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ABSTRAK

Gandaria merupakan salah satu jenis  buah lokal di Maluku yang khas atau spesifik 
dan biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar atau diolah menjadi juice dan manisan. 
Pengembangan produk olahan buah gandaria sangat dibutuhkan untuk menambah 
penganekaragaman olahan buah gandaria, salah satunya yaitu fruit leather. Fruit 
leather merupakan suatu bentuk olahan buah-buahan, berbentuk lembaran tipis dengan 
ketebalan 2-3 mm, kadar air 10-15%, serta konsistensi dan rasa yang spesifik sesuai 
jenis buah-buahan yang digunakan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mutu or-
ganoleptik fruit leather gandaria dengan berbagai perlakuan konsentrasi gula. Bahan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah gandaria matang optimal, gula, dan 
karagenan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktor tunggal, yaitu 
konsentrasi gula 0%, 5%, 10%, dan 15%. Mutu organoleptik diuji menggunakan uji 
hedonik untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap rasa, warna, aroma, 
dan tekstur (plastisitas) fruit leather gandaria. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
berdasarkan mutu organoleptik fruit leather gandaria disukai panelis dari segi warna, 
rasa, aroma dan tekstur (plastisitas). Perlakuan konsentrasi gula 15 % memberikan 
nilai skala kesukaan rasa tertinggi yaitu 4.73 (suka mendekati sangat suka)..
Kata kunci : fruit leather, gandariaa, organoleptik.

ABSTRACT 

‘Gandaria’ (Bouea Macrophylla) is one of the particular indigenous fruits in Maluku. 
Generally, Gandaria is consumed as juice or sweetmeat. The development of Gandaria 
processed products is needed to enrich the variety of processed Gandaria products, 
one of which is fruit leather. Fruit leather is one of the fruit processing types in a form 
of thin sheets with 2-3mm thickness and 10-15% moisture carrying along the specific 
taste and consistency of the various fruits used. The objective of this study is to find 
the organoleptic quality in Gandaria fruit leather with various sugar concentration. 
The ingredients used in this research are ripe Gandaria, sugar and carrageenan. This 
research employs single factor completely randomized design of 0%, 5%, and 15% of 
sugar concentration. The organoleptic quality is tested using hedonic test to discover 
the level on consumers’ preference of flavor, color, and texture (plasticity) of Gandaria 
fruit leather. The result shows that based on the organoleptic quality, Gandaria fruit 
leather is liked most in terms of color, flavor and texture (plasticity); specifically, 15% 
of sugar concentration gives the highest preference score of 4.73 (best preferred).
Keywords: Fruit Leather, Gandaria, Organoleptic

PENDAHULUAN
Tanaman buah-buahan di Maluku banyak 

tersebar dibeberapa kabupaten dan kotamadya 
dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi 

dan potensi pasar yang menguntungkan. Varietas 
buah-buahan yang banyak dijumpai adalah 
varietas lokal dan buah-buahan yang khas atau 
spesifik Maluku, seperti buah pisang tongka 
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langit, buah tomi-tomi, buah gandariaa, dan 
lain-lain. 

Tanaman gandaria (Bouea macrophylla 
Griffith) merupakan tanaman buah tropik Maluku 
yang sangat spesifik dan dikenal sebagai exotic 
fruit (Rehatta, 2005), .Buah gandaria yang 
masih muda berwarna hijau dan dikonsumsi 
sebagai campuran sambal, rujak dan lalapan 
(Sinay, 2011). Buah yang sudah matang berwana 
kuning dan memiliki rasa kecut manis dan 
dapat dikonsumsi langsung sebagai buah meja, 
sebagai es buah, maupun dalam bentuk olahan 
seperti sirup, manisan dan selai (Kurniawan dan 
Bayu, 2010). Pemanfaatan buah gandaria oleh 
masyarakat Maluku umumnya hanya sebagai  
buah meja ataupun diolah menjadi jus. Untuk 
itu perlu dikembangkan upaya pengolahan buah 
gandaria menjadi produk olahan yang lain, salah 
satunya yaitu  fruit leather. 

