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ABSTRAK
Kersen merupakan tanaman dengan tinggi mencapai 2-10 m serta
memiliki daun yang berderet dan dahan menjuntai. Didapatkan bahwa
daun kersen memiliki kandungan senyawa antara lain flavonoid, tannin,
saponin dan polifenol yang menunjukkan aktivitas antioksidan dan
antibakteri. Kandungan-kandungan gizi yang baik bagi tubuh seperti
karbohidrat dan vitamin C ada pada daun kersen. Selama ini mayoritas
masyarakat hanya mengkonsumsi rebusan daun kersen sehingga
kurang diminati padahal banyak manfaat pada kandungan daun kersen.
Olahan pangan agar-agar kering berbahan dasar daun kersen menjadi
suatu nilai tambah bagi daun kersen sehingga diminati masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah membuktikan bahwa daun kersen dapat
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar kering.
Penelitian ini dilakukan melalui metode eksperimen menggunakan
bahan dasar daun kersen, analisis hasil penelitian dilakukan dengan
cara uji organoleptik terhadap 20 responden. Yang menjadi daya ukur
dalam menentukan kualitas dalam karakteristik dari agar-agar kering
adalah tekstur, aroma, rasa dan warna.
Jika hasil uji organoleptik diperoleh tidak kurang dari 50%
responden menyatakan suka, maka dikatakan bahwa agar-agar kering
daun kersen yang dibuat enak dan layak dikonsumsi. Berdasarkan hasil
penelitian ini, menyatakan bahwa 100% responden menyukai agar-agar
kering sehingga dapat disimpulkan bahwa daun kersen dapat
dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar kering.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kersen atau talok (Muntingia calabura L.) merupakan tanaman
yang dikenal dengan sebutan tanaman seri dengan tinggi mencapai 210 m serta memiliki daun yang berderet dan dahan menjuntai. Kersen
merupakan tanaman buah tropis yang mudah dijumpai di pinggir jalan.
Buahnya sering dikonsumsi langsung oleh sebagian masyarakat
terutama dikalangan anak-anak. Diketahui kandungan kalsium buah
kersen 124,6 mg, jauh lebih banyak dari buah mangga yang hanya 15
mg. Tak hanya buahnya, ternyata daun kersen mengandung senyawa
flavonoid, tannin, saponin, dan polifenol yang menunjukkan adanya
aktivitas zat antioksidan. Kandungan-kandungan penting lainnya pada
daun kersen diantaranya karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, vitamin
C, dan fosfor. Kandungan flavonoid dalam daun kersen dapat
menghambat pertumbuhan sel kanker secara laboratoris. Diduga
aktivitas anti bakteri dari daun kersen disebabkan oleh adanya
kandungan senyawa seperti tanin, flavonoid dan saponin yang
dimilikinya (Indra Kurniawan, 2013).
Keberadaannya seringkali masih diabaikan oleh sebagian
banyak orang sehingga tumbuh liar dengan daun yang lebat, daun yang
berguguran akan menjadi sampah. Melihat kondisi seperti itu, maka
daun kersen perlu dimanfaatkan. Penelitian daun kersen sudah banyak
dilakukan terutama dalam bidang kesehatan. Selain itu, pemanfaatan
daun kersen untuk olahan pangan juga telah dilakukan antara lain
minuman teh dan keripik. Dengan demikian daun kersen telah
dibuktikan aman dikonsumsi oleh manusia.
Agar-agar apabila dilarutkan dalam air panas dan didinginkan
agar-agar

