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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.Proses Pembuatan Selai Sirsak Lembaran 

Pembuatan selai lembaran pada penelitian ini menggunakan buah sirsak dengan tingkat 

kematangan yang sedang. Sirsak yang muda akan menyebabkan rasa masam pada selai. 

Sirsak yang terlalu matang akan mempengaruhi warna, aroma, rasa asam, dan 

kandungan pektin pada selai lembaran (Fachruddin, 1997). Tingkat kematangan sirsak 

akan mempengaruhi jumlah kandungan protopektin, asam pektinat, pektin, dan asam 

pektat (Muchtadi & Sugiyono, 2014). Kandungan pektin pada buah sirsak yang terlalu 

matang jumlahnya akan menurun karena dalam buah terdapat enzim yang dapat 

memecah pektin menjadi asam pektat dan alkohol (Fachruddin, 1997). Buah sirsak 

mempunyai kandungan pektin sebesar 0,91% (Budiman et al., 2017). Jumlah pektin 

yang dibutuhkan untuk pembentukan gel pada selai berkisar antara 0,75-1,5% 

(Fachruddin L., 1997). Buah sirsak yang matang akan mempunyai rasa yang manis dan 

sedikit asam. Kandungan gula yang terdapat pada buah sirsak berkisar antara 14-19o 

brix (Budiman et al, 2017 &  Leòn-Fernández et al., 2017).  

 

Proses pembuatan selai lembaran secara umum terdiri dari persiapan bahan, proses 

pemasakan, dan pencetakan adonan ke dalam loyang (Solechan & Irma, 2005). 

Pembuatan selai lembaran sirsak pada penelitian ini diawali dengan pengupasan dan 

pembuangan biji sirsak. Kemudian buah sirsak ditambahkan air sebanyak 20% dan 

dihancurkan dengan menggunakan blender. Setelah sirsak dihaluskan, bubur buah 

ditambahkan dengan gula pasir sebanyak 40% dan dilakukan pemasakan selama 2 

menit. Gula ditambahkan pada selai lembaran berfungsi untuk meningkatkan rasa dan 

aroma, memperpanjang umur simpan, dan menambah sumber kalori tubuh (Cahyadi, 

2008). Gula yang ditambahkan pada selai lembaran ini sebanyak 40% termasuk dalam 

konsentrasi yang rendah dibandingkan dengan kandungan gula pada selai oles yang 

mencapai 55-65%. Penambahan gula dengan konsentrasi yang rendah pada selai 

lembaran akan membuat tekstur menjadi lebih kompak. Penambahan gula dengan 

konsentrasi yang tinggi akan mengganggu kestabilan adonan selai lembaran, karena 

selama proses pemasakan gugus hidroksil yang dimiliki oleh karagenan membentuk 
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ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tersebut akan menyebabkan folding dan membentuk 

heliks (Ramadhan & Trilaksani, 2017).  

 

Pemasakan berfungsi untuk melarutkan gula yang ditambahkan pada produk. Selain 

untuk melarutkan gula, pemanasan berfungsi untuk menguapkan air yang terdapat pada 

bubur buah sehingga akan menyebabkan kadar gula yang terdapat pada selai menjadi 

meningkat. Pemasakan bubur buah yang terlalu lama akan menyebabkan aroma asli dari 

buah akan hilang dan warna pada buah akan berubah menjadi lebih gelap (Solechan & 

Irma, 2005). Pemasakan bubur buah yang kurang akan menyebabkan air yang terdapat 

dalam bubur buah tidak teruapkan sehingga akan menghasilkan bubur buah yang terlalu 

encer dan tidak dapat membentuk lembaran (Solechan & Irma, 2005).  

 

Kappa karagenan yang akan ditambahkan pada selai lembaran mula-mula dilarutkan 

terlebih dahulu dalam air panas bersuhu 80oC. Konsentrasi karagenan yang 

ditambahkan pada selai lembaran sirsak yaitu 0,1%, 0,3% dan 0,5%. Semua jenis 

karagenan akan larut ke dalam air panas suhu 50 – 80oC karena pada suhu tersebut 

karagenan akan mengalami hidrasi (Cahyadi, 2008). Kappa karagenan yang telah larut 

ke dalam air dimasukkan dalam bubur buah dan dilakukan pengadukan dengan 

kecepatan sedang hingga merata. Pengadukan yang terlalu cepat akan menyebabkan 

gelembung udara yang masuk ke dalam bubur buah meningkat sehingga akan merusak 

tekstur selai lembaran dan bentuk fisik dari selai lembaran (Solechan & Irma, 2005). 

