajan anti lengket merek HC Pan, kompor gas 

merek Rinnai, termometer, saringan kelapa, 

cup plastik kecil, cup plastik besar, gunting 
dan botol gelas jar. Alat yang digunakan untuk 

analisis adalah Activon model 209pH/mV 
Meter, gelas woll, gooch crussible, gelas ukur 

100 ml, erlenmeyer, hot plate, gelas piala, 
gelas beaker, labu bulb, kain saring, cawan 

porselin, desikator, oven, tang penjepit, 

refraktometer, spatula, kertas label, tisu, 
kamera dan alat tulis.  

 
Metode 

Rancangan Percobaan  
Rancangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan faktor tunggal yaitu konsentrasi 
karagenan (K) yang terdiri dari 6 perlakuan 

yaitu konsentrasi karagenan 0,25%, 0,5%, 
0,75%, 1%, 1,25% dan 1,5%. Parameter 

mutu yang diamati terdiri dari: kadar air 

(Sudarmadji, dkk., 2010), kadar serat kasar 
(Sudarmadji, dkk., 2010), pH (Sudarmadji, 

dkk., 2010), total padatan terlarut 
(Sudarmadji, dkk., 2010) serta mutu 

organoleptik secara hedonik dan skoring (rasa, 

warna, aroma dan tekstur). Data organoleptik 
meliputi rasa, warna, aroma dan tekstur 

dinyatakan dalam skala numerik (hedonik: 1= 
sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3= agak 

suka, 4= suka dan 5 = sangat suka), 

sedangkan mutu organoleptik secara skoring 
dengan kriteria rasa (1= sangat tidak berasa 

kersen, 2= tidak berasa kersen, 3=  Agak 
berasa kersen, 4= berasa kersen, 5=  sangat 

berasa kersen), warna (1= merah, 2= agak 
kemerahan, 3= merah kecoklatan, 4= agak 

kecoklatan, 5= kecoklatan), aroma (1= Sangat 

tidak khas kersen, 2=  Tidak khas kersen, 3= 
Agak khas kersen, 4= Khas kersen, 5=Sangat 

khas kersen), tekstur (1= kenyal, 2= agak 
kenyal, 3= Agak lembut, 4= lembut, 5= 

Sangat lembut).  

Analisa Data 
Data hasil pengamatan dianalisis 

dengan menggunakan Anova menggunakan 
software Co-Stat dan perlakuan yang berbeda 

nyata diuji lanjut dengan menggunakan Beda 
nyata Jujur (BNJ) dengan taraf nyata 5% 

(Hanafiah, 2002). 

 
Pelaksanaan Penelitian 

  Proses pembuatan selai buah kersen 

dilakukan dengan empat tahap. Tahap 

pertama adalah tahap pemilihan buah kersen, 
tahap kedua penyiapan karagenan, tahap 

ketiga pengolahan selai buah kersen dan 
dilanjutkan dengan tahap keempat yaitu 

analisis kadar air, kadar serat kasar, derajat 

keasaman (pH), total padatan terlarut (TPT) 
dan uji organoleptik selai buah kersen.  

Pemilihan Buah Kersen 
Pembuatan selai diawali dengan 

membersihkan bahan utama yang digunakan 
kemudian memilih bahan yang bagus yaitu 

buah kersen sudah matang optimum, segar 

dan tidak busuk. Buah kersen yang dipilih 
yakni buah yang sudah matang ditandai 

dengan warna merah dan memiliki rasa yang 
manis, kemudian bahan ditimbang sesuai 

perlakuan.  

Persiapan Karagenan 
Pembuatan bubur karagenan mengacu 

pada Hardiyanti (2017). Karagenan yang 
berbentuk lembaran sebanyak 35g dipotong-

potong menggunakan gunting untuk 
memudahkan dalam proses penghancuran.  

