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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Selai 

Selai adalah makanan semi basah yang dapat dioleskan yang dibuat dari 

pengolahan buah-buahan, gula atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan 

bahan tambahan pangan yang diijinkan (SNI, 2008). Selai adalah makanan semi 

padat atau kental, yang terbuat dari 45 bagian berat bubur buah dan 55 bagian berat 

gula. Bubur buah adalah daging buah yang telah dihaluskan (Fachruddin, 1997). 

Selai diperoleh dengan jalan memanaskan campuran antara bubur buah 

dengan gula. Penambahan gula dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan 

tekanan osmotik pada jasad renik yang akan menyerap dan mengikat air sehingga 

mikroba tidak bebas menggunakan air untuk umbuh pada rosuk. Kemudian bubur 

buah dengan gula dipekatkan melalui pemanasan dengan api sedang sampai 

kandungan gulanya menjadi 68%. Pemanasan atau pemasakan yang terlalu lama 

menyebabkan hasil selai menjadi keras dan sebaliknya jika terlalu lama 

menyebabkan hasil selai menjadi keras dan sebaliknya jika terlalu singkat akan 

menghasilkan selai yang encer (Astawan dkk, 2004). 

Selai dapat dibuat dari berbagai macam buah diantaranya nanas, strawberi, 

jambu biji, ceremai, pepaya, pisang, sirsak, mangga, labu merah dan apel. Buah 

dapat dipilih sesuai dengan ketersediaan yang ada dilingkungan sekitar atau 

berdasarkan rasa buah yang disukai oleh konsumen pada umumnya (Margono, 

2000). Adapun syarat mutu selai buah menurut SNI_01-3746-2008 dapat dilihat 

pada Tabel 1. Sedangkan Kriteria mutu selai yang ditetapkan oleh pemerintah dapat 

dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 1. Persyaratan Mutu Selai Buah 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan : 

 Aroma 

 Rasa 

 Warna 

- 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

2 Serat buah - positif 

3 Padatan terlarut % fraksi 

massa 

Min. 65 

4 Cemaran logam : 

 Timah (Sn) 

 

mg/kg 

 

Maks. 250,0* 

5 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks.1,0 

6 Cemaran mikroba 

 ALT (angka lempeng 

total) 

 Bakeri coliform 

 Staphylociccus aureus 

 Clostridium sp. 

 Kapang/khamir 

 

Koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

Maks. 1,0 

<3 

Maks. 2,0x10 

<10 

Maks. 5,0x10 

 *dikemas dalam kaleng   

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2008) 

Tabel 2. Kriteria Mutu Selai Buah  

Syarat Mutu Standar 

Kadar air maksimum 35 % 

Kadar gula minimum 55 % 

Kadar pektin maksimum 0,7 % 

Padatan tak terlarut minimum 0,5 % 

Serat buah Positif 

Kadar bahan pengawet 50 mg/kg 

Asam asetat Negatif 

Logam berbahaya(Hg, Pb, As) Negatif 

Rasa Normal 

Bau Normal 

Sumber : SII. No. 173 Tahun 1978 

2.2  Apel (Malus sylvestris Mill) 

Kata apel berasal dari Inggris yaitu apple. Apel adalah buah yang banyak 

dikonsumsi orang di seluruh dunia, bukan hanya untuk pencuci mulut tapi juga 

untuk menambah gizi pada tubuh. Apel merupakan tanaman buah tahunan yang 

berasal dari pengunungan caucacus di Asia dan kemudian menyebar ke seluruh 
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pelosok Asia. Varietas apel yang dikembangkan di Indonesia umumnya datang dari 

Eropa dan Australia. Buah ini masuk ke Indonesia pada tahun 1934 dan memiliki 

beberapa varietas apel unggulan antara lain: Rome Beauty, Manalagi, Anna, 

Princess Noble dan Wangli atau Lali jiwo (Shatikah 2010).  

Dalam 100 gram buah apel mengandung energi 58,00 kal, protein 0,30 g, 

lemak 0,40 g, karbohidrat 14,90, kalsium 6,00 mg, fosfor 10,00 mg, serat 0,70 g, 

besi 1,30 g, vitamin A 24,00 RE, vitamin B1 0,04 mg, vitamin B2 0,03 mg, vitamin 

C 5,00 mg dan niacin 0,10 mg (Emma, 2003). Apel memiliki banyak khasiat yang 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh antara lain menurunkan kolesterol darah, 

menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, meningkatkan HDL, 

membunuh virus infeksi, mengurangi nafsu makan, memperlancar pencernaan, 

mempertahankan kesehatan syaraf, agen anti kanker, menjaga kesehatan jantung. 