Pengadukan yang terlalu lambat akan menyebabkan porositas gel menjadi mudah rapuh 

sehingga tekstur selai lembaran menjadi tidak kompak (Ramadhan & Trilaksani, 2017).   

 

Asam sitrat ditambahkan ke dalam bubur buah sebanyak 0,2%. Asam sitrat yang 

ditambahkan tanpa dilarutkan kedalam air karena asam sitrat bersifat polar (Harsanti, 

2010). Penambahan asam sitrat yang berlebih akan menyebabkan kenampakan fisik 

yang tidak diharapkan, karena gel yang terbentuk pada selai lembaran akan mengalami 

sineresis (Ramadhan & Trilaksani, 2017). Sineresis adalah suatu kondisi ketika air 

keluar dari gel sehingga mengakibatkan struktur gel pada selai lembaran rapat dan 

mengkerut (Imeson, 2010). Batas maksimum penggunaan asam sitrat pada selai 
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lembaran yaitu secukupnya hingga pH selai lembaran mencapai 2,8 - 3,5 (Cahyadi, 

2008). 

 

Proses pengeringan selai lembaran pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

cabinet dryer suhu 60oC selama 25 jam. Cabinet dryer adalah suatu alat pengering yang 

selama proses pengeringan menggunakan udara panas yang dimasukkan dalam ruang 

tertutup. Tipe cabinet dryer yang digunakan dalam pengeringan selai lembaran yaitu 

tray dryer. Cabinet dryer terdiri dari 3 bagian yaitu tray, heater, dan fan. Tray berfungsi 

sebagai tempat untuk selai lembaran selama proses pengeringan yang tersusun secara 

bertingkat. Boiler mempunyai fungsi sebagai pengering udara yang akan masuk ke 

dalam cabinet dryer, karena boiler mempunyai media untuk pemanasan berupa steam 

(Napitupulu & Atmaja, 2011).  

 

4.2.Karakteristik Fisik 

4.2.1. Ketebalan 

Analisa ketebalan pada selai lembaran menggunakan alat jangka sorong. Ketebalan 

mula-mula selai lembaran sirsak sebelum dikeringkan dalam cabinet dryer yaitu 10 mm. 

Berdasarkan pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa selai lembaran sirsak yang telah 

dikeringkan dengan cabinet dryer selama 25 jam tidak memiliki perbedaan ketebalan 

yang signifikan pada berbagai konsentrasi karagenan. Penurunan ketebalan selai 

lembaran yang terjadi disebabkan karena pada saat proses pengeringan, sebagian besar 

air yang terdapat pada selai lembaran dihilangkan menggunakan energi panas. Sehingga 

selai lembaran yang setelah dikeringkan akan mengalami penurunan berat dan volume 

(Muchtadi & Sugiyono, 2014).  

 

4.2.2. Tingkat Kekerasan 

Analisa tingkat kekerasan pada selai lembaran dilakukan menggunakan alat Texture 

Analyzer Lloyd Testing Instrument. Setelah selai lembaran dilakukan analisa tingkat 

kekerasan, akan muncul nilai kekerasan selai lembaran yang dinamakan hardness 

(kekerasan). Kekerasan (hardness) adalah suatu gaya yang dibutuhkan untuk menekan 

dan merubah bentuk selai lembaran (Rosenthal, 1999). Berdasarkan hasil analisa tingkat 

kekerasan pada Tabel 5 dan Gambar 4, bahwa semakin tinggi konsentrasi karagenan 
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yang ditambahkan dalam selai lembaran nilai hardness yang dihasilkan akan semakin 

tinggi. Perbedaan nilai kekerasan yang terdapat pada masing-masing konsentrasi 

memiliki perbedaan yang nyata, sehingga dapat dikatakan penambahan karagenan pada 

selai lembaran akan mempengaruhi kekerasan selai lembaran.  