Fruit leather merupakan salah satu 
produk makanan ringan dari bubur buah (puree) 
yang dikeringkan dalam oven atau dehidrator 
(Puspasari, 2005). Produk ini berbentuk lembaran 
tipis dengan ketebalan 2-3 mm, kadar air 10-15 
%, Aw kurang dari 0.7%, mempunyai konsistensi 
dan rasa khas sesuai dengan jenis buah-buahan 
yang digunakan. Kriteria yang diharapkan dari 
fruit leather adalah warnanya yang menarik, 
teksurnya yang sedikit liat dan kompak, serta 
memiliki plastisitas yang baik, sehingga dapat 
digulung dan tidak mudah patah (Historiarsih, 
2010).   

Proses pembuatan fruit leather sering 
menggunakan bahan tambahan, yaitu bahan 
pengikat (rumput laut, karagenan, gum arab, 
dan lain-lain) dan gula. Penambahan gula 
sangat ditentukan oleh kandungan gula yang 
terdapat pada bahan dasar (buah). Beberapa 
hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan 
gula pada fruit leather sangat bervariasi yaitu, 
konsentrasi gula 20% merupakan hasil terbaik 
dalam pembuatan fruit leather nenas dan rumput 
laut (Asben, 2007). Konsentrasi gula 40% dalam 
pembuatan fruit leather mangga dan rosella 
lebih disukai panelis (Safitri, 2012).Konsentrasi 
gula 15% merupakan perlakuan terbaik dalam 
pembuatan fruit leather labu kuning dan buah 
naga (Prayuda V R, 2010).

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk 
meningkatkan penganekaragaman produk olahan 
buah gandaria, maka dilakukan pembuatan fruit 
leather buah gandaria menggunakan beberapa 
konsentrasi gula untuk melihat daya terima panelis 
terhadap gandaria leather  yang dihasilkan.

METODOLOGI PENELITIAN
Bahan baku yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buah gandaria matang 
optimal ditandai dengan warna buah kuning 
merata . Bahan tambahan yang digunakan adalah 
karagenan dan gula pasir .

Metode
Penelitian menggunakan metode rancangan 

acak lengkap faktor tunggal dengan konsentrasi 
gula sebagai perlakuan, yaitu kontro (0%)l, 
gula 5 %,  10%, dan 15% . Tahapan penelitian 
pembuatan fruit leather gandaria adalah sebagai 
berikut : buah gandaria disortasi, dicuci bersih 
dan dikering anginkan, kemudian dikupas 
kulitnya dan diambil daging buahnya. Daging 
buah kemudian diblender sambil ditambahkan 
karagenan 1% dan gula sesuai konsentrasi 
perlakuan (0, 5, 10, dan 15%) sehingga menjadi 
bubur buah.   Bubur buah tersebut kemudian 
dituang pada nampan ukuran 24 x 24 cm yang 
telah diolesi dengan margarin dengan ketebalan 
± 4 mm, setelah itu dikeringkan pada oven dan 
kompor minyak tanah merk hock pada suhu 
60oC selama 1 jam. Pengeringan selanjutnya 
menggunakan sinar matahari (pemanasan efektif 
pada siang hari pukul 12.00 WIT) selama 3 
jam. Fruit leather yang telah kering kemudian 
dipotong lalu dikemas dan siap dianalisa.

Mutu organoleptik
Pengujian mutu organoleptik untuk 

mengetahui daya terima konsumen terhadap fruit 
leather gandaria menggunakan uji hedonik dan 
mutu hedonik  (Setyaningsih et al. 2010). Mutu 
organoleptik yang diuji meliputi parameter rasa, 
warna, aroma, dan tekstur (plastisitas) dengan 
menggunakan uji hedonik dengan 5 skala, yaitu 
skala 1 (tidak suka), skala 2 (agak suka), skala 3 
(biasa), skala 4 (suka), dan skala 5 (sangat suka). 
Data hasil pengujian mutu organoleptik dianalisa 
secara deskriptif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Mutu organoleptik bahan pangan akan 

mempengaruhi diterima atau ditolaknya pangan 
tersebut oleh konsumen sebelum menilai 
kandungan gizi dari bahan pangan tersebut. 
Pengujian mutu organoleptik terhadap fruit 
leather  gandaria pada penelitian ini menggunakan 
30 orang panelis dan pengujiannya meliputi rasa, 
warna, aroma, dan tekstur. Data rataan hasil 
pengujian mutu organoleptik dapat dilihat pada 
tabel 1. 
Tabel 1.  Rataan hasil pengujian mutu organoleptik 

