
 
 

 

3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan perbandingan konsentrasi wortel, lemon, 

gula dan pektin yang akan digunakan dalam penelitian utama. Untuk menentukan konsentrasi 

masing-masing bahan, dilakukan analisa fisikokimia terhadap bahan baku wortel dan lemon 

meliputi analisa kadar pektin, kadar gula, kadar air dan pH. Hasil analisa terhadap bahan baku 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Kadar Pektin, Kadar Gula, Kadar Air, dan pH Sari Wortel dan Sari Lemon 

Parameter Sari Wortel Sari Lemon 

Kadar pektin (%) 0,21 ± 0,029 0,029 ± 0,012 

Kadar gula (%) 11,582 ± 1,83 5,911 ± 0,357 

Kadar air (%) 93,21 ± 0,057 94,402 ± 0,344 

pH 6,32 ± 0,252 1,79 ± 0,194 
Keterangan : 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan. 

 

Melalui hasil penelitian tersebut, kombinasi bahan baku wortel dan lemon dapat diperkirakan 

secara matematis seperti terlihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Perkiraan Kadar Pektin, Kadar Gula dan Kadar Air dalam Kombinasi Sari Wortel dan 

Sari Lemon  

Wortel : Lemon (%) Kadar pektin (%) Kadar gula (%) Kadar air (%) 

70 : 30 0,156 9,881 93,568 

75 : 25 0,165 10,164 93,508 

80 : 20 0,174 10,448 93,448 
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3.2. Penelitian Utama 

Pada penelitian utama ini dibuat 9 produk selai wortel dan lemon dengan formulasi berbeda yang 

kemudian dianalisa karakteristik fisikokimia produk.Hasil analisa karakteristik kimia selai wortel 

dan lemon dapat dilihat pada Tabel 9 berikut. 

 

Tabel 9. Vitamin A, Vitamin C, Kadar Gula dan Nilai pH Selai Wortel dan Lemon 

Formulasi Vitamin A (IU) Vitamin C (mg/100 g) Kadar Gula (%) pH 

K Tidak diukur 1,02 ± 0,08 48,77 ± 9,97 2,37 ± 0,01 

A1 9251 ± 697 96,43 ± 3,52 45,81 ± 2,84 2,82 ± 0,02 

A2 8701 ± 576 90,93 ± 5,32 46,72 ± 2,39 2,79 ± 0,01 

A3 7770 ± 677 86,17 ± 3,52 48,93 ± 1,11 2,74 ± 0,01 

B1 11846 ± 481 85,80 ± 4,62 57,88 ± 3,44 2,88 ± 0,02 

B2 10690 ± 452 79,93 ± 5,33 59,62 ± 3,38 2,87 ± 0,02 

B3 9750 ± 611 71,87 ± 4,54 60,82 ± 3,28 2,86 ± 0,02 

C1 6747 ± 351 46,20 ± 4,62 67,40 ± 3,98 3,00 ± 0,01 

C2 5947 ± 524 40,70 ± 3,87 67,94 ± 3,43 2,98 ± 0.02 

C3 5899 ± 831 38,50 ± 5,52 67,86 ± 3,27 2,96 ± 0,03 
Keterangan : 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Formulasi K : Selai komersial sebagai kontrol 

 Formulasi A1 : Perbandingan bahan wortel 70% dan lemon 30%  dengan penambahan pektin 1,5% 

 Formulasi A2 : Perbandingan bahan wortel 70% dan lemon 30%  dengan penambahan pektin 1,75% 

 Formulasi A3 : Perbandingan bahan wortel 70% dan lemon 30%  dengan penambahan pektin 2% 

 Formulasi B1 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,5% 

 Formulasi B2 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,75% 

 Formulasi B3 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 2% 

 Formulasi C1 : Perbandingan bahan wortel 80% dan lemon 20%  dengan penambahan pektin 1,5% 

 Formulasi C2 : Perbandingan bahan wortel 80% dan lemon 20%  dengan penambahan pektin 1,75% 

 Formulasi C3 : Perbandingan bahan wortel 80% dan lemon 20%  dengan penambahan pektin 2% 

 

