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3. HASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian karaketristik kimia, fisik dan sensori pada 

sampel selai lembaran sirsak. Hasil dari pengujian kimia meliputi nilai pH, kadar air dan 

nilai aw. Hasil dari pengujian fisik meliputi ketebalan, tingkat kekerasan dan intensitas 

warna. Hasil dari pengujian sensori meliputi nilai skor pada atribut warna, kekenyalan, 

kelengketan dan rasa.  

 

3.1. Karakteristik Kimia 

3.1.1. Nilai pH 

Hasil analisa pH pada sampel selai lembaran sirsak dapat dilihat Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai pH Selai Lembaran Sirsak  

Sampel pH 

Kontrol 4,31 ± 0,012
a 

Gelatin 0,6% 4,32 ± 0,018
a 

Gelatin 0,8% 4,33 ± 0,019
a 

Gelatin 1,0% 4,33 ± 0,016
a 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan huruf superscript yang berbeda pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji 

Duncan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam Tabel 3, nilai pH pada keempat sampel selai 

lembaran sirsak hasilnya tidak berbeda nyata. Nilai pH tertinggi didapatkan pada sampel 

selai lembaran sirsak dengan penambahan gelatin 1,0%, sedangkan nilai pH terendah 

didapatkan pada sampel kontrol. 
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3.1.2. Kadar air 

Hasil analisa kadar air pada sampel selai lembaran sirsak dapat dilihat Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kadar Air Selai Lembaran Sirsak 

Sampel Kadar air (%) 

Kontrol 25,351 ± 1,723
a 

Gelatin 0,6% 25,896 ± 1,349
ab 

Gelatin 0,8% 27,046 ± 0,956
ab 

Gelatin 1,0% 27,549 ± 1,445
b 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan huruf superscript yang berbeda pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji 

Duncan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam Tabel 4, presentase kadar air sampel selai 

lembaran sirsak hasilnya berbeda nyata. Perbedaan nyata terdapat pada sampel kontrol 

dengan gelatin 1,0%. Presentase kadar air semakin meningkat seiring dengan 

penambahan konsentrasi gelatin yang semakin tinggi. Kadar air tertinggi didapatkan 

pada sampel selai lembaran sirsak dengan penambahan gelatin 1,0%, sedangkan kadar 

air terendah didapatkan pada sampel kontrol. 

 

3.1.3. Aktivitas Air (Aw) 

Hasil analisa aw pada sampel selai lembaran sirsak dapat dilihat Tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai Aw Selai Lembaran Sirsak 

Sampel Aktivitas Air (Aw) 

Kontrol 0,703 ± 0,043
a 

Gelatin 0,6% 0,707 ± 0,030
ab 

Gelatin 0,8% 0,735 ± 0,028
ab 

Gelatin 1,0% 0,741 ± 0,009
b 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan huruf superscript yang berbeda pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji 

Duncan. 
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Berdasarkan hasil pengamatan dalam Tabel 5, aktivitas air (Aw) sampel selai lembaran 

sirsak hasilnya berbeda nyata. Perbedaan nyata terdapat pada sampel kontrol dengan 

gelatin 1,0%. Aktivitas air akan semakin meningkat seiring dengan penambahan 

konsentrasi gelatin yang semakin tinggi. Nilai Aw tertinggi didapatkan pada sampel 

selai lembaran sirsak dengan penambahan gelatin 1,0%, sedangkan nilai Aw terendah 

didapatkan pada sampel kontrol. 

 

3.2. Karakteristik Fisik 

3.2.1. Ketebalan  

Hasil analisa ketebalan selai lembaran sirsak dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Ketebalan Selai Lembaran Sirsak 

Sampel Ketebalan (mm) 

Kontrol 6,03 ± 0,163
a 

Gelatin 0,6% 6,04 ± 0,156
a 

Gelatin 0,8% 6,05 ± 0,187
a 

Gelatin 1,0%  6,08 ± 0,151
a 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan huruf superscript yang berbeda pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji 

Duncan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam Tabel 6, nilai ketebalan pada keempat sampel 

selai lembaran sirsak hasilnya tidak berbeda nyata. Selai dengan ketebalan tertinggi 

didapatkan pada sampel selai lembaran sirsak dengan penambahan gelatin 1,0%, 

sedangkan nilai ketebalan terendah didapatkan pada sampel kontrol. 
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3.2.2. Tingkat Kekerasan 

Hasil analisa tekstur berupa tingkat kekerasan (hardness) pada sampel selai lembaran 

sirsak dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Tingkat Kekerasan (Hardness) Selai Lembaran Sirsak 

Sampel Hardness (gf) 

Kontrol 2869,170 ± 41,182
a 

Gelatin 0,6% 3039,783 ± 58,724
b 

Gelatin 0,8% 3304,395 ± 44,566
c 

Gelatin 1,0% 3419,917 ± 52,564
d 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan huruf superscript yang berbeda pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji 

Duncan. 

