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. BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Jambu air yang baik untuk digunakan sebagai produk selai adalah jambu air 

yang memiliki tingkat kematangan yang pas tidak mendekati busuk dan tidak juga 

muda. Apabila yang digunakan adalah jambu air yang masih muda maka 

hasilvselai jambu air tidak akan memiliki warna yang bagus karena warna yang 

dimiliki jambu air muda Cincalo yang penulis pakai adalah berwarna hijau yang 

akan membuat warna selai menjadi lebih pucat dan rasa dari selainya akan 

cenderung menjadi sepat.  

 Dari data yang peneliti peroleh dengan cara menyebarkan kuisioner dan 

responden juga  merasakan selai jambu air. Maka dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut : 

1. Ditinjau dari Rasa antara selai jambu air dan selai strawberry. Rasa selai 

jambu air sedikit menyamai rasa dari selai strawberry akan tetapi tetap 

rasa selai strawberry yang unggul. Dapat dibuktikan dari persentase 100% 

rasa menurut penilaian responden. Rasa selai jambu air sangat setuju 

(33%), setuju (60%), tidak setuju (7%)  sedangkan selai strawberry sangat 

setuju (60%), setuju (40%). Dikarenakan selai strawberry masih sangat 

kuat rasa asamnya dari buah itu sendiri sedangkan selai jambu air lebih 

cenderung manis walaupun masih terasa sedikit asam. 

2. Ditinjau dari Aroma antara selai jambu air dan selai strawberry. Aroma 

selai jambu air lebih unggul dari pada selai strawberry. Dapat dibuktikan 
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dari persentase 100% aroma menurut penilaian responden. Aroma selai 

jambu air : sangat setuju (53%), setuju (47%) sedangkan aroma selai 

strawberry : sangat setuju (33%), setuju (67%). Hal ini dikarenakan 

aroma khas jambu air masih tetap tercium walaupun telah melewati 

proses pemasakan sedangkan selai strawberry sebenarnya masih memiliki 

aroma akan tetapi sedikit tersamarkan akibat proses pemasakan serta 

penambahan gula. 

3. Ditinjau dari tekstur antara selai jambu air dan selai strawberry. Tekstur 

dari selai jambu air dan selai strawberry memiliki nilai rata-rata 

persentase yang sama. Dapat dibuktikan dari persentase 100% tekstur 

menurut penilaian responden. Tekstur selai jambu air : sangat setuju 

(40%), setuju (53%), tidak setuju (7%) sedangkan tekstur dari selai 

strawberry : sangat setuju (53%), setuju (40%), tidak setuju (7%). Hal ini 

dapat disebabkan karena tekstur buah jambu dan buah strawberrytidak 

banyak memiliki serat sehingga pada saat proses dihancurkan dengan 

blender menghasilkan tekstur yang halus. 

4. Ditinjau dari bentuk antara selai jambu air da selai strawberry.Bentuk dari 

selai jambu air dan selai strawberry memiliki persentase yang sama. 

Dapat dibuktikan dari persantase 100% bentuk menurut penilaian 

responden. Bentuk selai jambu air : sangat setuju (33%), setuju (53%), 

tidak setuju (13%) dan tekstur dari selai strawberry : sangat setuju (33%), 

setuju (53%), tidak setuju (13%). Hal ini dikarenakan memilikiselai 
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jambu air dan selai strawberry memiliki tingkat semipadat yang pas untuk 

dijadikan olesan. 

Selai jambu air cukup diterima oleh para responden dapat dilihat dari 

pembahasan diatas yang rata-rata responden menyatakan suka terhadap selai 

jambu air mulai dari rasa, aroma, tekstur dan bentuk saling menutupi satu sama 

lain.  

Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa jambu air dapat dijadikan 

menjadi produk olahan selai sebagai pengganti strawberry yang telah banyak 

diketahui olah masyarakat. Serta juga untuk menjadikan tambahan inovasi baru 

pada olahan selai. 

B. Saran 

       Saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Perlu eksperimen lebih lanjut untuk menambahkan beberapa bahan lain 

agar warna, rasa, bentuk dan tekstur selai jambu air lebih berkualitas. 

2. Perlu adanya uji kandungan gizi pada komposisi terbaik selai jambu air 

agar diperoleh hasil selai jambu air yang dapat disimpan lebih lama. 

3. Selai jambu air juga tidak dapat digunakan menjadi olesan roti, akan 

tetapi dapat juga dijadikan tambahan variasi isian pada roti manis. 
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