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ABSTRAK 

 Salah satu inovasi bahan dasar selai yaitu kulit buah pisang ambon. Kulit 
buah pisang ambon mengandung protein, lemak, pati, abu, serat sebagai olahan 
makanan selai. Tujuan penelitian ini mengetahuibkandungan vitamin C dan uji 
organoleptik pada selai kulit buah pisang ambon dengan penambahan buah 
stroberi dan mahkota bunga sepatu. Metode penelitian ini Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan menggunakan dua faktor, yakni berat bunga sepatu 
(0,50,100 gram) dan berat buah stroberi ( 0,50,100 gram) dengan  dua kali 
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat kelopak bunga sepatu dan 
berat buah stroberi mempengaruhi kadar vitamin C selai kulit buah pisang 
ambon. Selai ini memiliki kadar vitamin C tertinggi terdapat pada perlakuan D2S2  
sebanyak 48,05 mg/100g dengan penambahan buah stroberi dan kelopak bunga 
stroberi 100 gram dan vitamin C terendah sebanyak 22,53mg/100g dengan tanpa 
penambahan buah stroberi maupun tanpa kelopak bunga sepatu. Selai kulit buah 
pisang ambon memiliki warna merah, aroma sedap, tekstur kental dan rasa enak. 
Simpulan dari peneltian selai kulit buah pisang ambon yakni berat buah stroberi 
dan berat kelopak bunga sepatu berpengaruh terhadap kadar vitamin C pada 
selai kulit buah pisang ambon.  

Kata kunci: Selai, kulit pisang ambon, Stroberi, bunga sepatu, vitamin C 
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ABSTRACT  

 One innovation are the basic ingredients jam fruit peel bananas. Skin 
banana fruit contains protein, fat, starch, ash, fiber processed foods as butter. The 
purpose of this study to know the content of vitamin C and organoleptic test 
banana rind jam with addition of strawberry fruit and flower crown shoes. This 
research method completely randomized design (CRD) with the use of two factors, 
namely the weight of hibiscus (0,50,100 grams) and strawberry fruit weight 
(0,50,100 grams) with two replications. The results showed that the weight of the 
shoe flower petals and fruit weight affects the levels of vitamin C strawberry jam 
fruit peel bananas. This jam has the highest vitamin C content contained in D2S2 
treatment as much as 48.05 mg / 100g with the addition of strawberries and 
strawberry flower petals 100 grams of vitamin C and lows as 22,53mg / 100g 
without additional strawberries and without petals shoes. Peanut butter banana 
fruit skin has red, savory aroma, creamy texture and delicious flavor. Conclusions 
from other research rind banana jam the heavy weight of strawberries and 
hibiscus petals effect on the levels of vitamin C in fruit peel banana jam. 

Keywords: butter, peel bananas, strawberries, hibiscus, vitamin C 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Selai buah adalah awetan buah yang bertekstur kental, bahkan semi 

padat. Rasanya segar menyerupai buah aslinya dengan aroma dan cita rasa 

yang tidak jauh berbeda. Selai buah yang sudah siap konsumsi memang 

banyak dipasaran. Akan tetapi, tujuan utama memilih selai buah adalah 

agara tetap bisa mempertahankan khasiat kesehatan dari kandungan buah 

terserbut (Khairunnisa dan Nindyas, 2011). 

Selai dibuat dengan menggunakan bahan atau sari buah yang 

dihancurkan kemudian ditambah pemanis dan dimasak sampai mengental. 

Penambahan pemanis sengat penting untuk memperoleh tekstur, 

penampakan dan rasa yang baik ( Syahrumsyah et,al., 2010). 

Tanaman pisang merupakan salah satu komoditas unggulan 

Propinsi Kalimantan Timur. Jenis pisang yang paling dominan adalah 

pisang ambon (Musa paradisiaca Linn). Pisang ini diperdagangkan hingga 

antar pulau. Rata-rata produksi pisang Kalimantan Timur dari tahun 2003 

sampai dengan 2007 mencapai 69 ribu ton dengan pertumbuhan rata-rata 

6,8% per tahun. Produksi pisang Kalimantan Timur pada tahun 2007 lebih 

dari 74 ribu ton (BPS Kalimantan Timur, 2008). 

Buah pisang mengandung pektin dalam konsentrasi tinggi. 

Kandungan pektin pada kulit pisang berkisar antara 0,9% dari berat kering. 

Pektin tersebut dapat diekstraksi dengan cara sederhana, biaya yang tidak 

mahal dan dapat diterapkan dalam skala kecil ( Hasbullah, 2001). 