Klasifikasi Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill) menurut Simpson (2006), 

tanaman apel termasuk dalam:  

Divisio  : Spermatophyta  

Subdivisio  : Angiospermae 

Klas   : Dicotyledonae  

Ordo   : Rosales  

Famili   : Rosaceae 

 Genus  : Malus  

Spesies  : Malus sylvestris Mill 

Di Indonesia apel diperkenalkan oleh orang Belanda dan dikembangkan 

oleh orang Indonesia. Sayangnya daerah di Indonesia yang cocok ditanami apel 

masih sangat terbatas. Daerah Batu, Malang, merupakan sentra apel di Indonesia 



7 

 

 

karena tanaman ini banyak diusahakan sebagai suatu usaha tani. Oleh penduduk di 

Malang tanaman ini ditanam di pekarangan maupun di kebun (Untung, 1996). 

Tabel 3. Kandungan Kimia Buah Apel Varietas Manalagi, Rome Beauty, 

dan Anna 

Komponen Manalagi Rome Beauty Anna 

Total Gula (%) 11,50 9,79 8,29 

Total Asam (%) 0,30 0,39 0,32 

Vitamin C (mg/100g) 

Pektin (g) 

7,43 

1,18 

11,42 

0,56 

8,18 

9-15 

Sumber : Soelarso (1996) dan Ashurst (1995) 

          
 A    B    C 

Gambar 1. Buah apel A (Anna), B (Manalagi), dan C (Romebeauty) 

 

2.2.1  Apel Anna 

Apel ini mempunyai aroma yang kuat dengan rasa agak asam. Kadar air dan 

kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Apel anna berbentuk lonjong seperti 

trapesium terbalik. Kulit buahnya halus tetapi tipis dan berwarna merah tua. Kadar 

airnya sekitar 84,12% (Sufrida, 2004). 

2.2.2  Apel Manalagi 

Apel ini memiliki rasa yang manis walaupun masih muda dan aromanya 

harum. Diameter buah ini berkisar antara 5-7 cm dengan berat 75-160 gram per 

buahnya. Daging buahnya berawarna putih, kadar airnya hanya 84,05%. Bentuk 

bijinya bulat dengan ujung tumpul dan berwarna cokelat tua (Sufrida, 2004). 



8 

 

 

2.2.3  Apel Rome Beauty 

Apel jenis ini merupakan apel yang paling banyak ditanam petani di daerah 

Batu Malang yaitu sekitar 70%. Kulitnya tebal berwarna merah pudar, daging 

buahnya berwarna putih kekuningan. Memiliki kandungan air hingga 86,65%. 

Diameter buah ini berkisar antara 5 –12 cm dengan berat 70 –300 gram per 

buahnya. Apel jenis Rome Beauty mempunyai rasa manis disertai rasa lebih masam 

dibanding apel jenis lain (Sufrida, 2004). 

2.3  Daun Cincau (Premna oblongifolia Merr.) 

 Cincau dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai minuman tradisional. 

Secara umum ada 2 jenis cincau, yaitu cincau hijau baik cincau hijau pohon 

(Premna oblongifolia Merr) maupun cincau hijau rambat (Cyclea barbata L 

Miers.), dan cincau hitam. Keduanya berbeda dalam hal warna, cita rasa, 

penampakan, bahan baku, dan cara pembuatannya. Secara konvensional cincau 

hijau dibuat dari daun cincau tanpa proses pemanasan, sedangkan cincau hitam 

dibuat dari seluruh bagian tanaman janggelan dengan bantuan proses pemanasan 

danpenambahan pati serta abu “Qi” (Astawan, 2004). 

     
A    B    C 

Gambar 2. Daun Cincau (A) Cincau hitam (Mesona palustris BI), (B) Cincau 

Hijau (Premna oblongifolia Merr.) dan (C) Cincau Hijau (Cyclea 

barbata L Miers) 
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 Perbedaan antara cincau hijau pohon dengan cincau hijau rambat adalah 

cincau hijau pohon (Premna oblongifolia Merr.) sering disebut cincau perdu. Jenis 

cincau ini tidak memanjat atau merambat seperti cincau hijau rambat (Cyclea 

barbata L Miers). Cincau perdu merupakan tanaman perdu yang dapat bercabang 

banyak sehingga jika pertumbuhannya baik dan tidak kekurangan air maka tanaman 

ini sangat rimbun. Cincau perdu dapat tumbuh baik di daerah yang berketinggian 

50-1000 meter di atas permukaan laut dengan kondisi tidak kekurangan air 

(Sunanto, 1995). Tumbuhan cincau hijau (Cylea barbata L Miers.) merambat, 

memiliki daun berwarna hijau pucat dengan rambut di atas permukaannya. Pada 

penelitian ini digunakan bahan baku berupa cincau hijau pohon (Premna 

oblongifolia Merr.), hal ini disebabkan jenis cincau inilah yang banyak ditemukan 

di lingkungan sekitar. 