 

 

Gambar 6. Hardness Selai Lembaran Sirsak dengan Penambahan Gelatin pada 

Konsentrasi yang Berbeda 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam Tabel 7., nilai hardness pada keempat sampel 

selai lembaran sirsak hasilnya berbeda nyata. Nilai hardness semakin meningkat seiring 

dengan penambahan konsentrasi gelatin yang semakin tinggi. Nilai hardness tertinggi 

didapatkan pada sampel selai lembaran sirsak dengan penambahan gelatin 1,0%, 

sedangkan nilai hardness terendah didapatkan pada sampel kontrol. 
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3.2.3. Intensitas Warna 

Hasil intensitas warna yang terdiri dari nilai L, a*, b* pada sampel selai lembaran sirsak 

dapat dilihat Tabel 8. 

 

Tabel 8. Intensitas Warna Selai Lembaran Sirsak 

Sampel L a* b* 

Kontrol 51,798 ± 2,328
a 

2,442 ± 0,646
a
 13,836 ± 0,985

a
 

Gelatin 0,6% 51,626 ± 2,066
a
 2,079 ± 0,878

a
 13,588 ± 0,972

a
 

Gelatin 0,8% 51,241 ± 0,970
a 

2,049 ± 0,313
a 

12,840 ± 2,154
a 

Gelatin 1,0% 50,615 ± 2,141
a
 2,011 ± 0,239

a
 12,806 ± 1,168

a
 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan huruf superscript yang berbeda pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji 

Duncan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam Tabel 8., nilai L, a*, b* pada keempat sampel 

selai lembaran sirsak hasilnya tidak berbeda nyata. Sampel dengan tingkat kecerahan 

tertinggi didapatkan pada sampel dengan gelatin 1,0%, sementara sampel dengan 

tingkat kecerahan terendah didapatkan pada sampel kontrol. Nilai intensitas warna a* 

dan b* yang diperoleh bernilai positif. Sampel yang memiliki warna lebih merah 

didapatkan pada sampel kontrol dengan nilai a* tertinggi, sedangkan sampel dengan 

nilai a* terendah didapatkan pada sampel dengan penambahan gelatin 1,0%. Sementara 

itu sampel yang memiliki warna lebih kuning didapatkan pada sampel kontrol dengan 

nilai b* tertinggi, sedangkan sampel dengan nilai b* terendah didapatkan pada sampel 

dengan penambahan gelatin 1,0%.  

 

3.3. Uji Sensori Perbedaan Atribut 

Sampel selai lembaran dinilai karakteristik sensorinya dengan uji perbedaan atribut. 

Atribut yang dinilai meliputi atribut warna, kekenyalan, kelengketan dan rasa. 

Pengujian ini dilakukan oleh 30 orang panelis tidak terlatih yang merupakan 

mahasiswa/i Fakultas Teknologi Pangan Unika Soegijapranata. Hasil analisa 

karakteristik sensori pada sampel selai lembaran sirsak dapat dilihat pada Tabel 9.
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Gambar 7. Selai lembaran sirsak (kiri) dan sampel roti dengan isi selai lembaran sirsak 

dalam uji perbedaan atribut (kanan) 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Tabel 9. Uji Sensori Perbedaan Atribut Selai Lembaran Sirsak 

Sampel Warna  Kekenyalan  Kelengketan Rasa 

Kontrol 2,73
a 

2,67
a
 2,27

a
 2,83

a
 

Gelatin 0,6% 2,70
a
 2,37

a
 2,47

a
 2,73

a
 

Gelatin 0,8% 2,63
a
 2,63

a
 2,43

a
 2,43

a
 

Gelatin 1,0% 1,93
a
 2,33

a
 2,83

a
 2,00

a
 

Keterangan : 

1. Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan huruf superscript yang berbeda pada tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji 

Duncan. 

  
Keterangan : 

Kontrol  : Selai lembaran sirsak tanpa penambahan gelatin 

Gelatin 0,6% : Selai lembaran sirsak dengan penambahan gelatin 0,6% 

Gelatin 0,8% : Selai lembaran sirsak dengan penambahan gelatin 0,8% 

Gelatin 1,0% : Selai lembaran sirsak dengan penambahan gelatin 1,0% 

 

Gambar 8. Uji Perbedaan Atribut pada Sampel Selai Lembaran Sirsak
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Berdasarkan hasil pengamatan dalam Tabel 9, pada atribut warna, kekenyalan, 

kelengketan dan rasa, hasil antar sampelnya tidak berbeda nyata. Skor tertinggi pada 

atribut warna didapatkan pada sampel kontrol (warna paling terang), sedangkan skor 

terendah didapatkan pada sampel dengan penambahan gelatin 1,0% (warna paling 

gelap). Skor tertinggi pada atribut kekenyalan didapatkan pada sampel control (paling 

kenyal), sedangkan skor terendah didapatkan pada sampel dengan gelatin 1,0% (tidak 

kenyal). Skor tertinggi pada atribut kelengketan didapatkan pada sampel dengan gelatin 

1% (tidak lengket), sedangkan skor terendah didapatkan pada sampel kontrol (paling 

lengket). Skor tertinggi pada atribut rasa didapatkan pada sampel control (rasa sirsak 

paling kuat), sedangkan skor terendah didapatkan pada sampel dengan gelatin 1,0% 

(rasa sirsak lemah).  

 