Menurut penelitian Nurkhasanah (2013) menyatakan bahwa selai 

dengan kandungan vtamin C tertinggi pada perlakuan K2R2 ( penambahan 

100g bunga rosela dan penambahan 100g buah kersen) sedangkan 

terendah pada perlakuan K0R0 ( tanpa penambahan bunga rosela dan buah 

kersen), semakin tinggi penambahan buah kersen dan kelopak rosela maka 

semakin tinggi kadar vitamin C nya. 

 

 



B. METODE PENELITIAN 

Peneltian ini dilaksanakan pada bulan januari 2015 dilaboratorium 

pangan gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta, pengujian kadar 

vitamin C di laboratorium pangan gizi fakultas pertanian universitas 

sebelas maret. 

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah peneltian 

Rancangan Acak Lengkap ( RAK) dengan menggunakan dua faktor yaitu 

berat buah stroberi ( 0, 50,100 gram) dan berat kelopak bunga sepatu ( 0, 

50, 100 gram ) dengan masing-masing menggunakan dua kali ulangan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kulit pisang 

ambon, buah stroberi, bunga sepatu, gula dan air, sampel selai, amilum 

1%, Iodium (I2) 0,01N, Na2S2O3 0,01N, HCl 6N, Kl 10% dan aquades, air 

mineral. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Blender, kompor 

gas, wajan, solet, mangkok, piring,timbangan, pisau, dan sendok, 

timbangan analitik, erlenmeyer 50ml, sendok, pipet, breaker glass, gelas 

ukur, buret dan kertas label, plastik kemasan, sendok, formulir penilaian 

dan alat tulis. 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan pembuatan selai kemudian 

dilanjutkan uji kandungan vitamin C dan uji Organoleptik. Pembuatan 

selai diawali dengan membersihakan bahan yang digunakan kemudian 

mengerok kulit pisang bagian dalam yang lembek dan kemudian 

menimbang bahan sesuai perlakuan. Kemudian memblender bahan yang 

sudah ditimbang sesuai perlakuan dengan menambahkan air sedikit baru 

proses pemasakan selai dengan menambahkan gula 5 sedok makan, citrud 

acid secukupnya, garam secukupnya diaduk terus hingga selai mengental 

lalu setelah itu letakkan selai pada cup yang telah disediakan dan 

dinginkan. 

Analisis kadar vitamin C dengan menggunakan metode titrasi yaitu 

dengan mengambil 10 ml larutan sampel selai kulit pisang yang kemudian 



memasukkannya  kedalam labu takar 100 ml lalu menambahkan aquades 

sampai  batas, Kemudian mengambil  25 ml sample dan dimasukkan 

kedalam  erlemeyer setelah itu menambahkan 2 ml amilum dititrasi dengan 

iodium 0,01 N sampai warna menjadi biru. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitin ini yaitu analisis data 

kuantitatif dan dekriptif kualitatif dengan menggunakan uji analysisi of 

variance (ANOVA). 

C. HAIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Uji Kadar Vitamin C 

Hasil peneltian vitamin C pada selai kulit buah pisang ambon yang 

menggunakan metode analisis titrasi iodin dengan penambahan buah 

stroberi sebagai penambah rasa dan kelompak bunga sepatu sebagai 

penambah warna dengan masing-masing berat yang berbeda pada selai 

kulit buah pisang ambon didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel. 4.1. Tabel rata-rata kadar vitamin C 
Kode Sampel Macam Analisa Metode Analisa Hasil Analisa 