Melalui tabel di atas, dapat dilihat bahwa vitamin A pada selai formulasi B1, B2, B3 memiliki 

nilai paling tinggi di antara selai yang lain. Kandungan vitamin C pada selai wortel dan lemon 

relatif sangat tinggi jika dibandingkan dengan vitamin C pada selai kontrol. Kadar gula selai 

formulasi A1, A2, A3 yang paling mendekati kadar gula selai kontrol. pH selai wortel dan lemon 

cenderung lebih tinggi dibandingkan selai kontrol. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap 

karakteristik fisika.Hasil analisa karakteristik fisika selai wortel dan lemon dapat dilihat pada 

Tabel 10 berikut. 
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Tabel 10. Kadar Air, Aktivitas Air (aw), Padatan Terlarut, Kadar Sineresis dan Viskositas Selai 

Wortel dan Lemon 

Formulasi 
Kadar Air 

(%) 
aw 

Padatan 

Terlarut (brix) 

Kadar 

Sineresis (%) 

Viskositas 

(cP) 

K 29,30 ± 0,91 0,780 ± 0,001 72,03 ± 0,06 25,21 ± 3,75 12637 ± 492 

A1 39,19 ± 0,55 0,864 ± 0,009 59,98 ± 0,19 4,14 ± 0,23 3549 ± 501 

A2 37,84 ± 0,28 0,866 ± 0,005 60,33 ± 0,18 4,06 ± 0,08 6415 ± 296 

A3 37,45 ± 0,36 0,862 ± 0,007 61,25 ± 0,11 3,97 ± 0,39 8481 ± 699 

B1 32,97 ± 0,64 0,862 ± 0,003 61,77 ± 0,12 3,81 ± 0,39 11395 ± 895 

B2 32,29 ± 0,11 0,860 ± 0,003 62,22 ± 0,29 3,79 ± 0,39 11972 ± 783 

B3 31,51 ± 0,71 0,864 ± 0,001 62,53 ± 0,34 3,77 ± 0,33 12890 ± 518 

C1 27,95 ± 1,11 0,823 ± 0,001 64,02 ± 0,37 3,37 ± 0,37 38152 ± 3003 

C2 26,22 ± 0,16 0,825 ± 0,002 66,73 ± 0,82 3,22 ± 0,28 44288 ± 2204 

C3 25,64 ± 0,45 0,830 ± 0,005 67,48 ± 0,37 3,13 ± 0,44 47404 ± 1039 
Keterangan : 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Formulasi K : Selai komersial sebagai kontrol 

 Formulasi A1 : Perbandingan bahan wortel 70% dan lemon 30%  dengan penambahan pektin 1,5% 

 Formulasi A2 : Perbandingan bahan wortel 70% dan lemon 30%  dengan penambahan pektin 1,75% 

 Formulasi A3 : Perbandingan bahan wortel 70% dan lemon 30%  dengan penambahan pektin 2% 

 Formulasi B1 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,5% 

 Formulasi B2 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,75% 

 Formulasi B3 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 2% 

 Formulasi C1 : Perbandingan bahan wortel 80% dan lemon 20%  dengan penambahan pektin 1,5% 

 Formulasi C2 : Perbandingan bahan wortel 80% dan lemon 20%  dengan penambahan pektin 1,75% 

 Formulasi C3 : Perbandingan bahan wortel 80% dan lemon 20%  dengan penambahan pektin 2% 

 

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa kadar air selai wortel dan lemon yang paling mendekati 

kontrol adalah selai formulasi B3 dan C1. Aw selai wortel dan lemon relatif lebih tinggi, padatan 

terlarut relatif lebih rendah, dan kadar sineresis relatif sangat rendah dibanding selai kontrol. 

Viskositas selai formulasi B1, B2, B3 paling mendekati selai kontrol. 

 

3.2.1. Vitamin A 

3.2.1.1. Vitamin A Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian vitamin A selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan 

lemon.Hasil analisa vitamin A selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan lemon dapat dilihat 

pada Tabel 11. 
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Tabel 11.Vitamin A Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan Vitamin A (IU/100 g) 

70% Wortel  30% Lemon 8574±878
b 

75% Wortel  25% Lemon  10762±1008
c
 

80% Wortel  20% Lemon 5899±831
a
 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan konsentrasi wortel dan lemon berpengaruh 

nyata terhadap vitamin A selai. Vitamin A tertinggi sebesar 10762 IU pada selai konsentrasi 75% 

wortel 25% lemon dan vitamin A terendah sebesar 5899 IU pada selai konsentrasi 80% wortel 

20% lemon. 

