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KANDUNGAN VITAMIN C DAN SIFAT ORGANOLEPTIK PADA SELAI 

KULIT PISANG AMBON DENGAN PENAMBAHAN BUAH KERSEN 

DAN BUNGA ROSELLA 

  
Debby Mustika Sari (1), A420110068, Program Studi Pendidikan Biologi, Dra. 
Aminah Asngad (2), Dosen Pembimbing, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
 

ABSTRAK 
 
Selai adalah salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-buahan 
yang sudah dihancurkan, ditambah gula dan dimasak hingga kental atau 
berbentuk setengah padat. Kulit buah pisang ambon, buah kersen dan bunga 
rosella merupakan bahan yang bisa dibuat menjadi selai. Ketiga bahan tersebut 
mengandung vitamin C, zat besi, air, protein, kalsium, fosfor. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kandungan vitamin C dan uji organoleptik pada selai 
kulit pisang ambon dengan penambahan buah kersen dan bunga rosella. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
yang terdiri dari dua faktor perlakuan yaitu, faktor satu: jumlah berat bunga 
rosella dan faktor dua: jumlah berat buah kersen. Hasil dari penelitian ini adalah 
kadar vitamin C tertinggi pada perlakuan R2K2 dengan penambahan 100 g buah 
rosella dan 100 g penambahan buah kersen. Untuk uji organoleptik semua 
perlakuan berwarna coklat, aroma selai untuk semua perlakuan sedap, rasanya 
enak dan tekstur selai kental. Simpulan dari penelitian kulit pisang ambon yakni 
berat buah kersen dan berat kelopak bunga rosella berpengaruh terhadap kadar 
vitamin C pada selai kulit pisang ambon. 
 
Kata kunci: Selai, Kulit Pisang Ambon, Kersen, Rosella 
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THE CONTENT OF VITAMIN C AND EXAMINE 
ORGANOLEPTIC ON AMBON BANANA RIND JAM WITH THE 

ADDITION OF CHERRY FRUIT AND ROSELLA 
 

Debby Mustika Sari, A420110068, Biology Education Program Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 

 University of Muhammadiyah Surakarta, 2015 
 

ABSTRACT  
 

 
Jam is one type of food preservation in the form of juice or fruit that has been 
destroyed, added by sugar and cooked until thick or semi-solid form. Ambon 
banana rind, cherry fruit and rosella are the materials that can be made into 
jams. The third material containing vitamin C, water, protein, calcium, 
phosphorus. The purpose of this study is to determine the content of vitamin C 
and examine organoleptic on  Ambon banana rind jam with the addition of cherry 
fruit and rosella. The method which is used in this research is completely 
randomized design (CRD)  which consists of two treatment factors namely,   first 
factor: the amount of weight rosella and two factors: the amount of weight cherry 
fruit. A summary of this research is the highest levels of vitamin C in the 
treatment of R2K2 with the addition of 100 g and 100 g of fruit Rosella and 
cherry fruit addition. For all the treatments organoleptic are brown, it smells 
delicious jam for all treatments, it feels good and the texture of thick jam. 
 
Keywords: Jam, Ambon banana rind, cherry, Rosella 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi pangan semakin maju seiring dengan 

perkembangan zaman. Berbagai inovasi pangan dilakukan oleh beberapa industry 

pengolahan pangan dalam menciptakan produk baru di masyarakat. Selai adalah 

salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-buahan yang sudah 

dihancurkan, ditambah gula dan dimasak hingga kental atau berbentuk setengah 

padat. Buah – buahan yang dipilih untuk dijadikan bahan dalam pembuatan selai 

adalah buah yang sudah matang, tetapi tidak terlalu matang dan rasanya sedikit 

asam. Syarat pembuatan selai yang baik antara lain adalah mengandung asam 

yang berguna untuk mengentalkan selai dan menurunkan pH. Selai yang biasanya 

dibuat dari buah-buahan kini bisa dibuat dari berbagai macam limbah, contohnya 

kulit pisang yang biasanya dibuang menjadi sampah kini dapat diolah menjadi 

makanan yang bergizi tinggi, Kulit pisang ini sendiri mempunyai pektin yang 

tinggi sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan dasar pembuatan selai. 

Selai buah adalah awetan buah yang memiliki tekstur kental, bahkan semi 

padat. Selai buah disukai oleh banyak orang dan dari berbagai golongan 

masyarakat, sehingga pembuatan selai ini mempunyai prospek yang baik untuk 

dikembangkan. 