akan

menjadi

padatan

lunak

dan

bertekstur

kenyal. Mengonsumsi agar-agar sangat baik untuk tubuh karena
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mengandung serat yang cukup tinggi. Banyak olahan makanan yang
menggunakan agar-agar seperti campuran es krim dan puding (jelly).
Setelah didinginkan dalam cetakan menghasilkan tekstur yang basah.
Beda halnya dengan olahan agar-agar kering yang memang pada
dasarnya dibuat dari agar-agar namun sebelum dikonsumsi dikeringkan
dahulu di bawah terik matahari. Mengonsumsi agar-agar baik bagi
tubuh khusunya dalam memenuhi kebutuhan serat. Olahan agar-agar
kering masih jarang dibuat, selain itu teksturnya kering sehingga tidak
mudah rusak, maka dilakukan percobaan pembuatan agar-agar kering
berbahan dasar daun kersen yang diharapkan dapat dikonsumsi
dengan rasa yang enak sekaligus memiliki kandungan gizi yang baik
sehingga aman dikonsumsi di berbagai kalangan masyarakat dan dapat
diterima konsumen dengan respon yang baik.
B. Rumusan Masalah
Apakah daun kersen dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar
dalam pembuatan agar-agar kering?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Tujuan Umum
Membuktikan bahwa daun kersen dapat digunakan sebagai bahan
dasar agar-agar kering.
2. Tujuan Khusus
Membuat agar-agar kering dengan bahan dasar daun kersen.
D. Manfaat Penelitian
1. Menemukan alternatif bahan dasar agar-agar kering.
2. Menjadi suatu nilai tambah bagi daun kersen.
3. Menambah nilai gizi pada olahan agar-agar kering.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. KAJIAN PUSTAKA
1. Tanaman Kersen (Muntingia calabura L)
a. Asal-usul tanaman kersen
Tanaman dengan nama latin Muntingia calabura L ini
berasal dari Amerika tropis (Meksiko selatan, Karibia, Amerika
Tengah sampai ke Peru dan Bolivia), kersen dibawa masuk ke
Filipina pada akhir abad-19 dengan cepat menyebar di seluruh
wilayah tropis Asia Tenggara. Memiliki nama-nama lain di
beberapa negara yaitu datiles, aratiles, manzanitas (Filipina);
mât sâm (Vietnam); khoom sômz, takhôb (Laos); takhop farang
(Thailand); krâkhôb barang (Kamboja); dan kerukup siam
(Malaysia). Dikenal pula capulin blanco, cacaniqua, nigua,
niguito (bahasa Spanyol); Jamaican cherry, Panama berry, dan
Singapore cherry (Inggris). Orang Belanda dulu menyebutnya
Japanse kers (ceri jepang), sehingga menjadi kersen dalam
bahasa Indonesia (Ulya, 2018).
b. Klasifikasi tanaman kersen
Kingdom

: Plantae

Subkingdom

: Trachebionta

Superdivisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Orde

: Malvales

Famili

: Elaeocarpaceace

Genus

: Muntingia L.

Spesies

: Muntingia calabura L

(Trieha, 2015)
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c. Morfologi tanaman kersen
Batang tanaman kersen merupakan jenis perdu atau pohon
dengan tinggi tanaman mencapai 12 m, meski umumnya hanya
sekitar 3-6 m. Tanaman kersen selalu hijau dan terus menerus
berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Cabang-cabang
mendatar, menggantung di ujungnya dan membentuk naungan
yang rindang. Ranting dan daun berambut halus bercampur
dengan rambut kelenjar. Bunga dalam berkas, berisi 1-3
kuntum, bunga terletak pada ketiak sebelah atas tumbuhnya
daun

dan

bertangkai

panjang,

tajuk

kersen

berbentuk

meruncing seperti benang dan memiliki rambut-rambut halus.
Mahkota bunga memiliki tepi yang rata, berbentuk bundar telur
terbalik dan berwarna putih tipis. Umumnya hanya satu-dua
bunga yang menjadi buah dalam tiap berkasnya. Buah kersen
memiliki tangkai panjang, bentuk buah bulat hampir sempurna,
berdiameter 1-1,5 cm, berwarna hijau kuning dan akhirnya
merah apabila sudah masak. Dalam satu buah kersen berisi
ribuan biji yang kecil-kecil, halus, putih kekuningan, terbenam
dalam daging dan sari buah yang manis sekali (Ulya, 2018).
d. Habitat Tanaman Kersen
Tanaman kersen tumbuh dengan baik di daerah tropis
sehingga selalu hijau dan terus menerus berbunga dan
berbuah