 

3.2.1.2. Vitamin A Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian vitamin A selai dengan berbagai konsentrasi pektin.Hasil 

analisa vitamin A selai dengan berbagai konsentrasi pektin dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12.Vitamin A Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin Vitamin A (IU/100 g) 

1,5% 9281±2198
c 

1,75% 8446±2060
b 

2% 7507±2072
a 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa penambahan pektin 1,5% berbeda nyata dengan 

penambahan pektin 1,75% dan 2%. Perbedaan konsentrasi pektin berpengaruh nyata terhadap 

vitamin A selai. Selai dengan konsentrasi pektin 1,5% memiliki vitamin A paling tinggi sebesar 

9281 IU, semakin menurun pada konsentrasi pektin 1,75% yang memiliki vitamin A sebesar 

8446 IU, dan vitamin A paling rendah sebesar 7507 IU pada konsentrasi pektin 2%. 

 

 

31 



 
 

 

3.2.1.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap Vitamin A Selai 

Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap vitamin A selai 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Interaksi antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin terhadap 

Vitamin A Selai 

 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa vitamin A meningkat pada selai konsentrasi 75% 

wortel 25% lemon di setiap penambahan konsentrasi pektin, kemudian menurun pada selai 

konsentrasi 80% wortel 20% lemon di setiap penambahan konsentrasi pektin (data hasil analisa 

dapat dilihat pada Tabel 9). Maka perubahan antara konsentrasi wortel dan lemon sebanding 

dengan perubahan konsentrasipektin terhadap vitamin A selai sehingga tidak terdapat interaksi 

yang nyata. 

 

3.2.2. Vitamin C 

3.2.2.1. Vitamin C Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian vitamin C selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan 

lemon.Hasil analisa vitamin C selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan lemon dapat dilihat 

pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Vitamin C Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan Vitamin C (mg/100 g) 

70% Wortel  30% Lemon 91,18±5,86
c 

75% Wortel  25% Lemon  79,20±7,43
b
 

80% Wortel  20% Lemon 41,80±5,55
a
 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa vitamin C paling tinggi pada selai konsentrasi 

70% wortel 30% lemon sebesar 91,18 mg/100 g dan vitamin C paling rendah pada selai 

konsentrasi 80% wortel 20% lemon sebesar 41,80 mg/100 g. Vitamin C semakin menurun 

dengan menurunnya konsentrasi lemon. Perbedaan konsentrasi wortel dan lemon berpengaruh 

nyata terhadap kandungan vitamin C. 

 

3.2.2.2. Vitamin C Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian vitamin C selai dengan berbagai konsentrasi pektin.Hasil 

analisa vitamin C selai dengan berbagai konsentrasi pektin dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14. Vitamin C Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin Vitamin C (mg/100 g) 

1,5% 76,14±22,60
c 

1,75% 70,52±22,66
b 

2% 65,51±21,00
a 

Keterangan : 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Melalui Tabel 12, dapat dilihat bahwa pada konsentrasi pektin 1,5% berbeda nyata dengan 

konsentrasi 1,75% dan 2%. Perbedaan konsentrasi pektin berpengaruh nyata terhadap vitamin C 

selai.Vitamin C semakin menurun dengan meningkatnya konsentrasi pektin pada selai. 

 

3.2.2.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap Vitamin C Selai 
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Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap vitamin C 

selaidapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin terhadap 

Vitamin C Selai 

 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa perubahan antara konsentrasi wortel dan lemon 

sebanding dengan perubahan konsentrasipektin terhadap vitamin C selai sehingga tidak terdapat 

interaksi yang nyata (data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 9). 