 

Semakin tinggi konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada selai lembaran akan 

mengakibatkan tekstur selai lembaran akan semakin kaku. Semakin kaku tekstur dari 

selai lembaran akan meningkatkan nilai hardness (Sudiyono et al., 2017). Selai 

lembaran yang kaku disebabkan karena struktur tiga dimensi yang terdapat pada rantai 

molekul karagenan. Semakin luas pembentukan struktur tiga dimensi, maka akan 

meningkatkan nilai kekerasan pada selai lembaran. Cara kerja terbentuknya struktur tiga 

dimensi pada selai lembaran akan terjadi pada saat karagenan dilarutkan dalam air 

panas. Pada saat karagenan dicampurkan dengan air panas diatas suhu 50oC akan 

mengakibatkan polimer yang terdapat pada karagenan akan bergerak secara acak. Pada 

saat karagenan mengalami penurunan suhu akan membentuk struktur tiga dimensi. Pada 

saat karagenan mengalami penurunan suhu yang berlangsung secara terus menerus akan 

menyebabkan polimer pada karagenan terikat secara kuat dan jumlah struktur tiga 

dimensi bertambah, sehingga akan membentuk agregat yang menyebabkan 

pembentukan gel semakin kuat (Juwita et al, 2014).  

 

4.2.3. Warna 

Analisa warna pada selai lembaran sirsak pada penelitian ini menggunakan alat 

Chromameter jenis Minolta. Setelah selai lembaran dilakukan analisa warna, akan 

muncul nilai L, a*, dan b* pada monitor chromameter. Nilai L* merupakan nilai yang 

menunjukan kecerahan sampel. Nilai L yang bernilai tinggi maka sampel berwarna 

cerah dan L bernilai rendah maka sampel berwarna gelap. Nilai a* yang semakin tinggi 

menunjukkan sampel berwarna merah, sedangkan nilai a* semakin rendah menunjukan 

sampel berwarna hijau. Nilai b* yang semakin tinggi pada sampel menunjukan warna 

kuning dan b* rendah menunjukan sampel berwarna biru (Nielsen, 2003). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 6 dan Gambar 5, menunjukan bahwa nilai L, a* 

dan b* pada masing-masing konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada selai 
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lembaran sirsak tidak memiliki perbedaan yang nyata. Penambahan karagenan pada 

selai lembaran tidak mempengaruhi warna dari selai lembaran sirsak. Hal tersebut 

menurut Pratiwi et al., (2016) karagenan tidak mempunyai pigmen warna, sehingga 

karagenan yang ditambahkan pada selai lembaran tidak mempengaruhi warna.  

Winarno, (2004) menambahkan bahwa warna dari selai lembaran dipengaruhi oleh 

reaksi maillard dari buah sirsak. Reaksi maillard yaitu reaksi antara gula pereduksi dan 

asam amino sehingga akan menghasilkan warna coklat pada selai lembaran sirsak.  

 

4.3.Karakteristik Kimia 

4.3.1. Kadar Air 

Analisa kadar air selai lembaran pada penelitian ini menggunakan metode 

thermogravimetri. Air yang terukur pada kadar air merupakan air yang bebas dan air 

yang terikat dalam jaringan karagenan (Putri et al., 2013). Air akan mempengaruhi 

bentuk fisik, tekstur, dan rasa pada produk pangan. Kadar air juga mempengaruhi 

aktivitas mikroba yang dapat merusak produk pangan (Jamaluddin et al, 2014).  

 

Semakin tinggi konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada selai lembaran sirsak 

akan mengakibatkan air yang terikat oleh karagenan akan semakin banyak selama 

proses pembentukan gel. Karagenan mempunyai gugus sulfat yang dapat mengikat air 

pada selai lembaran. Hal tersebut disebabkan oleh gugus sulfat yang terdapat pada 

karagenan bermuatan negatif disepanjang rantai polimer dan bersifat mudah untuk 

mengikat air (hidrofilik). Karagenan juga memiliki ion OH- bebas yang akan berikatan 

dengan air dan akan membentuk ikatan yang lebih kuat (Pratiwi et al., 2016). 