Karagenan yang telah dipotong kemudian 

dilakukan proses penghancuran menggunakan 
blender sampai diperoleh hancuran karagenan 

yakni berbentuk bubuk kasar. Pelarutan 
karagenan yang telah dihancurkan kemudian 

dilarutkan kedalam air bersuhu 100°C sampai 

menjadi bubur karagenan sehingga 
mempermudah dalam proses pencampuran 

dengan bahan lain. 
Pembuatan Selai Buah Kersen 

Proses pembuatan selai mengacu pada 

Saputro (2011) yang telah dimodifikasi. Buah 
kersen disortasi terlebih dahulu untuk 

memisahkan buah dengan kualitas baik yakni 
buah yang digunakan adalah buah yang 

masak optimum yaitu dengan tingkat 
kematangan kira-kira 90%, segar dan tidak 

busuk. Buah kersen yang telah disortasi, dicuci 

untuk menghilangkan kotoran yang masih 
melekat. Pencucian dilakukan dengan air 

mengalir dan bersih. Dilakukan penimbangan 
sesuai dengan perlakuan. Bahan-bahan yang 

digunakan yakni 500g buah kersen dengan 

bubuk karagenan sebanyak 0,25%, 0,5%, 
0,75%, 1%, 1,25% dan 1,5% dari berat bubur 

buah, asam sitrat 0,5% dari berat bubur buah 
dan sukrosa sebanyak 60% dari berat bubur 

buah. Penghancuran dengan blander 
dimaksudkan agar buah kersen menjadi halus, 

dalam hal ini dilakukan penambahan air guna 

memudahkan proses penghancuran karena air 
dapat membantu proses penghancuran 

dengan cepat. Penghancuran dilakukan selama 
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3 menit dengan penambahan air sebanyak 50 

ml. Penyaringan dilakukan untuk menghasilkan 
bubur buah yang halus yakni menggunakan 

saringan kelapa dengan tujuan untuk 
memisahkan biji dan kulitnya. Sebelum 

dimasak, bubur buah kersen ditambahkan 

dengan bahan lain seperti asam sitrat 0,5% 
dari berat bubur buah dan bubur karagenan 

sebanyak 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1%, 1,25% 
dan 1,5% dari berat bubur buah. Campuran 

semua bahan diaduk dalam suatu wadah 
sampai semua bahan bercampur. Sukrosa 

sebanyak 60% dari berat bubur buah 

ditambahkan pada saat proses pemasakan. 
Pemasakan bertujuan agar semua bahan 

tercampur dengan merata kemudian 
dipanaskan sambil diaduk selama 5 menit 

pada suhu 95°C, didinginkan pada suhu ruang 

yakni ±28°C selama 10 menit sebelum 
dilakukan proses pengemasan pada selai. 

Setalah proses pendinginan selama 10 menit, 
masukkan selai buah kersen ke dalam botol jar 

yang telah disiapkan.  
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kadar Air  
Parameter kadar air selai buah kersen 

berkisar antara 29,97% sampai 36,94%. Kadar 

air tertinggi selai buah kersen terdapat pada 
perlakuan karagenan 0,25% dan kadar air 

terendah terdapat pada selai buah kersen 
dengan perlakuan karagenan 1,5%. Pengaruh 

Konsentrasi karagenan terhadap kadar air selai 

buah kersen dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

terhadap Kadar Air Selai  Buah Kersen 

 
Berdasarkan Gambar 1 terlihat 

bahwa perlakuan konsentrasi karagenan 
berbeda nyata terhadap kadar air selai buah 

kersen. Semakin banyak konsentrasi 
karagenan yang ditambahkan, kadar air selai 

buah kersen yang dihasilkan semakin 

menurun. Terjadinya penurunan kadar air 
disebabkan karena karagenan mampu 

mengendalikan kandungan air pada bahan, 

dimana karagenan memiliki gugus sulfat yang 
tinggi yaitu 20-50% (Winarno, 2004) bersifat 