 

3.2.3. Kadar Gula 

3.2.3.1. Kadar Gula Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kadar gula selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan 

lemon. Hasil analisa kadar gula pada selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan lemon dapat  

dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15. Kadar Gula Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan Kadar Gula (%) 

70% Wortel  30% Lemon 47,15±2,49
a 

75% Wortel  25% Lemon  59,44±3,39
b
 

80% Wortel  20% Lemon 67,86±3,27
c
 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 
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Perbedaan konsentrasi wortel dan lemon berpengaruh nyata terhadap kadar gula selai. Kadar 

gula paling tinggi pada selai konsentrasi 80% wortel 20% lemon sebesar 67,86% dan paling 

rendah pada selai konsentrasi 70% wortel 30% lemon sebesar 47,15%. Kadar gula selai semakin 

meningkat dengan meningkatnya konsentrasi wortel. 

 

3.2.3.2. Kadar Gula Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kadar gula selai dengan berbagai konsentrasi pektin. 

Hasil analisa kadar gula selai dengan berbagai konsentrasi pektin dapat dilihat pada Tabel 16. 

 

Tabel 16.Kadar Gula Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin Kadar Gula (%) 

1,5% 57,03±9,65
a 

1,75% 58,09±9,45
ab 

2% 59,33±8,54
b 

Keterangan : 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Perbedaan konsentrasi pektin tidak berpengaruh nyata terhadap kadar gula selai. Kadar gula selai 

meningkat dengan meningkatnya konsentrasi pektin, namun peningkatan kadar gula tidak 

signifikan.  

 

3.2.3.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap Kadar Gula Selai 

Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap kadar gula 

selai dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin terhadap 

Kadar Gula Selai 

 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa perubahan antara konsentrasi wortel dan lemon 

sebanding dengan perubahan konsentrasipektin terhadap kadar gula selai(data hasil analisa dapat 

dilihat pada Tabel 9) sehingga tidak terdapat interaksi yang nyata. 

 

3.2.4. pH 

3.2.4.1. pH Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian pH selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan 

lemon.Hasil analisa pH selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan lemon dapat dilihat pada 

Tabel 17. 

 

Tabel 17.pH Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan pH 

70% Wortel  30% Lemon 2,78±0,03
a 

75% Wortel  25% Lemon 2,87±0,02
b
 

80% Wortel  20% Lemon 2,98±0.03
c
 

Keterangan : 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 
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Berdasarkan Tabel 17, dapat dilihat bahwa pH semakin meningkat dengan berkurangnya 

konsentrasi lemon pada selai(data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 9). pH paling tinggi pada 

selai konsentrasi 80% wortel 20% lemon sebesar 2,98. Perbedaan konsentrasi wortel dan lemon 

berpengaruh nyata terhadap pH selai. 

 

3.2.4.2. pHSelai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian pH selai dengan berbagai konsentrasi pektin.Hasil 

analisa pH selai dengan berbagai konsentrasi pektin dapat dilihat pada Tabel 18. 

 

Tabel 18.pH Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin pH 

1,5% 2,89±0,08
a 

1,75% 2,88±0,08
b 

2% 2,85±0,09
c 

Keterangan : 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai pH paling tinggi pada konsentrasi pektin 1,5% 

sebesar 2,89. Peningkatan konsentrasi pektin menurunkan nilai pH.Perbedaan konsentrasi pektin 

berpengaruh nyata terhadap pH selai. 

 

3.2.4.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap pH Selai 

Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap pH selai dapat 

dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin terhadap 

pH Selai 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada perbedaan konsentrasi wortel dan lemon 

menunjukkan penurunan pH yang berbeda-beda. Selai konsentrasi 75% wortel 25% lemon 

sampai selai konsentrasi 80% wortel 20% lemon pada konsentrasi pektin 1,5% laju penurunan 

paling tinggi (data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 9) sehingga terdapat interaksi yang 

nyata. 

 

3.2.5. Kadar Air 

3.2.5.1. Kadar Air Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kadar air selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan 

lemon. Hasil analisa kadar air pada selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan lemon dapat 

dilihat pada Tabel 19. 

 

Tabel 19. Analisa Kadar Air Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan Kadar Air (%) 

70% Wortel  30% Lemon 38,16±0,86
c 

75% Wortel  25% Lemon 32,26±0,81
b
 

80% Wortel  20% Lemon 26,60±1,20
a
 

Keterangan 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa selai konsentrasi 70% wortel 30% lemon memiliki 

kadar air paling tinggi. Kadar air semakin menurun dengan menurunnya konsentrasi lemon pada 

selai. Perbedaan konsentrasi wortel dan lemon berpengaruh nyata terhadap kadar air selai.  