sepanjang

tahun.Tanaman

kersen

tumbuh

liar

ditempat terbuka seperti perbukitan, dipinggir jalan, tepi-tepi
sungai, juga dataran rendah yang drainasenya baik, dan pada
tanah liat berpasir (Desli Zendrato, 2015).
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e. Perbanyakan tanaman kersen
Perbanyakan kersen dapat dilakukan secara generatif (biji).
Buah kersen yang matang secara fisiologis ditandai dengan
buah berwarna merah. Pengunduhan buah matang dengan
cara dipetik atau memungut buah yang sudah jatuh ke lantai
tanah. Buah masak yang telah diunduh dipilih dan kemudian
dikremas-kremas menggunakan kain kasa, daging buah yang
menyelimuti bijinya dibersihkan, dicuci bersih lalu dikumpulkan
ke dalam wadah dan siap langsung untuk disemaikan.Sebelum
disemai, benih ditiriskan kemudian benih ditabur pada bak
kecambah yang sudah terisi media. kemudian dipindah ke
dalam kantong plastik ukuran 10 x 15 cm yang sudah diisi
media. Media sapih dengan campuran kompos, pasir dan
tanahdengan perbandingan1:2:7. Penyiraman dilakukan setiap
pagi jam 9.00 dan sore jam 16.00 (Desli Zendrato, 2015).
2. Daun Kersen
Daun-daun terletak mendatar dan berseling, helaian daun
berbentuk bundar telur lanset dan tidak simetris, bagian tepi
daun bergerigi dan berujung runcing, daun kersen berukuran
sekitar 1-4 × 4-14 cm, dan memiliki tangkai daun yang pendek
(Handoko, 2013).
Tumbuhan kersen memiliki efek farmakologis, yaitu
sebagai antiseptik. Kandungan dan rebusan daun kersen
ternyata

dapat

berkhasiat

sebagai

pembunuh

mikroba

berbahaya dan dapat digunakan sebagai antiseptik. Rebusan
daun kersen dapat digunakan untuk membunuh bakteri
C.Diptheriea, S. Aureus, P.Vulgaris, S. Epidemis dan K.
Rizhophil pada percobaan yang dilakukan secara invitro (Indra
Kurniawan, 2013).
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Sejauh ini, sebagian banyak orang telah menggunakan
rebusan daun kersen sebagai alternatif obat contohnya dalam
membantu

mengurangi

pembengkakan

kelenjar

prostat,

menurunkan demam, menghilangkan sakit kepala dan flu.
Penelitian

tentang

pemanfaatan

daun

kersen

sebagai

handsanitizer juga telah dilakukan oleh mahasiswa UNAIR yaitu
Maulita Maharani Ulfa dkk, didapatkan keunggulan antiseptik
yang lebih aman dan tanpa efek samping. Telah dilakukan pula
penelitian untuk olahan daun kersen sebagai keripik oleh Dyah
Titin Laswati dkk, berdasarkan hasil uji organoleptik didapatkan
hasil 66% panelis menyatakan rasa keripik tidak pahit dan 93%
mengakui kerenyahan keripik tersebut. Begitu juga pada olahan
minuman teh daun kersen didapatkan keunggulan dalam
penyembuhan

berbagai

penyakit dan

sebagai

antiseptik

mikroba berbahaya yang tentunya aman dikonsumsi. Dengan
demikian, dari penelitian tersebut menghasilkan nilai ekonomis
daun kersen dan daun kersen aman untuk dikonsumsi.
a. Kandungan Daun Kersen
Tabel 2.1 Kandungan dalam 100 gram daun Kersen:
No.