hidrofilik yang  dapat mengikat air. Karagenan 
juga memiliki ion bebas OH- yang mampu 

berikatan dengan air sehingga ikatan menjadi 

lebih kuat, sehingga semakin tinggi 
konsentrasi karagenan yang digunakan maka 

kadar air pada selai buah kersen akan semakin 
menurun. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Pratiwi (2016), yang menunjukkan 
bahwa kadar air selai labu kuning lembaran 

menggunakan karagenan sebesar 3,5% - 

5,5%  didapatkan hasil kadar air yang 
menurun dari 27,79% menjadi 24,25% 

sehingga penambahan konsentrasi karagenan 
berpengaruh terhadap nilai kadar air selai labu 

kuning lembaran, dimana semakin tinggi 

konsentrasi karagenan yang ditambahkan 
maka nilai kadar air semakin menurun. 

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

maksimal yaitu 35%, sehingga kadar air pada 
selai buah kersen dengan perlakuan 

karagenan 0,75%, 1%, 1,25% dan 1,5% telah 

memenuhi standar SII tersebut. 
 

Kadar Serat Kasar 
Parameter kadar serat kasar selai 

buah kersen berkisar antara 1,74% sampai 

2,08%. Nilai kadar serat kasar tertinggi 
didapatkan pada selai dengan perlakuan 

karagenan 1,5% sedangkan nilai terendah 
selai buah kersen terdapat pada perlakuan 

karagenan 0,25%. Pengaruh Konsentrasi 

karagenan terhadap kadar serat kasar selai 
buah kersen dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

terhadap Kadar Seret Kasar Selai  Buah Kersen 
 

Berdasarkan Gambar 2 terlihat 
bahwa perlakuan konsentrasi karagenan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap nilai kadar serat kasar selai buah 
kersen, dimana semakin tinggi konsentrasi 

karagenan yang ditambahkan akan 
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meningkatkan nilai kadar serat kasar selai 

buah kersen yang dihasilkan. Hal ini 
disebabkan karena karagenan merupakan 

jenis penstabil yang menjadi sumber serat dan 
pengental dari golongan polisakarida dan jenis 

yang larut dalam air, sehingga semakin 

banyak karagenan yang ditambahkan maka 
kadar serat kasarnya semakin meningkat. 

Karagenan Eucheuma cottonii mengandung 
kadar serat kasar sebesar 6,51% (Tamaheang, 

dkk, 2017).  
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Chairi, dkk (2014) yang menggunakan 

karagenan sebanyak 2,5% - 5,5% 
menghasilkan kadar serat kasar pada selai 

sirsak lembaran sebesar 12,50%-15,02%. 
Terjadinya peningkatan kadar serat kasar 

disebabkan karena karagenan merupakan 

jenis penstabil, sumber serat dan pengental 
polisakarida, sehingga semakin tinggi 

karagenan maka kadar serat kasarnya 
meningkat serta karagenan merupakan jenis 

serat larut air yang sukar dicerna. Hal ini juga 
didukung berdasarkan hasil penelitian Pratiwi, 

dkk (2016) yang menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya karagenan yang digunakan 
yakni berkisar antara 3,5% - 5,5% maka kadar 

serat kasar selai labu kuning lembaran yang 
dihasilkan semakin tinggi pula yakni sebesar 

1,72% sampai dengan 2,08%. Kadar serat 

selai dalam penelitian ini telah memenuhi 
standar mutu selai buah berdasarkan SNI 

3746: 2008 yaitu kadar serat bernilai positif. 
 

Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) menunjukkan 
tingkat keasaman maupun kebasaan suatu 

produk. Parameter pH selai buah kersen 
berkisar antara 4,33 sampai 4,63, dimana nilai 

pH tertinggi terdapat pada selai buah kersen 
dengan perlakuan karagenan 1,5% dan nilai 

pH terendah selai buah kersen terdapat pada 

perlakuan karagenan 0,25%. Pengaruh 
Konsentrasi karagenan terhadap pH selai buah 

kersen dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

terhadap pH Selai  Buah Kersen 

Berdasarkan Gambar 3 terlihat 

bahwa perlakuan konsentrasi karagenan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap nilai pH selai buah kersen, dimana 
semakin tinggi konsentrasi karagenan akan 

meningkatkan nilai pH selai buah kersen. 

Karagenan yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan jenis Eucheuma cottonii 
yang merupakan senyawa karagenan jenis 
kappa memiliki pH 9, sehingga semakin 

banyak karagenan yang ditambahkan maka pH 
akan semakin meningkat dan keasamannya 

semakin berkurang (Syukrontyasputri, 2009). 

Hal ini sesuai dengan penelitian Septiani, dkk  
(2013), yang menggunakan karagenan 

sebesar 1,5%-2,5% menunjukkan bahwa 
semakin tinggi konsentrasi karagenan 

menyebabkan peningkatan terhadap nilai pH 

selai jambu biji merah lembaran yaitu sebesar 
3,60 sampai dengan 4,00. Nilai pH selai buah 

kersen yakni berkisar 4,33-4,63 sesuai stansar 
berdasarkan Menurut Food and Drug 
Administration (2007) standar nilai pH selai 
buah berkisar antara 3,5 sampai 4,5. 

 

Total Padatan Terlarut 
Parameter total padatan terlarut (TPT) 

selai buah kersen berkisar antara 45,7°Brix 
sampai 46,2°Brix, dimana total padatan 

terlarut tertinggi pada perlakuan karagenan 

1,5% dan total padatan terlarut terendah selai 
buah kersen terdapat pada perlakuan 

karagenan 0,25%. Pengaruh Konsentrasi 
karagenan terhadap TPT selai buah kersen 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

terhadap TPT Selai  Buah Kersen 

 
Berdasarkan Gambar 4 terlihat 

bahwa perlakuan konsentrasi karagenan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap total padatan terlarut selai buah 

kersen, dimana semakin tinggi konsentrasi 
karagenan yang digunakan maka total 

padatan terlarut semakin meningkat. 
Terjadinya peningkatan total padatan terlarut 
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dikarenakan karagenan yang 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. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Aryndia, 
dkk (2016), yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi karagenan yang 
ditambahkan yakni berkisar antara 2,5%-5,5% 

maka total padatan terlarut selai kelapa muda 
lembaran juga semakin meningkat yakni 

sebesar 19,394°Brix sampai dengan 

30,955°Brix. 
 

Mutu Organoleptik Selai Buah Kersen 
Rasa 

Rasa merupakan salah satu faktor 

penting dalam menentukan cita rasa makanan. 
Rasa suatu makanan merupakan faktor yang 

turut menentukan penerimaan konsumen 
terhadap suatu produk. Pengaruh konsentrasi 

karagenan terhadap rasa selai buah kersen 
dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
 

Gambar 5. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

terhadap Organoleptik Rasa (Skoring dan 
Hedonik) Selai Buah Kersen 

 
Berdasarkan Gambar 5 diketahui 

bahawa perlakuan konsentrasi karagenan yang 

berbeda memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap rasa secara hedonik 

dan skoring. Purata untuk rasa hedonik 
berkisar antara 3,35 sampai 3,8, dimana 

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa selai 

buah kersen berada pada keriteria agak suka. 
Rasa secara skoring memiliki purata berkisar 

antara 3,0 sampai 3,65, dimana panelis 
memberikan tanggapan yaitu agak berasa 

kersen. Nilai organoleptik rasa teringgi secara 

hedonik yakni terdapat pada perlakuan 
karagenan 1,25% sedangkan secara skoring 

yakni terdapat pada perlakuan karagenan 
1,5%. Penambahan karagenan dengan 

konsentrasi yang berbeda tidak mempengaruhi 

rasa selai buah kersen, hal ini disebabkan 

komposisi bahan dalam pengolahan selai buah 
kersen sama antara gula, asam sitrat dan sari 

buah kersen yang digunakan setiap perlakuan 
sama sehingga panelis memberikan penilaian 

dengan skala agak suka. Menurut Rachman 

(2005), bahwa karagenan memiliki 
karakteristik yaitu tepung bubuk berwarna 

putih sampai coklat terang dan tidak 
menimbulkan rasa.  