 

3.2.5.2. Kadar Air Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kadar air selai dengan berbagai konsentrasi pektin. Hasil 

analisa kadar air pada selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan lemon dapat dilihat pada 

Tabel 20. 

 

Tabel 20.Kadar Air Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin  Kadar Air (%) 

1,5% 33,37±4,79
a 

1,75% 32,12±4,89
b 

2% 31,53±4,99
c 

Keterangan : 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi pektin menurunkan kadar 

air selai. Kadar air paling tinggi pada konsentrasi pektin 1,5%. Perbedaan konsentrasi pektin 

berpengaruh nyata terhadap kadar air selai.  

 

3.2.5.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap Kadar Air Selai 

Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap kadar air selai 

dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin terhadap 

Kadar Air Selai 

 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa perubahan antara konsentrasi wortel dan lemon 

sebanding dengan perubahan konsentrasipektin terhadap kadar air selai(data hasil analisa dapat 

dilihat pada Tabel 10) sehingga tidak terdapat interaksi yang nyata. 

 

3.2.6. Kadar Sineresis 

3.2.6.1. Kadar Sineresis Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kadar sineresis selai dengan berbagai konsentrasi wortel 

dan lemon. Hasil analisa kadar sineresis pada selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan 

lemon dapat dilihat pada Tabel 21. 

 

Tabel 21. Kadar Sineresis Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan Kadar Sineresis (%) 

70% Wortel 30% Lemon 4,06±0,264
c 

75% Wortel 25% Lemon  3,79±0,351
b
 

80% Wortel 20% Lemon 3,24±0,362
a
 

Keterangan 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kadar sineresis semakin rendah dengan 

menurunnya konsentrasi lemon pada selai. Selai konsentrasi 70% wortel 30% lemon memiliki 

kadar sineresis paling tinggi di antara selai yang lain. Perbedaan konsentrasi wortel dan lemon 

berpengaruh nyata terhadap kadar sineresis selai.  
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3.2.6.2. Kadar Sineresis Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian kadar sineresis selai dengan berbagai konsentrasi pektin. 

Hasil analisa kadar sineresis selai dengan berbagai konsentrasi pektin dapat dilihat pada Tabel 

22. 

 

Tabel 22.Kadar Sineresis Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin Kadar Sineresis (%) 

1,5% 3,77±0,46
a 

1,75% 3,69±0,45
a 

2% 3,62±0,52
a 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan kadar sineresis selai pada masing-

masing konsentrasi pektin tidak berbeda jauh. Perbedaan konsentrasi pektin tidak berpengaruh 

nyata terhadap kadar sineresis selai.  

 

3.2.6.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap Kadar Sineresis Selai 

Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap kadar sineresis 

selai dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin terhadap 

Kadar Sineresis Selai 
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Berdasarkan grafik pada Gambar 13, dapat dilihat bahwa perubahan antara konsentrasi wortel 

dan lemon sebanding dengan perubahan konsentrasipektin terhadap kadar sineresis selai(data 

hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 10) sehingga tidak terdapat interaksi yang nyata. 

 

3.2.7. Aktivitas Air 

3.2.7.1. Aktivitas Air Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian aw selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan 

lemon.Hasil analisa aw pada selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan lemon dapat dilihat 

pada Tabel 23. 

 

Tabel 23. Aw Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan Aw 

70% Wortel 30% Lemon 0,864±0.072
b 

75% Wortel 25% Lemon  0,862±0.003
b
 

80% Wortel 20% Lemon 0,826±0.004
a
 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai aw selai konsentrasi 70% wortel 30% lemon 

tidak berbeda dengan selai konsentrasi 75% wortel 25% lemon, namun berbeda dengan selai 

konsentrasi 80% wortel 20% lemon. Nilai aw semakin rendah dengan menurunnya konsentrasi 

lemon pada selai.Perbedaan konsentrasi wortel dan lemon berpengaruh nyata terhadap aw selai. 

 

3.2.7.2. Aktivitas Air Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian aw selai dengan berbagai konsentrasi pektin.Hasil analisa 

aw selai dengan berbagai konsentrasi pektin dapat dilihat pada Tabel 24. 