Buah-buahan yang dipilih untuk dijadikan dalam pembuatan selai adalah 

buah yang sudah matang, tetapi tidak terlalu matang dan rasanya sedikit asam. 

Syarat pembuatan selai yang baik adalah asam. Asam tersebut berguna untuk 

mengentalkan selai. Jadi, semakin banyak kadar asam yang dikandung oleh buah 

yang digunakan dalam pembuatan selai maka semakin baik pula selai yang 
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dihasilkan. Asam yang digunakan dalam pembuatan selai ini banyak terkandung 

dalam buah. 

Selain asam syarat untuk mendapatkan hasil selai yang baik yaitu gula. 

Dalam pembuatan selai buah ini gula merupakan pengental dan pengawet alami. 

Selain itu, gula berfungsi untuk mengeraskan buah dan memberi rasa manis. 

Dalam pembuatan selai ini gula diperoleh dari buah kersen dan gula pasir. Buah 

kersen ini mengandung karbohidrat yang cukup banyak. Karbohidrat tersebut 

salah satunya yaitu berupa glukosa. 

Berdasarkan penelitian BSN (2008), beberapa hal yang mempengaruhi 

kualitas dalam pembuatan selai buah adalah warna, keseragaman bentuk dan 

ukuran, kemasan produk, ketahanan dalam penyimpanan, aroma, dan cita rasa. 

Daya tahan selai dalam penyimpanan ini dipengaruhi oleh penerapan system 

perawatan dan kadar gula yang digunakan. Kadar gula dalam pembuatan selai ini 

ditentukan sebesar minimal 62%, hal ini dimaksudkan untuk dapat membentuk 

tekstur gel dalam pembuatan selai buah.Dalam hal ini, gula yang digunakan tidak 

hanya berguna untuk pemanis saja namun juga digunakan sebagai pengawet selai 

buah. 

Pohon kersen (Muntingia calabura) biasanya digunakan sebagai pohon 

peneduh oleh masyarakat. Pohon kersen ketika sudah berbuah menghasilkan buah 

yang cukup banyak, sehingga banyak yang berjatuhan dan dibiarkan. Buah ini 

juga tidak bisa disimpan dengan waktu yang lam. Buah kersen mengandung air, 

protein, lemak, karbohidrat, serat dan vitamin C. Banyaknya kandungan senyawa 

kimia pada buah kersen ini membuat buah ini berkhasiat menjadi obat, antara 
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lain: menurunkan panas, menghambat perkembangan sel kanker, dan mengobati 

asam urat (Gemilang,2012). 

Berdasarkan penelitian Lestari (2011), bahwa buah kersen dapat dijadikan 

bahan untuk membuat nata, sehingga dapat menghasilkan bahan makanan yang 

mempunyai nilai gizi tinggi diantaranya seperti serat, karbohidrat dan 

protein.Berdasarkan penelitian Putri (2012), bahwa sediaan gel ekstrak bunga 

rosella dengan basis HPMC mempunyai  daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus epidermidis dan daya lekat lebih besar dibandingkan 

dengan basis karbopol, tetapi tidak untuk kemampuan  menyebar dan proteksi 

sediaan gel dengan basis karbopol lebih baik. 

Syarat dalam pembuatan selai yang selanjutnya yaitu pektin. Pektin 

adalah zat yang berfungsi untuk mengentalkan selai. Pektin terdapat dalam semua 

buah dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pektin ini merupakan serat yang larut di 

dalam air. Pektin banyak ditemukan pada buah yang belum masak, semakin 

masak buahnya maka semakin berkurang kadar pektinnya. Pektin juga terdapat 

pada bunga rosella. 

Ketiga syarat di atas merupakan bahan pokok untuk membuat selai yang 

baik, sehingga konsumen dapat menyukai selai yang dihasilkan tersebut. Untuk 

menarik minat konsumen, selai ini ditambahkan warna yang berasal dari bunga 

rosella. Bunga rosella ini mengandung antosianin. Antosianin merupakan pigmen 

tumbuhan yang memberikan warna merah. Selain sebagai pewarna, antosianin ini 

merupakan salah satu zat aktif yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker 

bahkan mematikan sel kanker tersebut. 
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Rosella merupakan salah satu tanaman berkhasiat. Meskipun rosella 

belum banyak dimanfaatkan di Indonesia, tetapi tanaman ini telah dimanfaatkan 

sejak dahulu di negara lain. Di India, Afrika, dan Meksiko, seluruh bagian 

tanaman rosella berfungsi sebagai obat tradisional. Bunga rosella, selain 

mempunyai rasa yang enak dan berkhasiat sebagai antioksidan juga digunakan 

untuk penurun tekanan darah tinggi, anti kejang, obat cacingan, perangsang 

peristaltik usus, dan antiseptik usus. 