Kandungan

Jumlah

1

Air

77,8 g

2

Protein

1,384 g

3

Lemak

1,56 g

4

Karbohidrat

117,9 g

5

Serat

4,6 g

6

Abu

1,14 g

7

Kalsium

124,6 mg

8

Fosfor

84 mg

9

Besi

1,18 mg

10

Polifenol

0,019 g

7

11

Tanin

0,065 g

12

Flavonol

0,037 g

13

Niacin

0,554 g

14

Vitamin C

80,5 mg

15
Energi
(Wifa Ayatul Ainiy, 2015)

380 kJ/ 100 g

Kandungan-kandungan yang terdapat dalam 100g
daun kersen diantaranya:
1. Flavonoid
Ada tiga kelompok flavonoid yaitu antosianin, flavonol,
dan flavon. Flavonoid dapat ditemukan di buah-buahan dan
sayuran atau tanaman dengan aktivitasnya yang sangat
beragam dan juga seringkali mendukung suatu aktivitas
senyawa utama ataupun sinergisme. Secara umum, ada
begitu banyak manfaat senyawa flavonoid diantaranya
mencegah alergi, infeksi virus dan kondisi peradangan,
membantu tubuh menyerap vitamin C lebih baik dan
memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas sampai
menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular
namun masih membutuhkan penelitian lebih lanjut (Yuliati
Iswandiari, 2018).

2. Tanin
Tanin diduga mampu menghambat pertumbuhan
bakteri dengan cara menginaktivasi enzim. Tanin sebagai
antibakteri tanin diduga berperan sebagai antibakteri karena
memiliki kemampuan senyawa kompleks dengan protein
melalui ikatan hidrogen, jika terbentuk ikatan hidrogen antara
tanin

dengan

protein

kemungkinan

protein

akan

8

terdenaturasi

sehingga

metabolisme

bakteri

menjadi

terganggu (Makkar, 1991).
3. Polifenol
Polifenol, senyawa yang dapat mencegah pertumbuhan
sel kanker. Antioksidan dalam polifenol mampu melindungi
tubuh dari bahaya radikal bebas, yang bisa menjadi
penyebab kanker. Manfaat yang didapatkan dari senyawa
polifenol diantaranya mencegah penyakit jantung dimana
polifenol

sebagai

penghambat

oksidasi

lemak

jahat,

sehingga pembentukan aterosklerosis yang jadi penyebab
penyakit jantung bisa terhambat, dan mampu mencegah
diabetes dengan cara menghambat penyerapan glukosa
dalam usus (Guru Pendidikan, 2014).
4. Vitamin C
Diketahui kandungan vitamin C daun kersen 80,5 mg
jauh lebih banyak dari buah mangga yang hanya 36,4 mg.
Dosis vitamin C yang dibutuhkan tubuh manusia mulai dari
75 hingga 90 mg setiap harinya. Diantara manfaat vitamin C
bagi tubuh adalah mencegah penyakit dan melawan sel
kanker, menurunkan resiko serangan jantung, menjaga
kesehatan mata, meningkatkan mood, mengurangi pilek,
memperbaiki jaringan sel kulit (Anonim, 2017).
5. Karbohidrat, serat, protein
Fungsi utama karbohidrat adalah untuk menyediakan
energi

bagi

tubuh

terutama

otak

dan

sistem saraf.

Dibandingkan lemak, karbohidrat juga mengandung lebih
sedikit kalori. Dalam 1 gram lemak terkandung 9 kalori,
sedangkan dalam 1 gram karbohidrat hanya terkandung 4
kalori. Serat dapat mencegah dan mengobati sembelit dan
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dapat menurunkan resiko terkena diverticulitis atau penyakit
pencernaan karena serat memperlambat pencernaan yang
membuat kenyang lebih lama sehingga membantu menjaga
berat badan. Fungsi protein adalah menyediakan nutrisi
untuk pembentukan otot dan sel-sel di dalam tubuh
yang memungkinkan tubuh untuk bergerak. Protein juga
memungkinkan tubuh untuk mensitetis berbagai enzim dan
hormon dan membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan
dan keseimbangan asam basa (Tedi Mulyadi, 2018).
b. Manfaat Daun Kersen
Manfaat daun kersen antara lain :
1. Antiseptik
Antiseptik

bekerja

dengan

cara

membunuh,

mencegah dan menghambat pertumbuhan bakteri jahat.
Hasil

penelitian

uji

menandakanadanya

fitokimia
flavonoid

pada
mampu

daun

kersen

menghambat

aktivitas bakteri. Senyawa tanin juga bekerja aktif dalam
membunuh

bakteri.