 

Tabel 24.Aw Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin  Aw 

1,5% 0,850±0,019
a 

1,75% 0,850±0,019
a 

2% 0,852±0,017
a 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 
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 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai aw tidak berubah dengan peningkatan konsentrasi 

pektin.Perbedaan konsentrasi pektin tidak berpengaruh nyata terhadap aw selai. 

 

3.2.7.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap Aktivitas Air Selai 

Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap aw selai dapat 

dilihat pada Gambar 13. 

 

 

Gambar 13. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin terhadap 

Aktivitas Air Selai 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai aw berbeda pada masing-masing selai. Pada konsentrasi 

pektin 1,5% terjadi peningkatan dari konsentrasi 70% wortel 30% lemon ke konsentrasi 75% 

wortel 25% lemon kemudian menurun dari konsentrasi 75% wortel 25% lemon ke konsentrasi 

80% wortel 20% lemon. Sedangkan pada konsentrasi pektin 1,75% dan 2% terjadi laju 

peningkatan yang cenderung sama(data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 10). Maka terdapat 

interaksi yang nyata antara konsentrasi wortel, lemon, dan pektin. 

 

3.2.8. Padatan Terlarut 

3.2.8.1. Padatan Terlarut Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

0.8

0.81

0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

0.87

Wortel 70% 
Lemon 30%

Wortel 75% 
Lemon 25%

Wortel 80% 
Lemon 20%

A
kt

iv
it

as
 A

ir

Konsentrasi Buah

Pektin 1,5%

Pektin 1,75%

Pektin 2%

43 



 
 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian padatan terlarut selai dengan berbagai konsentrasi wortel 

dan lemon. Hasil analisa padatan terlarut pada selai dengan berrbagai konsentrasi wortel dan 

lemon dapat  dilihat pada Tabel 25. 

 

Tabel 25. Padatan Terlarut Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan Padatan Terlarut (brix) 

70% Wortel 30% Lemon 60,52±0,57
a 

75% Wortel 25% Lemon  62,17±0,41
b
 

80% Wortel 20% Lemon 66,08±1,62
c
 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa padatan terlarut meningkat dengan meningkatnya 

konsentrasi wortel. Padatan terlarut paling tinggi pada selai konsentrasi 80% wortel 20% lemon 

sebesar 66,08 brix. Perbedaan konsentrasi wortel dan lemon berpengaruh nyata terhadap padatan 

terlarut selai. 

 

3.2.8.2. Padatan Terlarut Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian padatan terlarut selai dengan berbagai konsentrasi 

pektin.Hasil analisa padatan terlarut selai dengan berbagai konsentrasi pektin dapat dilihat pada 

Tabel 26. 

 

Tabel 26.Padatan Terlarut Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin Padatan Terlarut (brix) 

1,5% 61,92±1,72
a 

1,75% 63,09±2,81
b 

2% 63,76±2,78
c 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Dari tabel 26 dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi pektin meningkatkan nilai padatan 

terlarut. Padatan terlarut paling tinggi pada konsentrasi pektin 2% sebesar 63,76 brix. Perbedaan 

konsentrasi pektin berpengaruh nyata terhadap padatan terlarut selai yang dihasilkan. 
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3.2.8.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap Padatan Terlarut Selai 

Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap padatan 

terlarut selai dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Interaksi Perbedaan Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Perbedaan Penambahan 

Pektin terhadap Padatan Terlarut Selai 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai padatan terlarut berbeda pada masing-masing selai. Pada 

konsentrasi pektin 2% terjadi peningkatan paling tinggi dari konsentrasi 70% wortel 30% lemon 

ke konsentrasi 75% wortel 25% lemon kemudian menurun dari konsentrasi 75% wortel 25% 

lemon ke konsentrasi 80% wortel 20% lemon. Sedangkan pada konsentrasi pektin 1,5% dan 

1,75% terjadi laju peningkatan yang cenderung sama pada ketiga konsentrasi wortel dan lemon 

yang berbeda(data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 10). Maka perubahan konsentrasi 

wortel, lemon, dan pektin terdapat interaksi yang nyata. 