(mg/100g) 
D0S0 Vitamin C Titrasi Iodin 22,59 22,53* 

Vitamin C Titrasi Iodin 22,48 
D0S1 Vitamin C Titrasi Iodin 38,51 39,08 

Vitamin C Titrasi Iodin 39,65 
D0S2 Vitamin C Titrasi Iodin 38,61 38,06 

Vitamin C Titrasi Iodin 37,51 
D1S0 Vitamin C Titrasi Iodin 34,62 32,22 

Vitamin C Titrasi Iodin 29,81 
D1S1 Vitamin C Titrasi Iodin 41,25 41,50 

Vitamin C Titrasi Iodin 41,76 
D1S2 Vitamin C Titrasi Iodin 37,16 38,33 

Vitamin C Titrasi Iodin 39,50 
D2S0 Vitamin C Titrasi Iodin 33,23 33,25 

Vitamin C Titrasi Iodin 33,26 
D2S1 Vitamin C Titrasi Iodin 40,97 42,16 

Vitamin C Titrasi Iodin 43,34 
D2S2 Vitamin C Titrasi Iodin 47,96 48,05** 

Vitamin C Titrasi Iodin 48,13 
Keterangan: 
** Kadar vitamin C tertinggi 

* Kadar Vitamin C terendah 

Hasil uji kadar vitamin C dilihat dari tabel rerata pada perlakuan 

D0S0 tanpa penambahan buah stroberi dan tanpa kelopak bungan sepatu 



sebesar 22,53 mg/100g, pada perlakuan D0S1 dengan penambahan 

50gram buah stroberi dan tanpa penambahan kelopak bunga sepatu 

sebesar 39,08 mg/100g, perlakuan D0S2 dengan penambahan 100gram 

buah stroberi dan tanpa kelopak bunga sepatu sebesar 38,06mg/100g, 

perlakuan D1S0 dengan penambahan 50gram kelopak bunga sepatu dan 

tanpa buah stroberi sebesar 32,22mg/100g, perlakuan D1S1 dengan 

50gram buah stroberi dan 50 gram kelopak bunga sepatu sebesar 

41,50mg/100g, perlakuan D1S2 dengan penambahan 50gram kelopak 

bunga sepatu dan 100gram buah stroberi sebesar 38,33mg/100g, perlakuan 

D2S0 dengan penambahan 100gram kelopak bunga sepatu dengan tanpa 

buah stroberi sebesar 33,25mg/100g, perlakuan D2S1 dengan penambahn 

100gram kelopak bunga sepatu dan 50gram buah stroberi sebesar 

42,16mg/100g, perlakuan D2S2 dengan penambahan 100gram kelopak 

bunga sepatu dan 100gram buah stroberi sebesar 48,05mg/100g 

Hasil uji menunjukkan kadar vitamin c tertinggi tedapat pada 

perlakuan D2S2 pada penambahan 100gram buah stroberi dan 100 gram 

kelopak bunga sepatu. Asam askorbat (vitamin C) adalah suatu turunan 

heksosa diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat berkaitan dengan 

monoksida. Vitamin C dapat disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa 

dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagaian besar hewan (Almatsier, 2005). 

Hal-hal yang mempengaruhi menurunnya kadar vitamin C 

diantaranya adalah konsentrasi starter,  suhu, lama fermentasi, volume 

substrat, dan pH. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi, dkk (2004).  

2. Uji organoleptik 

Tabel. 4.2. Tabel hasil uji organoleptik selai kulit buah pisang ambon 

Perlakuan 
Penilaian 

Rasa Aroma Warna Tekstur 

D0S0 Tidak Enak Kurang Sedap Tidak Merah Kental 

D0S1 Tidak Enak Sedap  Sangat Merah Kental 

D0S2 Enak Kurang sedap Sangat Merah Kental 

   



  Lanjutan Hasil uji organoleptik selai kulit buah pisang ambon 

D1S0 Enak Sedap Sangat Merah Kental 

D1S1 Enak Sedap Sangat Merah Kental 

D1S2 Enak Sedap Sangat Merah Kental 

D2S0 Enak Sedap Sangat Merah Kental 

D2S1 Enak Sedap Sangat Merah Kental 

D2S2 Enak Sedap Sangat Merah Kurang Kental 

a. Kekentalan 

Kekentalan selai kulit buah pisang ambon pada uji 

organoleptik menunjukkan bahwa semua perlakuan memiliki 

tekstur kental hanya pada perlakuan D2S2 yang kurang kental, ini 

dikarenakan dalam pengadukanya kurang sehingga selai tidak 

dapat homogen . 

b. Aroma 

Aroma pada penelitian ini ditunjukkan dnegan indikator 

sedap dan tidak sedap selai. Hasil uji organoleptik pada selai 

menunjukan dari sembilan perlakuan ada dua yang tidak sedap 

yaitu pada perlakuan D0S0 dan D0S2. Dan aroma pada perlakuan 

yang lainnya memiliki aroma sedap. 

c. Rasa 

Pada penelitian ini rasa yang terdapat pada selai responden 

mengatakan selai memiliki rasa enak yaitu memiliki rasa asam 

manis dan memiliki rasa manis pada perlakuan D0S0. Ada dua selai 

yang memiliki rasa tidak enak pada perlakuan D0S0 dan D0S1. Rasa 

juga nilainya sangat relatif, meskipun rasa dapat dijadikan standar 

dalam penelitian mutu makanan. Umumnya bahan pangan tidak 

hanya terdiri dari salah satu rasa, tetapi gabungan berbagai rasa 

secara terpadu sehingga menimbulkan cita rasa yang 

utuh.(Winarno, 2002). 

 



d. Warna 

Warna pada penelitian ini didapatkan hasil pada semua 

perlakuan berwarna merah hanya pada perlakuan D0S0 warna selai 

berwarna coklat ini disebabkan karena pada perlakuan ini tanpa ada 

penambahan buah stroberi dan bunga sepatu. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dengan penambahan berat buah stroberi dan b erat 

kelopak bunga sepatu mempengaruhi kadar vitamin C dan uji 

oraganoleptik yang meliputi rasa, warna, aroma dan tekstur. 
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