Antiseptik

daun

kersen

dapat

digunakan bagi penderita luka dalam pencegahan infeksi
pada luka (Arum dkk, 2012).
2. Antioksidan
Antioksidan memiliki fungsi dalam memperbaiki sel
tubuh yang mengalami kerusakan dikarenakan radikal
bebas. Antioksidan dapat diperoleh dari bahan yang
banyak mengandung vitamin C, vitamin E, dan beta
karoten. Polifenol pada daun kersen bersifat antioksidan
kuat.Efek ekstrak daun kersen sebagai antioksidan alami
ditunjukkan dengan daya tangkap radikal bebasnya yang
mencapai 97% dalam menangkal radikal bebas.
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3. Anti inflamasi
Anti inflamasi adalah obat yang dapat menghilangkan
radang yang disebabkan bukan karena mikroorganisme.
Sifat-sifat anti inflamasi pada rebusan daun kersen dapat
menghambat terjadinya peradangan di daerah sendi-sendi
sehingga mengurangi nyeri pada penderita. Anti inflamasi
pada

daun

kersen

disebabkan

adanya

kandungan

flavonoid pada daun kersen.
4. Mengontrol tekanan darah
Mengontrol tekanan darah dengan rutin mengonsumsi
seduhan daun kersen kering setiap dua kali sehari,
sehingga senyawa-senyawa dalam daun kersen bekerja
secara efektif.
5. Baik untuk diet
Diketahui bahwa daun kersen memiliki kandungan gizi
yang baik seperti karbohidrat, protein, dan kalsium yang
mampu memenuhi kebutuhan tubuh.
6. Menyehatkan Jantung
7. mencegah diabetes
8. Meningkatkan daya tahan tubuh
(Sigit Pamungkas, 2018)
3. Agar-Agar
Agar-agar, agar atau agarosa adalah zat yang biasanya
berupa gel yang diolah dari rumput laut. Gracilaria sp. merupakan
salah satu rumput laut yang paling banyak digunakan dalam
produksi agar-agar (Nur Hidayah, 2013).
Gel terbentuk ketika saat dipanaskan di air, molekul agaragar dan air bergerak bebas. Saat didinginkan, molekul agar-agar
mulai saling merapat, sehingga terbentuk sistem koloid emulsi
padat atau gel. Agar-agar mulai mencair pada suhu 85 °C dan
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mulai memadat pada suhu 32-40 °C. Agar-agar bersifat gelatin,
sifat ini menarik secara indrawi (Aung Sumbono, 2016).
Fungsi utama agar-agar adalah sebagai bahan pemantap,
penstabil, pengemulsi, pengental, pengisi, penjernih, pembuat gel,
dan lain-lain.Agar-agar dapat menyerap lemak jenuh yang
kemudian terbuang bersama ampas makanan. Agar-agar kaya
akan

serat

sehingga

memperlancar

pencernaan.Agar-agar

memiliki kadar kalsium dan fosfor dalam jumlah yang cukup besar,
dan bermanfaat untuk membantu pembentukan tulang. Agar-agar
juga merupakan salah satu sumber terbaik yodium karena
mengandung 160 mg yodium dalam setiap 100g agar-agar
(Anonim, 2012).
4. Agar-Agar Kering
Pada dasarnya, agar-agar kering sama dengan permen agaragar. Selama ini, agar-agar dikonsumsi hanya dalam bentuk agaragar yang dicampur nata atau roti sebagai kue. Tetapi, melalui
inovasi baru, agar-agar bisa digunakan sebagai permen yang
aman bagi kesehatan. Agar-agar kering terbuat dari tepung agaragar instant dari rumput laut. Dalam agar-agar terkandung
vitamin, mineral colloidal, iodin, asam lemak esensial, asam
amino, dan berbagai enzim. Perbedaan agar-agar biasa dengan
agar-agar kering hanyalah pada bentuk penyajiannya. Agar-agar
kering harus melalui proses pengeringan yang memakan waktu
cukup lama. Agar-agar kering dijemur sampai permukaannya
kering menjadikan agar-agar tidak mudah rusak dan lebih tahan
lama dan tidak menghilangkan rasa manis pada agar-agar kering.
Yang menjadi daya ukur dalam menentukan kualitas dalam
karakteristik dari agar-agar kering adalah tekstur, aroma, rasa dan
warna (Ira Herawati, 2018).
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B. HIPOTESIS
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik hipotesis penelitian
yakni daun kersen dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar
pembuatan agar-agar kering.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimental deskriptif
yang dilakukan dengan cara menggunakan daun kersen sebagai
bahan dasar pembuatan agar-agar kering.