Bunga rosella juga dapat dimanfaatkan menjadi selai, warnanya yang 

merah menyala, menghasilkan selai yang menyehatkan dan berwarna cantik. 

Selain itu rosella ini tidak terlalu banyak mengandung serat.Satu hal yang unik 

rasa asampada kelopak rosella yang menyegarkan. 

Kulit pisang ambon merupakan limbah pertanian selama ini belum 

optimal untuk dimanfaatkan. Menurut Buckle (2011), kulit pisang ambon 

memiliki kandungan pektin tinggi yang merupakan salah satu syarat dalam 

pembuatan selai. Pektin merupakan karbohidrat yang berasal dari dinding sel 

tumbuhan. Serat pektin merupakan senyawa polisakarida yang bisa larut dalam 

air dan membentuk cairan kental (jelly). Pektin digunakan sebagai pembentuk jeli 

selai,pengental, dan dalam bidang farmasi dimanfaatkan sebagai obat diare 

(Marcia,2004). 

Pemanfaatan kulit pisang ambon di masyarakat maupun di bidang industri 

pangan dapat dioptimalkan sebagai pektin untuk pengental dalam pembuatan 

selai yang dapat dikombinasikan dengan buah kersen dan bunga rosella. Sidaruk 

(2011), menyatakan bahwa hasil yang terbaik tingkat campura antara dami 



5 
 

nangka dan blimbing wuluh terhadapa kualitas selai adalah pada kombinasi C 

(dami nangka 35%+blimbing wuluh 65%, serta hasil penelitian Dewi (2014) 

menyatakan bahwa kadar protein tertinggi (12,55%) pada selai komposisi kacang 

hijau 100g dan kadar protein terendah (8,80%), pada selai komposisis kacang 

hiajau 60g dan kulit pisang 40g. 

Berdasarkan penelitian Aisman (2001), bahwa dari analisis rendemen 

pektin, kadar abupektin, danmetoksi pectin dari beberapa jenis kulit pisang, 

menyatakan bahwa kulit pisang ambon memberikan rendemen sebesar 1,09% 

relative lebih tinggi dari pada kulit pisang raja yang menghasilkan rendemen 

sebesar 1,01%. 

Ketiga bahan yang digunakan ini semuanya mengandung vitamin C. 

Vitamin diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi vitamin ini juga 

penting bagi tubuh kita. Vitamin ini berperan sebagai katalisator organik, 

mengatur proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Vitamin C banyak 

terkandung dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin C yang terkandung 

dalam selai ini juga berfungsi untuk mencegah selai menjadi tengik dan 

mencegah perubahan warna selai. 

Melihat dari banyaknya manfaat yang terdapat dalam bahan-bahan utama 

yang digunakan ini maka perlu dikembangkan dalam pembuatan suatu produk 

oalahan makanan yang bernilai jual tinggi. Selain itu, dilihat dari kandungan yang 

terdapat dalam ketiga bahan yang digunakan ini maka percuma untuk 

membiarkan buah ini busuk tanpa digunakan. Ditinjau dari manfaat dan 

kandungan yang dimiliki oleh ketiga bahan ini peneliti ingin membuat olahan 
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makanan yang lebih bernilai yaitu dengan membuat selai. 

Menurut penelitian Nurkhasanah (2013) menyatakan bahwa vitamin C 

tertinggi pada perlakuan K2R2 ( penambahan 100g bunga rosela dan penambahan 

100g buah kersen) sedangkan terendah pada perlakuan K0R0 ( tanpa penambahan 

bunga rosela dan tanpa penambahan buah kersen), semakin tinggi penambahan 

buah kersen dan kelopak rosela semakin tinggi kadar vitamin C nya. 