 

3.2.9. Viskositas 

3.2.9.1. Viskositas Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Pada penelitian ini dilakukan penelitian terhadap viskositas selai dengan berbagai konsentrasi 

wortel dan lemon.Hasil analisa viskositas pada selai dengan berbagai konsentrasi wortel dan 

lemon dapat  dilihat pada Tabel 27. 
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Tabel 27. Viskositas Selai dengan Berbagai Konsentrasi Wortel dan Lemon 

Konsentrasi Bahan Viskositas (cP) 

70% Wortel 30% Lemon 6148±2138
a 

75% Wortel 25% Lemon  12086±947
b
 

80% Wortel 20% Lemon 43281±4476
c
 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi wortel dan semakin rendah 

konsentrasi lemon meningkatkan viskositas selai.Viskositas paling tinggi pada selai konsentrasi 

80% wortel 20% lemon sebesar 43281 cP.Perbedaan konsentrasi wortel dan lemon berpengaruh 

nyata terhadap viskositas selai yang dihasilkan. 

 

3.2.9.2. Viskositas Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Pada penelitian ini dilakukan analisa viskositas selai dengan berbagai konsentrasi pektin.Hasil 

analisa viskositas selai dengan berbagai konsentrasi pektin dapat dilihat pada Tabel 28. 

 

Tabel 28.Viskositas Selai dengan Berbagai Konsentrasi Pektin 

Penambahan Pektin Viskositas (cP) 

1,5% 17699±15339
a 

1,75% 20891±17230
b 

2% 22925±17922
c 

Keterangan: 

 Semua nilai yang dicantumkan merupakan nilai mean ± standar deviasi dari sampel yang dianalisa sebanyak 3 

kali ulangan dalam 2 batch. 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p < 0,05). Uji beda nyata ini dilakukan dengan  CRD Factorial uji Two Way ANOVA, post hoc Duncan. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi pektin dapat meningkatkan 

viskositas.Perbedaan konsentrasi pektin berpengaruh nyata terhadap viskositas selai yang 

dihasilkan. 

 

3.2.9.3. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin 

Terhadap Viskositas Selai 

Interaksi antara konsentrasi wortel dan lemon dengan konsentrasi pektin terhadap viskositas selai 

dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Interaksi Antara Konsentrasi Wortel dan Lemon dengan Konsentrasi Pektin terhadap 

Viskositas Selai 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi laju peningkatan yang tinggi pada masing-masing 

konsentrasi buah dengan konsentrasi pektin 2%, laju peningkatan juga terjadi pada konsentrasi 

pektin 1,75% dan 1,5%(data hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 10). Maka terdapat interaksi 

yang nyata antara perubahan konsentrasi wortel, lomon, dan pektin terhadap viskositas. 

 

3.2.3. Perbandingan Karakteristik Fisikokimia dengan Standar 

Untuk menentukan formulasi selai yang menghasilkan selai dengan kualitas baik, dilakukan 

perbandingan dengan standar yaitu selai komersial yang digunakan sebagai kontrol, SNI, atau 

pustaka yang telah ada.Tabel perbandingan dapat dilihat di Tabel 29. 
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Tabel 29. Perbandingan Hasil Analisa Fisikokimia Selai  

Parameter SNI/Pustaka Kontrol Hasil Analisa 
Selai yang 

memenuhi 

Viskositas - 12637 cP 3549 – 47404 cP B1, B2, B3 

Kadar Vitamin A - - 5899 – 11846 IU B1, B2 

Kadar Vitamin C - 1,02 mg/100 g 38,50 – 96,43 mg/100 g A1-C3 

Kadar Sineresis - 25,21% 4,14 – 3,13% A1-C3 

Kadar Gula 60 – 65 % 

(Arpah, 

1993) 

48,77% 45,81 – 67,86 % A3-C3 

Kadar Air - 29,30% 25,64 – 39,19 % B1, B2, B3 

aw 0,75 – 0,83 

(Muchtadi, 

1997) 

0,780 0,823 – 0,866 C1, C2, C3 

Padatan Terlarut Min. 65% 

fraksi massa 

(SNI, 2008) 

72,03 brix 59,98 – 67,48 brix C2, C3 

pH 2,8 – 3,4 

(Kertesz, 

1951) 

2,37 2,74 – 3,00 A1-C3 

 

Melalui hasil analisa fisikokimia, ditentukan 3 formulasi selai yang baik untuk dianalisa sensori. 

