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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tomat (Lycopersicum esculentum L) salah satu tanaman hortikultura yang 

digolongkan ke dalam sayuran buah. Tomat adalah sejenis sayuran buah musiman 

yang dapat ditanam di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Di Indonesia 

Kebutuhan konsumsi tomat dirasakan semakin meningkat dengan seiring 

peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kecerdasan. Berdasarkan angka 

sementara produksi tomat di Indonesia dalam 5 tahun terakhir berturut-turut dari 

tahun 2010-2014 adalah 14,58, 16,65, 15,75, 16,61, 15,96 (ton/ha) (BPS, 2015). 

Buah tomat banyak mengandung zat gizi, antara lain kaya akan vitamin C dan 

antioksidan terutama likopen, karoten, asam organik dan fenolat.  

Menurut Cahyono (2008), kadar air buah tomat berkisar antara 94% 

sehingga buah tomat mempunyai daya simpan yang tidak dapat bertahan lama, 

lebih dari 3 hari akan busuk. Selain itu bila mutunya sudah tidak bagus atau tidak 

segar harga buah tomat juga akan relatif murah. Oleh karena itu perlu penanganan 

atau pengawetan buah tomat melalui teknologi pangan dalam bentuk hasil olahan 

sehingga dapat memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai ekonomis. 

Salah satu pemanfaatan dari buah tomat adalah dengan dibuat selai.  

Selai biasanya digunakan sebagai pelengkap hidangan roti. Selai yang ada di 

pasaran umumnya dalam bentuk selai oles. Selai oles dianggap kurang praktis 

dalam penyajiannya, sehingga perlu adanya pengembangan selai yang berbentuk 

lembaran seperti cheese slices yang bersifat lebih padat. Selai lembaran adalah 

modifikasi bentuk selai yang mulanya semi padat (agak cair) menjadi lembaran-
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lembaran yang kompak, plastis dan tidak lengket (Herman, 2009).Salah satu 

faktor pembentuk tekstur selai adalah pektin.  

Menurut Anggareni (2012) tomat mengandung pektin berkisar 0,17-0,25% 

masih belum memenuhi persyaratan dalam pembuatan selai lembaran tomat. 

Menurut Desrosier (1970), syarat buah untuk dijadikan selai lembaran jumlah 

pektin yang ideal untuk pembuatan selai berkisar 0,75%-1,5%, sehingga 

diperlukan penambahan pektin dari luar dalam pembuatan selai lembaran tomat. 

Jenis buah yang dapat diolah menjadi produk selai lembaran sebaiknya 

mempunyai kandungan serat tinggi, berkadar air tidak terlalu tinggi, tingkat 

kematangan yang cukup dan mengandung gula yang cukup tinggi. 

Penambahan gula sangat penting untuk memperoleh tekstur dan 

penampakan yang ideal. Kekurangan gula akan membentuk gel yang kurang kuat, 

sedangkan penambahan gula berlebihan akan berpegaruh terhadap keseimbangan 

kadar air dan pektin yang ada. Walaupun jumlah pektin dan asam dapat 

ditingkatkan untuk menyeimbangi kekurangan gula, tapi hal ini sebaiknya 

dihindari karena produk akan bertekstur dan flavor kurang baik (Mulya, 2002). 

Sehingga dirasa perlu adanya penelitian tentang penambahan pektin dan gula 

untuk meningkatkan gel selai lembaran tomat, sehingga akan didapatkan selai 

lembaran yang berkualitas baik secara fisik, kimia dan organoleptik. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan Penelitian  ini antara lain 

1. Mengetahui interaksi antara konsentrasi pektin dan gula terhadap 

karakteristik fisikokimia dan organoleptik selai lembaran buah tomat. 
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2. Mengetahui besarnya konsentrasi pektin untuk menghasilkan selai 

lembaran tomat dengan mutu fisikokimia serta organoleptik yang baik. 

3. Mengetahui besarnya konsentrasi gula untuk menghasilkan selai lembaran 

tomat dengan mutu fisikokimia serta organoleptik yang baik. 

 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini antara lain 

1. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi pektin dan gula terhadap 

karakteristik fisikokimia dan organoleptik selai lembaran tomat.  

2. Diduga penambahan pektin berpengaruh terhadap karakteristik fisikokimia 

dan organoleptik selai lembaran tomat 

3. Diduga penambahan gula berpengaruh terhadap karakteristik fisikokimia 

dan organoleptik selai lembaran tomat 