Pembatasan dari penelitian ini adalah subyek penelitian berupa kulit 

pisang ambon, buah kersen,  bunga rosella, Obyek penelitian berupa selai kulit 

pisang ambon dengan penambahan buah kersen dan bunga rosella, parameter 

penelitian ini adalah uji kandungan vitamin C dan uji organoleptik meliputi 

aroma, rasa, tekstur dan warna pada selai. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kandungan vitamin C dan uji 

organoleptik pada selai kulit pisang ambon dengan penambahan buah kersen dan 

bunga rosella. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pangan Gizi UMS, 

Laboratorium Pangan Gizi UNS pada bulan September 2014 – Februari 2015. 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor 

perlakuan antara lain, Faktor satu : jumlah berat bunga rosella dan faktor dua : 

jumlah berat kersen. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kulit 

pisang ambon, buah kersen, bunga rosella, gula dan air, sampel selai, amilum 1%, 

Iodium (I2) 0,01N, Na2S2O3 0,01N, HCl 6N, Kl 10% dan aquades, air mineral. 
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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). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Kadar Vitamin C 

Perlakuan Vitamin C (mg) 
Rata-rata 

Keterangan 

R0K0 38,09 Tanpa penambahan bunga rosella dan tanpa 
penambahan buah kersen 

R0K1 44,25 Tanpa penambahan bunga rosella dan penambahan 50 
g buah kersen 

R0K2 45,19 Tanpa penambahan bunga rosella dan penambahan 
100 g buah kersen 

R1K0 21,46 * Penambahan 50 g bunga rosella dan tanpa 
penambahan buah kersen 

R1K1 37,74 Penambahan 50 g bunga rosella dan penambahan 50 g 
buah kersen 

R1K2 51,43 Penambahan 50 g bunga rosella dan penambahan 100 
g buah kersen 

R2K0 61,33 Penambahan 100 g bunga rosella dan tanpa 
penambahan buah kersen 

R2K1 58,92 Penambahan 100 g bunga rosella dan penambahan 50 
g buah kersen 

R2K2 69,35 ** Penambahan 100 g bunga rosella dan penambahan 100 
g buah kersen 

Keterangan : 

* = Kadar vitamin C terendah 

** = Kadar vitamin C tertinggi 

R = Penambahan berat bunga rosella yang bervariasi 

K = Penambahan berat buah kersen yang bervariasi 

  Hasil Uji vitamin C menunjukkan bahwa kadar vitamin C tertinggi 

yaitu pada perlakuan R2K2 (penambahan 100 g bunga rosella dan 

penambahan 100 g buah kersen) sebanyak 69,35 mg, sedangkan kadar 

vitamin C terendah pada perlakuan R1K0 (penambahan 50 g bunga rosella 
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dan tanpa penambahan buah kersen).  Untuk perlakuan yang mengalami 

penurunan kadar vitamin C dimungkinkan karena akibat penambahan 

dengan air dan pemanasan, sesuai dengan pendapat Andarwulan dan 

Koswara (2008) bahwa pengaruh cara memasak (pengukusan dan 

perebusan) termasuk pemotongan dan volume air yang digunakan serta 

suhu berpengaruh terhadap kerusakan vitamin C.  Berdasarkan hasil 

analisis faktor yang menyebabkan kadar vitamin C tinggi adalah semakin 

sedikit lama pemasakan, maka semakin tinggi kadar vitamin C yang 

dihasilkan selai kulit pisang ambon dengan penambahan bunga rosella dan 

buah kersen dan semakin lama pemasakan, maka semakin rendah kadar 

vitamin C yang dihasilkan selai kulit pisang ambon dengan penambahan 

bunga rosella dan buah kersen. Menurut penelitian dewi, dkk (2004) hal-

hal yang mempengaruhi menurunnya kadar vitamin C diantaranya adalah 

konsentrasi starter,  suhu, lama fermentasi, volume substrat, dan pH.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penambahan karagenan dalam berbagai 

konsentrasi berpengaruh terhadap nilai viskositas, total padatan terlarut, 

nilai pH, serta uji mutu hedonik terhadap rasa, kekentalan, dan uji ranking, 

tetapi tidak berpengaruh terhadap nilai kadar air, mutu hedonik warna dan 

aroma. 

SIMPULAN 

1. Selai mengandung vitamin C. Kadar vitamin C pada selai kulit buah pisang 

ambon yang mengandung vitamin C tertinggi pada perlakuan R2K2 

(penambahan 100g kelopak bunga rosella dan 100g buah kersen) dan kadar 
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vitamin C yang paling rendah terdapat pada perlakuan R1K0 (penambahan 

50 g kelopak bunga rosella dan tanpa penambahan buah kersen). 

2. Sifat  organoleptik pada selai kulit buah pisang ambon memiliki hasil pada 

aroma terdapat 2 aroma yang tidak sedap pada perlakuan R0K1 dan R1K0, 

dan pada perlakuan yang lainnya memiliki aroma sedap, untuk rasa selai 

responden mengatakan enak, warna pada selai kebanyakan berwarna coklat  

dan untuk tekstur pada selai kental. 
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