Ditentukan bahwa selai B1, B2 dan B3 merupakan selai yang baik, dimana parameter utama 

yaitu viskositas selai, kadar vitamin A dan vitamin C relatif tinggi, parameter lainnya seperti 

padatan terlarut, aw, kadar air, kadar sineresis juga pH nilainya dapat terpenuhi. Selanjutnya, 3 

produk selai tersebut dianalisa secara sensori. 
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3.2.4. Tingkat Kesukaan & Perbedaan 

 

Gambar 16. Sampel Selai Untuk Analisa Sensori 

Keterangan A. Selai komersial marmalade jam merk “Forster” sebagai kontrol 

B. Selai konsentrasi wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,5% 

C. Selai konsentrasi wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,75% 

D. Selai konsentrasi wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 2% 

 

Pelaksanaan analisa sensori terhadap 30 panelis dilakukan dalam booth  sensori dengan disajikan 

sampel produk selai yang akan diujikan. Penyajian sampel seperti pada gambar 8 di atas, 3 

sampel selai dan satu sampel kontrol.Disediakan satu sendok kayu untuk mencicip dan mengoles 

selai pada roti tawar yang sudah disediakan. 

 

3.2.4.1. Tingkat Kesukaan 

Tabel 30. Tingkat KesukaanSelai Wortel dan Lemon 

Formulasi 
Parameter 

Rasa Tekstur Overall 

B1 2,20±0,76
a
 2,33±0,71

a
 2,33±0,68

a
 

B2 1,83±0,79
 a
 2,12±0,68

ab
 2,10±0,80

c
 

B3 1,97±0,89
 a
 1,53±0,86

ab
 1,67±0,88

c
 

Keterangan : 

 Formulasi B1 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,5% 

 Formulasi B2 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,75% 

 Formulasi B3 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 2% 

 Semua merupakan nilai mean ± SD. 

 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan One Way ANOVA dengan menggunakan uji pendugaan Kruskal Wallis 

yang dilanjutkan dengan uji pendugaan Mann Whitney test sebagai uji beda. 

 Nilai parameter 1 = tidak suka, 2 = suka, 3 = sangat suka. 
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Selai B1 merupakan selai yang paling disukai oleh panelis dilihat dari hasil analisa sensori 

atribut rasa, tekstur dan overall.Diagram jaring hasil analisa sensori selai wortel dan lemon dapat 

dilihat pada Gambar17 berikut. 

 

 
Gambar 17. Diagram Jaring Analisa Sensori Atribut Rasa, Tekstur, Overall 

 

Dilihat dari diagram jaring di atas, selai dengan penambahan pektin 1,5% paling disukai oleh 

panelis dari rasa, tekstur dan overall. 

 

3.2.4.2. Hasil Uji Perbedaan 

Berikut adalah skala hasil analisa uji perbedaan selai wortel dan lemon dibandingkan dengan 

selai kontrol. 

 

Formulasi   B3   B1    B2 

 

Nilai      -0,17± 0,79
a
 0 0,23± 0,86

ab
 0,633± 0,61

b
 

Gambar 18. Perbedaan Selai Wortel dan Lemon dengan Kontrol Menggunakan Skala Garis 

 

Keterangan  

 Formulasi B1 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,5% 

 Formulasi B2 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 1,75% 

 Formulasi B3 : Perbandingan bahan wortel 75% dan lemon 25%  dengan penambahan pektin 2% 

 Semua merupakan nilai mean ± SD. 

 Nilai 0 menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan kontrol, nilai positif (+) menunjukkan adanya perbedaan 

yang lebih baik dibandingkan kontrol, nilai negatif (-) menunjukkan adanya perbedaan yang lebih buruk 

dibandingkan kontrol. 
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 Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan One WayANOVA dengan menggunakan Tukey dan Duncansebagai uji 

beda. 

 

Dilihat dari skala garis di atas menunjukkan bahwa atribut daya oles selai wortel dan lemon 

berbeda nyata pada masing-masing sampel, dengan sampel selai B2 yang hasilnya paling tinggi 

dan bernilai positif. 

 

 

51 


	10.70.0014 Ong Jessita Setyaningrum Rizal