B. Definisi Operasional
1. Variabel Bebas : Daun Kersen
2. Variabel terikat : Hasil uji organoleptik agar-agar kering
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi : Tanaman kersen yang tumbuh di Kab. Bekasi
2. Sampel : Daun kersen yang tumbuh di Perumahan Tridaya Indah
D. Instrumen dan Bahan penelitian
1. Alat :
a. Blender
b. Timbangan
c. Sendok
d. Gelas
e. Saringan
f. Panci
g. Cetakan
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h. Pisau
2. Bahan :
a. Daun Kersen 100 gr
b. Agar-agar 7gr
c. Gula pasir 250 gr
d. Air 450ml
e. Asam sitrat
f. Vanili 1 sachet/2gr
E. Cara Penelitian
a. Proses pembuatan agar-agar kering
1. Bahan dan alat disiapkan pada tempat yang bersih.
2. Daun kersen ditimbang dengan berat 100 gr.
3. 100 gr daun kersen dicuci hingga benar-benar bersih.
4. Daun kersen dirajang lalu diblender dengan menambahkan air
sebanyak 250 ml.
5. Setelah diblender, disaring untuk mendapatkan ekstrak daun
kersen sebanyak 250ml.
6. Ekstrak daun kemudian di masak bersamaan menggunakan
bahan-bahan tambahan diantaranya air 250ml, gula, agar-agar,
asam sitrat, dan vanili. Dimasak hingga mendidih.
7. Setelah matang, tuang adonan agar-agar ke dalam cetakan,
diamkan selama 1 jam.
8. Setelah terbentuk agar-agar, potong kecil-kecil sesuai selera.
9. Jemur dibawah sinar matahari hingga mengkristal.
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b. Proses uji organoleptik :
1. Responden dipersilahkan mencicipi produk makanan yang
disajikan.
2. Kemudian responden mengisi lembar uji organoleptik sesuai
yang ditentukan.
3. Selesai proses pengujian organoleptik dan analisis disampaikan
formulir uji organoleptik kepada penulis.
F. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat

: Tridaya Indah 4 blok D3/20, Tambun Selatan.

Waktu

: 1. Sabtu, 25 Agustus 2018
2. Minggu, 2 September 2018

G. Analisis Hasil
Dari data yang dihasilkan kemudian dilakukan uji organoleptik
terhadap 20 responden meliputi rasa, tekstur, bentuk, aroma, dan
warna. Jika daun kersen menghasilkan agar-agar kering, maka daun
kersen dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar
kering. Jika hasil uji organoleptik diperoleh tidak kurang dari 50%
responden menyatakan suka, maka dikatakan bahwa agar-agar kering
daun kersen yang dibuat enak dan layak dikonsumsi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Tabel 4.1 hasil percobaan 1 uji organoleptik pemanfaatan daun kersen
sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar kering.

SAMPEL
responden 1
responden 2
responden 3
responden 4
responden 5
responden 6
responden 7
responden 8
responden 9
responden 10

Tekstur
1 2 3 4
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aroma
2 3
✓
✓
✓
✓

1

4

1

Rasa
2 3
✓

4
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

1

Warna
2 3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Presentase
kurang suka

0%

20%

0%

0%

presentase
suka

20%

60%

60%

70%

Presentase
sangat suka

80%

20%

40%

30%
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Tabel 4.2 hasil percobaan 2 uji organoleptik pemanfaatan daun kersen
sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar kering.
SAMPEL
responden 1
responden 2
responden 3
responden 4
responden 5
responden 6
responden 7
responden 8
responden 9
responden 10