Cincau hijau merupakan tanaman obat yang dapat dikonsumsi dalam bentuk 

pangan fungsional, seperti makanan pencuci mulut dan healthy snack. Secara 

tradisional tanaman ini digunakan sebagai obat penurun panas, obat radang 

lambung, menghilangkan rasa mual, hingga penurun darah tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ekstrak air cincau dapat menurunkan sel kanker. Bahkan 

ekstrak dari akar cincau mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Beberapa 

komponen yang berperan aktif dalam cincau adalah karotenoid,  flavonoid, dan 

klorofil (Mardiah, 2007). 

 Manfaat suatu bahan pangan dapat dilihat dari kandungan gizinya. Berbagai 

informasi menunjukkan cincau tidak perlu diragukan peranannya sebagai bahan 

pangan dan diyakini sebagai tanaman berkhasiat obat. Beberapa kandungan gizi 

dalam cincau hijau dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut : 
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Tabel 4 Kandungan Gizi Cincau Hijau 

Komponen zat gizi Jumlah 

Kalori (kal) 122 

Protein(g) 6,0 

Lemak (g) 1,0 

Hidrat arang (g) 26,0 

Kalsium (mg) 100 

Fosfor (mg) 100 

Besi (mg) 3,3 

Vitamin A(SI) 107,5 

Vitamin B1 (mg) 80,00 

Vitamin C (g) 17,00 

Air (g) 66,00 

Bahan yang dapat dicerna (%) 40,00 

Sumber : Pitojo dan Sumiyati (2005). 

2.4  Pektin 

Hidrokoloid banyak digunakan dalam aneka ragam olahan pangan,sifatnya 

dikehendaki karena dapat membentuk gel. Pada umumnya hidrokoloid tanaman 

terdiri atas senyawa polisakarida, dan memang telahdiduga bahwa penyusun 

senyawa yang menenrtukan sifat penjendalan cincau adalah senyawa polisakarida 

(Haryadi, 1991). 

 Kata pektin berasal dari bahasa Latin “pectos” yang berarti pengental atau 

yang membuat sesuatu menjadi keras/ padat. Pektin ditemukan oleh Vauquelin 

dalam jus buah sekitar 200 tahun yang lalu. Pada tahun 1790, pektin belum diberi 

nama. Nama pektin pertama kali digunakan pada tahun 1824, yaitu ketika 

Braconnot melanjutkan penelitian yang dirintis oleh Vauquelin. Braconnot 

menyebut substansi pembentuk gel tersebut sebagai asam pektat (Herbstreith 2005).  

Commite on Food Chemical Codex (1996), menyatakan bahwa pektin 

sebagian besar tersusun atas metil ester dari asam poligalakturonat dan sodium, 

potasium, kalsium dan garam ammonium. Pektin merupakan zat berbentuk serbuk 
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kasar hingga halus yang berwarna putih, kekuningan, kelabu atau kecoklatan dan 

banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran matang.  

Faktor yang mempengaruhi pembentukan gel dengan tingkat kekenyalan 

dan kekuatan tertentu meliputi pH, konsentrasi pektin, suhu, ion kalsium, dan gula 

(Chang, 1992). Pektin dengan kadar metoksil lebih rendah dari 7% dapat 

membentuk gel bila ada ion-ion logam bivalen. Ion logam bivalen dapat bereaksi 

dengan gugus-gugus karboksil dari 2 molekul asam pektat dan membentuk 

jembatan. Pada pembentukan gel ini, tidak diperlukan gula dan tekstur gel yang 

terbentuk kurang keras (Guichard et al, 1991).  

Pembentukan gel dari pektin dengan derajat metilasi tinggi dipengaruhi juga 

oleh konsentrasi pektin, persentase gula, dan pH. Semakin besar konsentrasi pektin, 

semakin keras gel yang terbentuk. Konsentrasi 1% telah menghasilkan kekerasan 

yang cukup baik. Gula yang ditambahkan tidak boleh lebih dari 65% agar 

terbentuknya kristal-kristal di permukaan gel dapat dicegah (Guichar et al, 1991). 