Berdasarkan hasil analisa kadar air selai lembaran sirsak pada Tabel 7, yaitu semakin 

besar konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada selai lembaran, maka nilai kadar 

air pada selai lembaran akan semakin meningkat. Namun perbedaan kadar air yang 

terdapat pada masing-masing konsentrasi karagenan tidak memiliki perbedaan yang 

nyata, sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan karagenan rentang konsentrasi 0,1 

– 0,5 %  pada selai lembaran tidak akan mempengaruhi kadar air selai lembaran. 
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4.3.2. Aktivitas Air 

Aktivitas air adalah jumlah air bebas dalam selai lembaran yang digunakan untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. Kandungan air yang bebas dalam selai lembaran akan 

mempengaruhi ketahanan selai lembaran terhadap mikroorganisme yang tumbuh 

(Ramadhan & Trilaksani, 2017). Semakin tinggi aktivitas air atau Water Activity (Aw) 

akan dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi kimia pada selai 

lembaran (Ramadhan & Trilaksani, 2017). Semakin tinggi aktivitas air juga menunjukan 

bahwa umur simpan produk pangan akan semakin pendek karena mikroorganisme yang 

tumbuh pada produk pangan akan menyebabkan kerusakan (Praseptiangga et al, 2016). 

 

Berdasarkan hasil analisa aktivitas air pada Tabel 8, menunjukan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi karagenan akan meningkatkan nilai aktivitas air pada selai lembaran. Hal 

tersebut disebabkan karena semakin bertambah konsentrasi karagenan, pembentukan 

struktur tiga dimensi akan semakin luas dan semakin kuat sehingga akan menyebabkan 

karagenan memerangkap air yang cukup banyak (Juwita et al., 2014). Air yang dapat 

terikat dalam bahan pangan menurut Winarno, (2004) terdiri dari 4 tipe. Namun, yang 

berkaitan dengan air bebas tergolong dalam air tipe III. Air tipe III tersebut digunakan 

untuk pertumbuhan mikroorganisme mengkontaminasi bahan pangan. Air tipe III (air 

bebas terikat) terdapat pada membran, kapiler, serat dan pori-pori jaringan matriks selai 

lembaran (Praseptiangga et al, 2016) 

 

Perbedaan nilai aktivitas air yang terdapat pada masing-masing konsentrasi karagenan 

memiliki perbedaan yang nyata, dapat dikatakan bahwa penambahan karagenan pada 

selai lembaran akan mempengaruhi aktivitas air bebas selai lembaran. Namun pada hasil 

penelitian kadar air selai lembaran dengan berbagai konsentrasi karagenan tidak 

menunjukan perbedaan yang nyata. Hal tersebut berhubungan dengan teori Muchtadi & 

Sugiyono, (2014) yang menjelaskan bahwa banyaknya kadar air yang terdapat pada 

bahan pangan tidak selalu berbanding lurus dengan aktivitas air dalam bahan pangan 

tersebut.  

 

Jumlah aktivitas air yang terdapat pada selai lembaran sirsak yaitu sebesar 0,676 - 

0,719. Hal tersebut sesuai dengan teori Muchtadi & Sugiyono, (2014) bahwa selai 
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lembaran merupakan produk pangan semi basah, sehingga aktivitas air yang terdapat 

pada selai lembaran yaitu antara 0,60 – 0,85. Pada rentang aktivitas air produk pangan 

semi basah tercapai maka akan menghasilkan selai lembaran yang stabil dalam 

pertumbuhan mikroorganisme dan stabil pada saat penyimpanan suhu ruang tanpa 

menambahkan pengawet. Selain itu pada rentang aktivitas air 0,676 - 0,719 pada selai 

lembaran tidak akan terkontaminasi oleh bakteri dan khamir, namun selai lembaran 

dapat terkontaminasi oleh kapang. Kapang dapat tumbuh pada aktivitas air sebesar 0,6 – 

0,7 (Praseptiangga et al., 2016). Kapang yang dapat tumbuh pada kondisi aktivitas air 

dibawah 0,85 yaitu Aspergillus sp. Pertumbuhan kapang pada selai lembaran dapat 

dihambat dengan cara mengatur kondisi penyimpanan dan pengemasan yang tepat 

(Muchtadi & Sugiyono, 2014).  