 
Warna 

Warna merupakan salah satu daya 

tarik yang mempengaruhi respon panelis pada 
suatu produk seperti selai. Pengaruh 

konsentrasi karagenan terhadap warna selai 

buah kersen dapat dilihat pada Gambar 6. 
 

 
 
Gambar 6. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

terhadap Organoleptik Warna (Skoring dan 

Hedonik) Selai Buah Kersen 
 

Berdasarkan Gambar 6 diketahui 
bahwa perlakuan konsentrasi karagenan yang 

berbeda memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap warna secara hedonik 
dan skoring. Purata untuk warna secara 

hedonik berkisar antara 3,40 sampai 3,65, 
dimana tingkat kesukaan panelis terhadap 

warna selai buah kersen berada pada kriteria 
agak suka. Warna secara skoring memiliki 

purata berkisar antara 4,20 sampai 4,80, 

dimana panelis memberikan tanggapan yaitu 
berwarna agak coklat sesuai dengan warna 

alami buah kersen. Nilai organoleptik warna 
teringgi secara hedonik yakni terdapat pada 

perlakuan karagenan 1,25% sedangkan secara 

skoring yakni terdapat pada perlakuan 
karagenan 1,5%. 

Penggunaan konsentrasi karagenan 
tidak memberikan hasil yang berbeda nyata 

baik secara hedonik maupun skoring karena 
karagenan merupakan bahan penstabil yang 

tidak berwarna. Warna selai buah kersen yang 
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ditimbulkan dapat dipengaruhi oleh warna dari 

sari buah kersen yang diperoleh serta 
penambahan gula pada proses pengolahan 

selai buah kersen. Menurut Putra (2013) 
bahwa warna karagenan yang putih kekuning-

kuningan tidak berpengaruh terhadap produk 

yang dihasilkan karena produk didominasi oleh 
warna dari bahan baku yang digunakan.  

 
Aroma 

 Aroma merupakan salah satu sifat 
sensoris yang menentukan penerimaan 

konsumen pada suatu produk. Aroma dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat 
diamati dengan indra pembau. Aroma khas 

yang dirasakan oleh indera penciuman 
tergantung dari bahan yang digunakan atau 

ditambahkan dalam proses pembuatan suatu 

produk. Pengaruh konsentrasi karagenan  
terhadap aroma selai buah kersen  dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

terhadap Organoleptik Aroma (Skoring dan 
Hedonik) Selai Buah Kersen 

 

Berdasarkan Gambar 7 diketahui 
bahwa perlakuan konsentrasi karagenan yang 

berbeda memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap aroma secara hedonik 

dan skoring. Purata untuk aroma secara 

hedonik berkisar antara 3,45 sampai 3,9, 
dimana tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma selai buah kersen berada pada kriteria 
agak suka. Aroma secara skoring memiliki 

purata 3,1 sampai 3,75, dimana panelis 

memberikan tanggapan yaitu beraroma agak 
khas kersen. Nilai organoleptik aroma teringgi 

secara hedonik yakni terdapat pada perlakuan 
karagenan 1,25% sedangkan secara skoring 

yakni terdapat pada perlakuan karagenan 
1,5%. Penggunaan konsentrasi karagenan 

yang berbeda memberikan hasil yang tidak 

berbeda nyata baik secara hedonik maupun 
skoring. Hal ini disebabkan karena karagenan 

tidak memilki aroma yang khas seperti buah 
kersen yang memilki aroma khas, sehingga 

tiap perlakuan penambahan karagenan 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 
nyata pada selai buah kersen yang dihasilkan. 