fruit leather gandaria
Atribut 
mutu

Perlakuan konsentrasi gula (%)
0 % 5% 10% 15%

Warna*) 4.93 4.83 4.76 4.44
Rasa*) 4.43 4.5 4.63 4.73

Aroma*) 4.53 4.63 4.60 4.73
Tekstur*) 4.26 4.00 4.13 3.93

Nilai rata-rata kesukaan warna fruit leather 
gandaria dari ketiga jenis perlakuan konsentrasi 
gula yang disajikan pada tabel 1 memperlihatkan 
bahwa penerimaan panelis terhadap warna fruit 
leather semakin menurun dengan meningkatnya 
perlakuan konsentrasi gula, tetapi warnanya 
tidak berbeda jauh. Nilai penerimaan panelis 
dari segi warna berkisar antara 4.44 – 4.93 yaitu 
pada kriteria suka sampai mendekati sangat 
suka. Jika dideskripsikan secara visual (gambar 
1) warna fruit leather gandari yang dihasilkan 
tidak berbeda jauh dengan warna buah aslinya 
yaitu kuning, hal ini sesuai dengan pendapat 
Nurlaely (2002) bahwa fruit leather yang baik 
memiliki warna khas dari bahan baku jenis buah 
yang digunakan. 

            
Gambar 1. Fruit leather gandaria dengan berbagai perlakuan konsentrasi gula

Nilai rataan penerimaan panelis terhadap 
rasa fruit leather gandaria yang tersaji pada tabel 1 
dari berbagai perlakuan konsentrasi gula  berkisar 
antara 4.43-4.73 (suka sampai mendekati sangat 
suka). Nilai kesukaan rasa tertinggi terdapat 
pada perlakuan konsentrasi gula 15%, yaitu nilai 
skala 4.73 (mendekati sangat suka) dan nilai 
terendah pada perlakuan kontrol yaitu 4.43 (suka). 
Rendahnya penerimaan panelis terhadap rasa fruit 
leather gandaria pada perlakuan kontrol (0% 
gula) mungkin disebabkan karena pada perlakuan 
ini masih terasa agak asam sesuai dengan rasa 
asli dari buah gandaria. Semakin meningkat 
konsentrasi gula, semakin meningkat juga nilai 
penerimaan rasa dari panelis, karena sudah ada 
penambahan gula sehingga rasa agak asamnya 
semakin berkurang.    

Aroma merupakan salah satu faktor 
penting untuk memilih makanan dan banyak 
menentukan kelezatan suatu makanan. Dari segi 
aroma fruit leather gandaria dengan berbagai 
konsentrasi gula, nilai skala hedonik berkisar 
antara 4.53-4.73 (suka sampai mendekati sangat 
suka). Berdasarkan penilaian ini mengindikasikan 
bahwa dari segi aroma fruit leather gandaria 
disukai dan sangat disukai oleh konsumen karena 
fruit leather yang dihasilkan memiliki aroma 
yang baik.

Tekstur yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah plastisitas yang dirasakan oleh panelis 
pada saat fruit leather ditarik tidak mudah putus 
dan pada saat digigit dan dikunyah tidak keras 
dan rasanya kenyal. Fruit leather gandaria dengan 
perlakuan konsentrasi gula 0% (kontrol) memiliki 
skala penilaian 4.26 (suka) dan perlakuan 
konsentrasi gula 15% memiliki skala hedonik 
terendah yaitu 3.93 (mendekati suka). Perlakuan 
kontrol lebih disukai panelis karena memiliki 
tekstur yang plastis (tidak mudah putus) dan 
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rasanya kenyal, dengan adanya penambahan gula, 
skala penilaian plastisitas atau kekenyalan dari 
fruit leather gandaria semakin menurun.  

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa fruit 

leather gandaria dengan berbagai perlakuan 
konsntrasi gula dapat diterima oleh panelis dari 
segi rasa, warna, aroma dan tekstur (plastisitas). 
Nilai penerimaan tertinggi dari segi warna dan 
aroma pada perlakuan konesntrasi gula 0 %, yaitu 
skla hedoniknya 4.93 dan 4.26, sedangkan dari 

segi rasa dan aroma pada perlakuan konsntrasi 
gula 15%, yaitu skala 4.73. 
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