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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selai atau jam adalah makanan yang kental atau semi padat terbuat dari 

buah-buahan dengan penambahan gula atau dektrosa sehingga menghasilkan 

makanan awet dengan kandungan total padatan terlarut minimal 65%. Beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan selai antara lain pengaruh panas 

dan konsentrasi gula pada proses pemasakan serta keseimbangan proporsi gula, 

pektin dan asam. Selai dapat dibuat dari cacahan, sisa saringan/gilingan buah yang 

dimasak dengan gula sampai campuran lekat dan tetesan dari sendok pada spoon 

test menyerupai jelly. Bila dikeluarkan dari wadahnya akan cenderung 

mempertahankan bentuknya tapi tidak sekukuh jelly. 

Pemanfaatan buah menjadi produk selai mendapatkan keuntungan yang 

cukup besar. Selai yang dihasilkan juga dapat disimpan dalam kurun waktu yang 

cukup lama . Kriteria buah yang digunakan dalam pembuatan selai adalah buah 

yang telah matang dan tidak memiliki tanda-tanda busuk. Buah yang masih muda 

tidak dapat digunakan untuk pembuatan selai karena masih banyak mengandung 

pati dan kandungan pektinnya rendah. Salah satu pemanfaatan buah untuk diolah 

menjadi selai adalah buah apel. Apel sengaja digunakan selain harganya yang 

terjangkau dan juga berbuah tak kenal musim, pemanfaatan apel menjadi selai 

sendiri ini terlalu banyak dijumpai, sehingga diharapkan selai apel ini menjadi 

inovasi baru pengolahan apel yang dapat digemari seperti halnya  keripik apel yang 

sering dijumpai sebagai oleh-oleh khas Kota Malang atau kota Batu. Dan dengan 

adanya inovasi baru tersebut dapat mencukupi kebutuhan gizi masyarakat karena 
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produk ini dibuat dengan bahan-bahan yang alami, tidak berbahaya dan memiliki 

kandungan gizi yang cukup dibutuhkan untuk tubuh. 

Di daerah Batu terdapat tiga varietas buah apel yang dikembangkan yakni 

apel Manalagi, apel Romebeauty, dan apel Anna. Apel ini diduga mempunyai 

kandungan antioksidan tinggi yang ditandai dengan adanya warna merah. β-karoten 

merupakan antioksidan yang larut dalam lemak berperan penting sebagai pigmen 

warna pada buah apel dan juga tanin merupakan antioksidan yang larut dalam air 

yang banyak terdapat pada buah apel. Bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan selai selain bahan utama yaitu buah, bahan tambahan merupakan bahan 

yang cukup penting digunakan untuk menyempurnakan proses, penambahan 

produk jadi dan daya awet. Komposisi bahan baku dan bahan tambahan dalam 

pengolahan selai harus tepat sehingga diperoleh produk akhir yang baik. Bahan 

tambahan yang digunakan untuk pengolahan selai adalah gula, pektin, air, asam 

sitrat dan bahan pengawet.  

Pektin yang digunakan dalam pembuatan selai apel ini menggunakan pektin 

daun cincau hijau yang diektrak sendiri. Cincau hijau sendiri kaya akan karbohidrat, 

polifenol, saponin, dan lemak; tidak ketinggalan kalsium, fosfor, vitamin A dan B. 

Selain itu, komponen utama ekstrak cincau hijau yang membentuk gel adalah 

polisakarida pektin yang bermetoksi rendah. Klorofil didalam daun cincau 

diketahui sebagai sumber antioksidan terbanyak dibandingkan dengan tanaman 

herbal seperti murbei, pegagan, dan katuk, dengan konsentrasi klorofil sebanyak 

1708,8 mg/kg. Dengan pemanfaataan pektin daun cincau hijau sebagai bahan 

tambahan pengental pada selai apel, diharapkan selai apel ini mengandung gizi 
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yang cukup dan dapat dimanfaatkan sebagai selai dengan kandungan antioksidan 

yang cukup tinggi. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi varietas apel dan penambahan pektin daun 

cincau hijau terhadap kualitas selai; 

2. Mengetahui pengaruh varietas apel terhadap kualitas selai; 

3. Mengetahui pengaruh penambahan pektin daun cincau hijau terhadap kualitas 

selai. 

1.3 Hipotesa Penelitian 

 Hipotesa dari penelitian ini adalah : 

1. Terdapat interaksi varietas apel  dan penambahan pektin daun cincau hijau 

terhadap kualitas selai; 

2. Terdapat pengaruh varietas apel terhadap kualitas selai; 

3. Terdapat pengaruh penambahan pektin daun cincau hijau terhadap kualitas selai. 