 

4.3.3. Derajat Keasaman (pH) 

Analisa derajat keasaman pada selai lembaran sirsak menggunakan alat yang bernama 

pH meter. pH atau derajat keasaman berfungsi untuk menghitung konsentrasi ion 

hidrogen yang terdapat pada larutan (Tranggono et al., 1989). Berdasarkan hasil 

penelitian analisa pH pada Tabel 9, bahwa perbedaan nilai pH yang dihasilkan pada 

berbagai konsentrasi karagenan menunjukan perbedaan yang tidak nyata, sehingga 

dapat dikatakan bahwa penambahan karagenan rentang konsentrasi 0,1-0,5% pada selai 

lembaran tidak akan mempengaruhi derajat keasaman (pH). 

 

Semakin banyak konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada selai lembaran, maka 

tidak akan menunjukan perbedaan yang signifikan pada derajat keasaman (pH) selai 

lembaran. Hal tersebut menurut Septiani et al., (2013) disebabkan karena ketika 

karagenan dilarutkan dalam selai lembaran sirsak karagenan akan terlarut menjadi 

koloid yang hidrofilik dan bermuatan negatif. Karagenan bermuatan negatif karena 

karagenan didapatkan dari ekstraksi rumput laut dengan menggunakan larutan basa 

(Bactiar, Ali, & Rossi, 2017). Asam sitrat yang ditambahkan pada selai lembaran sirsak 

mengandung ion hidrogen yang bermuatan positif. Asam sitrat akan mengkonversi 

rantai polimer lurus menjadi bentuk tiga dimensi dan menyebabkan muatan menjadi 

netral. Bentuk polimer tiga dimensi tersebut akan berfungsi untuk memerangkap air, 

sehingga karagenan akan membentuk gugus anhidrogalaktosa. Keberadaan gugus 
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anhidrogalaktosa akan menyebabkan kelarutan menjadi berkurang, sehingga ion 

hidrogen yang terdapat pada selai lembaran sirsak jumlahnya akan menurun dan 

menyebabkan nilai pH pada selai lembaran sirsak meningkat (Septiani et al., 2013).  

 

Pada penelitian selai lembaran sirsak ini rentang konsentrasi karagenan yang 

ditambahkan hanya sebesar 0,1 – 0,5% sehingga penurunan ion hidrogen yang terdapat 

pada selai lembaran sirsak tidak signifikan. Selain itu, penambahan asam sitrat pada 

penelitian selai lembaran ini pada rentang konsentrasi karagenan 0,1 – 0,5% jumlahnya 

sama yaitu sebesar 0,2%. Hal tersebut yang menyebabkan derajat keasaman (pH) pada 

selai lembaran sirsak pada masing - masing perlakuan tidak terdapat perbedaan yang 

nyata. 

 

Berdasarkan pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa pH yang dihasilkan pada penambahan 

karagenan rentang konsentrasi 0,1 - 0,5% pada selai lembaran yaitu sebesar 4,35 - 4,37. 

Pada pH dibawah 5,5 karagenan akan mengalami kehilangan kemampuan untuk 

mengentalkan larutan dan kemampuan untuk membentuk gel. Namun, efek tersebut 

tidak terjadi secara signifikan hingga pH mencapai 3,5 – 4,5. Nilai pH dibawah 3,5 akan 

menyebabkan karagenan mengalami autohidrolisis karena pH yang terlalu asam akan 

memotong rantai molekul 3,6-anhidrogalaktosa (Imeson, 2010). 

 

4.4.Karakteristik Sensori 

Analisa sensori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode 

perbedaan atribut yang dinilai secara ranking. Atribut yang digunakan pada sensori selai 

lembaran sirsak yaitu warna, kekenyalan, kelengketan, dan rasa. Warna adalah salah 

satu atribut mutu yang akan menarik perhatian konsumen (Tarwendah., 2017). 