Pembentukan gel pektin metoksil tinggi terjadi melalui ikatan hidrogen diantara 

gugus karboksil bebas dan antara gugus hidroksil. Pada pektin metoksil rendah, 

kemampuan membentuk gel dengan gula dan asam hilang. Sebaliknya pektin ini 

mampu membentuk gel dengan adanya ion kalsium (Gliksman, 1969).  

Menurut May (1990), pektin merupakan asam poligalakturonat yang 

bermuatan negatif. Pektin bereaksi dengan makromolekul bermuatan positif. 

Pembentukan gel dapat terjadi dengan cepat pada pH rendah, tetapi reaksi ini dapat 

dihambat dengan penambahan garam.  

Menurut Esti (2001), pektin merupakan merupakan polimer dariasam D-

galakturonat yang dihubungkan oleh ikatan β-1,4 glikosidik.Sebagian gugus 



12 

 

 

karboksil pada polimer pektin mengalami esterifikasidengan metil (metilasi) 

menjadi gugus metoksil. Senyawa ini disebutsebagai asam pektinat atau pektin. 

Spesifikasi mutu pektin komersial dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Spesifikasi Mutu Pektin Komersial 

Karakteristik Nilai 

Kadar air (maksimum) 12% 

Kadar abu (maksimum) 1% 

Pektin bermrtoksi tinggi ( minimum) 7% 

Pektin bermetoksi rendah (maksimum) 7% 

Asam galakturonat (minimum) 65% (bk) 

Logam berat (maksimum) 0,002% 

Sumber : Hariyati (2007) 

  

Gambar 3. Struktur Kimia Pektin 

 

2.5  Proses Ekstraksi Pektin  

1. Pembuatan Bubuk Cincau Hijau (Premna oblongifolia Merr.,) 

Pembuatan bubuk cincau diawali dengan mencuci daun cincau segar 

dengan air suhu kamar, kemudian dijemur dari jam 08.00 sampai 15.00 

selama tiga hari (total 21 jam). Daun yang sudah kering melalui proses size 

reduction dengan cara diblender kemudian diayak. 

2. Ekstraksi Pektin 

Metode ekstraksi pektin yang dilakukan tanpa perlakuan pemanasan, bubuk 

cincau hijau sebanyak 10 gram ditambah 200 ml aquadest dalam bekker glass 500 

ml, diaduk-aduk sampai rata dengan menggunakan magnetic stirrer masing-masing 
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selama 40 menit. Kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain 

saring, sehingga diperoleh filtrat. Diperoleh dua fraksi, yaitu gel yang terdapat 

diantara cairan supernatan. Dilakukan penyaringan untuk memisahkan dua bagian 

tersebut. Filtrat selanjutnya ditambah dengan etanol 96% dengan perbandiang 1:1 

dan 1:2 hingga terbentuk endapan untuk memperoleh gel yang bebas dari air dan 

impurities. Setelah terbentuk endapan kemudian dilakukan penyaringan 

menggunakan pompa vakum. Diperoleh bentuk lembaran lembaran basah ekstrak 

daun cincau hijau (pektin). Kemudian dikeringkan pada suhu 50oC selama 5 jam. 

Jika dirasa kurang kering, lebih baik dilakukan proses pengeringan lebih lanjut 

hingga benar-benar kering lalu ditumbuk menggunakan mortar porselen sampai 

halus. 

2.6  Bahan Pembuatan Selai Buah 

Bahan baku untuk pengolahan selai antara lain nanas, sirsak, srikaya, 

stroberi, pepaya, tomat, durian, mangga, jambu biji, apel, kacang-kacangan dan 

buah-buahan musiman lainnya. Buah yang digunakan harus benar-benar matang 

sehingga dapat diperoleh selai dengan aroma yang baik. Meskipun demikian, 

pengolahan selai buah juga dapat menggunakan campuran antara buah setengah 

matang dan buah yang benar-benar matang. Buah yang setengah matang akan 

memberikan pektin dan asam yang cukup, sedangkan buah yang matang penuh 

akan memberikan aroma yang diinginkan (Suryani., 2004) Bahan tambahan 

merupakan bahan yang digunakan untuk menyempurnakan proses, penambahan 

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

pengolahan selai haru stepat sehingga diperoleh produk akhir yang baik. Bahan 
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tambahan yang digunakan untuk 18 pengolahan selai adalah gula, pektin, air, asam 

sitrat dan bahan pengawet (Suryani, 2004). 