Tekstur
1 2 3 4
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1

Aroma
2 3

4
✓

1

Rasa
2 3

✓
✓
✓
✓
✓
✓

4
✓
✓
✓

1

warna
2 3

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

Presentase
kurang suka

0%

0%

0%

0%

presentase
suka

10%

20%

20%

0%

Presentase
sangat suka

90%

80%

80%

100%

Keterangan :
1. Tidak suka
2. kurang suka
3. suka
4. sangat suka
B. Pembahasan
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari kedua percobaan yang
dilakukan berupa agar-agar kering daun kersen dengan rasa manis,
berwarna coklat, memiliki tekstur yang keras diluar dan kenyal didalam,
dan menghasilkan aroma yang tajam pada percobaan ke-2 dikarenakan
penambahan vanili pada agar-agar kering daun kersen.

4
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Berdasarkan hasil uji organoleptik pada percobaan tabel 4.1
dapat diketahui bahwa uji organoleptik agar-agar kering kepada 10
responden. Responden cenderung menyukai tekstur, warna dan rasa
tetapi tidak menyukai aroma. Dari uji tekstur, 100% orang menyukai
tekstur dan 0% orang tidak menyukai tekstur agar-agar kering. Dari uji
aroma, 80% orang menyukai aroma dan 20% tidak menyukai aroma
agar-agar kering. Dari uji rasa, 100% orang menyukai rasa dan 0%
orang tidak menyukai rasa agar-agar kering. Dari uji warna, 100%
orang menyukai warna pada agar-agar kering dan 0% orang tidak
menyukai

warna

pada

agar-agar

kering.

Secara

keseluruhan

berdasarkan uji organoleptik, terhadap 10 responden terhadap tekstur,
aroma, rasa dan warna dapat disimpulkan bahwa 95% responden
menyukai agar-agar kering daun kersen. Berdasarkan hasil uji
organoleptik pada percobaan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa uji
organoleptik agar-agar kering kepada 10 responden, responden
menyukai tekstur, aroma, rasa dan warna agar-agar-agar kering daun
kersen. Dari uji tekstur, 100% orang menyukai tekstur agar-agar kering
daun kersen. Dari uji aroma, 100% orang menyukai aroma agar-agar
kering daun kersen. Dari uji rasa, 100% orang menyukai rasa agar-agar
kering. Dari uji warna, 100% orang menyukai warna agar-agar kering
daun kersen. Secara keseluruhan berdasarkan uji organoleptik,
terhadap 10 responden terhadap tekstur, aroma, rasa dan warna dapat
disimpulkan bahwa 100% responden menyukai agar-agar kering daun
kersen.
Tabel 4.3 Hasil persentase rata-rata uji organoleptik.

Percobaan
1
2

Uji

Rata-rata

Tekstur

Aroma

Rasa

Warna

100%
100%

80%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata

97,50%
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Berdasarkan perhitungan dari tabel dapat didapatkan bahwa
97,5% menyukai agar-agar kering daun kersen dan terbukti hipotesis
yang dibuat peneliti bahwa daun kersen dapat dimanfaatkan sebagai
bahan dasar pembuatan agar-agar kering.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dari tabel dapat disimpulkan bahwa 97,5%
responden menyukai agar-agar kering daun kersen dan dapat terbukti
hipotesis yang dibuat peneliti bahwa daun kersen dapat dimanfaatkan
sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar kering.
B. Saran

1. Masyarakat dapat memanfaatkan daun kersen sebagai bahan dasar
pembuatan agar-agar kering.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kandungan gizi pada
agar-agar kering.
3. Dalam pembuatan agar-agar kering untuk mendapatkan manfaat
utama daun kersen sebaiknya penggunaan gula dikurangi.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk penggunaan oven dalam
proses pengeringan untuk mendapatkan hasil yang lebih higienis.
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Daun kersen

Bahan-bahan tambahan
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Proses pembuatan agar-agar kering daun kersen
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Agar-agar daun kersen yang dijemur

Agar-agar kering yang mengkristal
setelah dijemur beberapa hari
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