 

Tekstur 

 Tekstur makanan berperan penting 
dalam menetukan penerimaan konsumen. 

Parameter ini dapat diketahui dengan 
merasakan kehalusan produk saat berada di 

dalam mulut (mouthfeel). Pengaruh 
konsentrasi karagenan terhadap tekstur selai 

buah kersen dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8. Pengaruh Konsentrasi Karagenan 

terhadap Organoleptik Tekstur (Skoring dan 
Hedonik) Selai Buah Kersen 

 

Berdasarkan Gambar 8 diketahui 
bahwa perlakuan konsentrasi karagenan yang 

berbeda memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata terhadap tekstur secara hedonik dan 

skoring. Purata untuk tekstur secara hedonik 

berkisar antara 2,65 sampai 3,75, dimana 
tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur selai 

buah kersen berada pada kriteria tidak suka 
sampai agak suka. Tekstur secara skoring 

memilki purata berkisar 2,75 sampai 3,7, 
dimana panelis memberikan tanggapan yaitu 

agak kenyal sampai agak lembut.  

Penilaian terhadap nilai organoleptik 
tekstur tertinggi secara hedonik maupun 

skoring didapatkan pada perlakuan 
konsentrasi karagenan sebanyak 1%, dimana 

panelis memberikan nilai agak suka dan 

bertekstur agak lembut. Perlakuan konsentrasi 
karagenan 1,5% merupakan nilai terendah 

secara hedonik maupun skoring, dimana 
panelis memberikan nilai tidak suka dan agak 

kenyal. Perlakuan konsentrasi karagenan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap nilai organoleptik tekstur. Hal ini 

disebabkan karagenan yang mampu 
membentuk gel menyebabkan tekstur menjadi 
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lebih kenyal seiring bertambahnya konsentrasi 

karagenan, dimana karagenan yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu jenis kappa karagenan 

yang dapat menghasilkan gel yang kuat 
(Anggadiredja, 2008) sehingga semakin tinggi 

konsentrasi karagenan yang diberikan pada 

setiap perlakuan maka akan menghasilkan 
tekstur selai yang kenyal dan keras. Tekstur 

selai juga dipengaruhi oleh kadar air selai. 
Berdasarkan hal tersebut, kadar air selai buah 

kersen yang dilakukan didalam penelitian ini 
yakni berkisar antara 29,70%-36,94%, dimana 

semakin bertambahanya karagenan yang 

digunakan maka kadar air juga menurun 
menyebabkan selai yang dihasilkan kenyal 

seiring bertambahnya karagenan dan dapat 
menurunkan penerimaan panelis sehingga nilai 

yang diberikan semakin rendah. Tekstur yang 

lebih kenyal tersebut tidak disukai oleh 
panelis. 

 
KESIMPULAN  

 
1. Perlakuan penambahan konsentrasi 

karagenan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap parameter kimia 
(kadar air dan kada serat kasar), 

parameter fisik (pH dan total padatan 
terlarut). 

2. Parameter organoleptik kesukaan secara 

hedonik maupun skoring tidak 
memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap rasa, warna dan aroma, 
namun memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap tekstur secara 

hedonik maupun skoring pada selai buah 
kersen. 

3. Perlakuan karagenan 1% merupakan 
perlakuan terbaik dalam pembuatan selai 

buah kersen. Perlakuan terbaik 
menghasilkan selai buah kersen dengan 

kadar air 33,31%, kadar serat kasar 

1,87%, pH 4,53, total padatan terlarut 
46,0%, mutu organoleptik yang agak 

disukai panelis, agak berasa khas kersen, 
berwarna agak kecoklatan, aroma yang 

agak khas kersen dan tekstur yang 

lembut. 
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