Menurut Buckle, et al (1987) kondisi optimum untuk pembentukan gel pada 

selai adalah pektin (0,75-1,5%), gula (65-70%) dan asam pH (3,2-3,4). Beberapa 

aspek yang mempengaruhi pembuatan selai adalah tipe pektin, asam, mutu buah-

buahan, dan pemasakan memberi pengaruh yang nyata pada mutu akhir, stabilitas 

fisik dan mikroorganisme produk. Kelainan utama produk jeli adalah:  

1. Kristalisasi, akibat padatan terlarut berlebihan (gula tidak cukup larut), 

2. Keras, gel kenyal akibat kurangnya gula atau pektin yang berlebih, 

3. Kurang masak mengakibatkan berbentuk sirup karena kelebihan gula dengan 

kadar pektin, 

4. Sineresis karena asam berlebihan.  

Selai jambu biji adalah olahan dengan kekentalan gel atau semi gel yang 

dibuat dari bubur buah jambu biji. Kekentalan selai diperoleh dari senyawa pektin 

yang berasal dari buah atau yang ditambahkan dan gula sukrosa dan asam. Ini 

terjadi pada suhu tinggi dan menetap setelah suhu diturunkan.  

2.6.1  Gula 

Gula termasuk karbohidrat berasa manis dan sering digunakan sebagai 

pemanis. Gula dipakai dalam pengawetan bahan pangan karena daya larut yang 

tinggi akan mampu mengurangi keseimbangan kelembaban relatif dan berfungsi 

untuk mengikat air (Buckle et al, 1987). Penambahan gula juga berpengaruh pada 

kekentalan gel yang terbentuk. Hal ini disebabkan gula akan meperangkap air. 

Kadar gula yang tingg2i (minimum 40%) bila ditambahkan ke dalam bahan pangan 
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menyebabkan air dalam bahan pangan akan terperangkap sehingga air yang tersedia 

untuk dipergunakan oleh mikroba menjadi rendah atau Aw rendah (Shin, 2002). 

Tujuan penambahan gula dalam pembuatan selai adalah untuk memperoleh 

tekstur, penampakan, dan flavor yang ideal. Dalam pembuatan selai, proses 

pengawetan yang terjadi merupakan kombinasi antara tingkat keasaman yang 

rendah, pasteurisasi, dan penambahan bahan kimia seperti asam benzoat 

(Fachruddin, 2008). 

2.6.2  Pektin 

 Pektin adalah golongan substansi yang terdapat dalam sari buah, yang 

membentuk koloidal berasal dari perubahan protopektin selama proses pemasakan 

buah. Selai terbentuk bila tercapai kadar yang sesuai antara pektin, gula dan asam 

dalam air. Fungsi penambahan pektin adalah untuk membuat terbentuknya gel 

(Desrosier, 2008).  

2.6.3  Asam Sitrat 

 Asam sitrat merupakan asam organik dan termasuk asam trikarboksilat 

mempunyai rumus kimia C6H8O7 dan rasa asam yang diberikan menyenangkan 

yang berfungsi sebagai pemberi asam, mencegah kristalisasi gula, serta penjernih 

gel yang dihasilkan (Ramadhan, 2011). Asam yang biasa digunakan dalam 

pembuatan selai adalah asam sitrat, asam tartat, dan asam malat. Penggunaan asam 

tidak mutlak, tetapi penambahannya dilakukan untuk menambah cita rasa dari 

makanan. Apabila terlalu asam akan terjadi sineresis yakni keluarnya air dari gel 

sehingga kekentalan selai akan berkurang bahkan dapat sama sekali tidak terbentuk 

gel (Fachrudin, 2008). 



16 

 

 

 Manfaat asam sitrat dalam bahan pangan adalah sebagai pengasam, 

penyegar dan bahan pengawet. Ketika ditambahkan dalam bahan pangan, asam 

sitrat tidak memiliki batasan maksimum. Asam sitrat merupakan bahan pengasam 

yang mudah ditemukan dan berbentuk kristal bening yang tidak berbau. 

Konsentrasi asam sitrat yang digunakan dalam pembuatan selai dipengaruhi oleh 

jenis buah dan jumlah konsentrasi gula (Rosyida dan Sulandari, 2014). Asam sitrat 

merupakan bahan yang mampu menurunkan pH sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri (Wiraatmaja dkk, 2007). 

 Tujuan penambahan asam sitrat pada produk adalah untuk mencegah 

terjadinya kristalisasi gula, memberi rasa asam pada produk pangan, sebagai 

katalisator hidrolisis sukrosa kedalam bentuk gula invert selama proses 

penyimpanan berlangsung dan juga sebagai penjernih gel yang akan dihasilkan 

(Bait, 2012). 