Kekenyalan adalah suatu sifat makanan jika dikunyah membutuhkan energi tertentu 

untuk melumatkan selai lembaran sirsak hingga siap untuk ditelan. Kelengketan adalah 

suatu sifat makanan yang saat digigit, selai lembaran sirsak dapat terlepas (Rosenthal, 

1999). Rasa adalah persepsi yang berasal dari biologis seperti sensasi yang dihasilkan 

oleh selai lembaran sirsak yang masuk ke dalam mulut (Tarwendah., 2017).  
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Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa warna yang paling 

terang pada selai lembaran yaitu karagenan 0,5%, diikuti dengan perlakuan karagenan 

0,3%, kontrol dan karagenan 0,1%. Namun perbedaan warna pada masing-masing 

konsentrasi karagenan tidak memiliki perbedaan yang nyata, sehingga dapat dikatakan 

bahwa penambahan karagenan rentang konsentrasi 0,1 - 0,5% tidak akan mempengaruhi 

warna pada selai lembaran. Hal tersebut sesuai dengan teori Pratiwi et al., (2016) 

karagenan tidak mempunyai pigmen warna, sehingga karagenan yang ditambahkan pada 

selai lembaran tidak mempengaruhi warna dari selai lembaran sirsak.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10, menunjukan bahwa selai lembaran sirsak 

yang paling kenyal yaitu perlakuan kontrol, diikuti dengan perlakuan karagenan 0,5%, 

karagenan 0,3%, dan karagenan 0,1%. Perbedaan kekenyalan pada masing-masing 

perlakuan tidak terdapat perbedaan yang nyata, sehingga penambahan karagenan tidak 

mempengaruhi kekenyalan pada selai lembaran sirsak. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

pendapat Putri et al., (2013) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

karagenan akan meningkatkan tekstur yang licin dan kekenyalan pada selai lembaran. 

Hal tersebut disebabkan karena karagenan yang ditambahkan pada selai lembaran hanya 

rentang konsentrasi 0,1 – 0,5%, sehingga perbedaan kekenyalan yang terjadi pada 

masing-masing konsentrasi karagenan yang ditambahkan tidak dapat dirasakan oleh 

panelis dan panelis mempunyai asumsi bahwa kekenyalan pada selai lembaran berbagai 

konsentrasi karagenan tidak memiliki perbedaan yang nyata.   

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa selai lembaran yang 

paling tidak lengket yaitu selai lembaran dengan konsentrasi karagenan 0,1% dan 

karagenan 0,3%, diikuti dengan perlakuan karagenan 0,5% dan kontrol. Perbedaan 

kelengketan pada masing-masing perlakuan tidak menunjukan perbedaan yang nyata, 

sehingga penambahan karagenan tidak mempengaruhi kelengketan pada selai lembaran 

sirsak. Hal tersebut disebabkan karena pemilihan panelis saat uji perbedaan atribut ini 

dipilih secara acak, sehingga panelis menjadi tidak terlatih. Selain itu kelengketan yang 

terdapat pada selai lembaran sirsak pada rentang konsentrasi karagenan 0,1-0,5% tidak 

dirasakan oleh panelis, sehingga panelis mempunyai asumsi bahwa kelengketan pada 

rentang konsentrasi karagenan 0,1-0,5% tidak berbeda nyata.  
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Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10, menunjukan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada selai lembaran akan menyebabkan rasa 

sirsak menurun. Penurunan rasa yang terjadi pada selai lembaran sirsak tidak 

menunjukan perbedaan yang nyata, sehingga penambahan karagenan tidak 

mempengaruhi rasa pada selai lembaran sirsak. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori 

Pratiwi et al., (2016) yang menyatakan bahwa rasa pada selai lembaran dipengaruhi 

oleh tekstur yang meliputi kehalusan permukaan, kekentalan bubur buah, kekerasan, 

dan kekenyalan selai lembaran. Semakin tinggi konsentrasi karagenan yang 

ditambahkan pada selai lembaran akan menyebabkan tekstur selai lembaran yang 

terbentuk semakin kaku. Selain itu dapat menyebabkan polimer pada karagenan terikat 

secara kuat, jumlah struktur tiga dimensi bertambah dan semakin banyak air yang 

terperangkap. Sehingga pembentukan gel yang kuat akan mengakibatkan rasa sirsak 

dari selai lembaran berkurang (Harijono et al., 2001). Hasil penelitian selai lembaran 

sirsak ini tidak sesuai dengan teori karena karagenan yang ditambahkan pada selai 

lembaran hanya rentang konsentrasi 0,1 – 0,5%, sehingga perbedaan rasa sirsak yang 

terjadi pada masing-masing konsentrasi karagenan yang ditambahkan tidak dapat 

dirasakan oleh panelis.  


