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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tomat 

 

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill) adalah salah satu jenis sayuran yang 

telah banyak dikenal masyarakat, jenis sayuran ini mudah rusak karena 

kandungan airnya yang tinggi, tumbuh dekat tanah. Buah tomat pada musim 

panen, jumlahnya sangat melimpah sehingga harganya menjadi turun, hal ini 

menyebabkan petani mengalami kerugian. Buah tomat mempunyai daya simpan 

pendek sehingga tidak dianjurkan menyimpan buah tomat segar dalam waktu 

yang terlalu lama. Menurut Jones (2008), klasifikasi tomat (Lypersicum 

esculentum Mill) antara lain: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo   : Plemoniales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Lycopersion 

Species  : Lypersion esculentum Mill 

 

Tomat merupakan tumbuhan dengan akar tunggang yang tumbuh 

menembus ke dalam tanah dan akar serabut yang tumbuh ke arah samping tetapi 

dangkal. Berdasarkan sifat perakaran ini, tanaman tomat akan dapat tumbuh 

dengan baik jika ditanam di tanah yang gembur dan porous. Batang dan daun 

buah tomat berwarna hijau, pada ruas batangnya mengalami penebalan dan batang 
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bagian bawah tumbuh akar-akar pendek. Selain itu, batang tanaman tomat dapat 

bercabang dan apabila tidak dilakukan pemangkasan akan bercabang banyak yang 

menyebar secara merata. Daun buah tomat merupakan daun majemuk ganjil yang 

berjumlah lima sampai tujuh. Bunga tanaman tomat berukuran kecil, berdiameter 

sekitar 2 cm. Bentuk dan ukuran buah tomat bervariasi bergantung pada jenis 

varietasnya (Tugiyono, 2005). Morfologi tomat sebagaimana tampak pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Buah tomat (Lypersion esculentum Mill) (Jones, 2008) 

 

 

Tanaman tomat  memiliki buah yang sangat bervariasi, tergantung dengan 

varietasnya. Ada buah tomat yang berbentuk bulat, agak bulat, agak lonjong dan 

bulat persegi. Selain itu, ukuran buah sangat bervariasi juga, yang berukuran 8-

180 gram per buah. Warna buah tomat yaitu juga sangat bervariasi yaitu 

kemerahan, kekuningan, hijau muda dan juga ada yang belang-belang kemerahan. 

Tomat tergolong sayuran buah yang bervariasi baik dalam ukuran, bentuk,warna, 

tekstur, rasa, maupun kandungan bahan padatnya, semua komponen tersebutdapat 

mempengaruhi mutu buah. Umumnya ukuran buah tomat berdiameter sekitar 3-10 

cm, bentuknya ada yang gepeng, agak bulat, bulat dan ada pula yang lonjong. 
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Warna kulit buah masakpun beragam mulai dari merah, merah keunguan dan 

kuning (Musaddad dan Hartuti, 2003). 

Menurut Wiryanta (2002), Berdasarkan bentuk buahnya, tomat komersial 

dibedakan menjadi lima jenis, antara lain sebagai berikut: 

a. Tomat biasa (Lycopersicum esculentum Mill, var.commune Bailey) 

Tomat biasa ini mempunyai bentuk bulat yang tidak teratur, sedikit beralur  

terutama didekat tangkai. Tomat jenis ini banyak ditemui dipasar-pasar 

lokal. 

b. Tomat apel atau pir (Lycopersicum esculentum Mill, var.pyriforme Alef) 

Tomat ini mempunyai ciri yaitu berbentuk bulat, kuat (kompak) dan 

sedikit keras seperti buah apel atau pir.  

c. Tomat kentang (Lycopersicum esculentum Mill, var.grandifonium Bailey) 

Tomat ini mempunyai ciri buahnya bulat besar, padat dan kompak, dan 

ukuranya lebih besar dari pada tomat apel. 

d. Tomat tegak (Lycopersicum esculentum Mill, var. Validium Alef) 

Buah tomat ini mempunyai ciri buahnya berbentuk agak lonjong dan 

teksturnya keras. Sementara itu daunya rimbun, betuknya keriting, dan 

berwarna kelam. 

e. Tomat cherry (Lycopersicum esculentum Mill, var. Cerasiforme (Dun) 

Alef). 

Tomat jenis ini mempunyai ciri buahnya berukuran kecil berbentuk bulat 

atau bulat memanjang, warnanya merah atau kuning. 
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Menurut Tugiyono (2005), membedakan mutu buah antara tomat tipe 

konsumsi segar dan tipe tomat olahan. Mutu tomat tipe konsumsi segar adalah 

kekerasan buah, keseragaman bentuk, warna, ukuran dan bebas dari kerusakan 

atau kelainan fisik seperti pecah buah, sedangkan untuk tipe olahan adalah warna, 

pH, total asam, total padatan terlarut dan viskositas.Komposisi kimia buah tomat 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.Komposisi kimia tomat per 100 gram bahan  

Kompanen Gizi  Jumlah  Satuan  

Vitamin A* 1500  IU  

Vitamin B * 60  mg  

Vitamin C * 40  mg  

Protein * 1  g  

Karbohidrat *  4,2  g  

Lemak * 0,3  g  

Fosfor * 5  mg  

Ferrum * 0,5  mg  

Pektin ** 0,17-0,25 % 

Sumber : *Tugiyono (2005) 

 **Anggareni (2012) 

 

 

Buat tomat dipanen dengan cara pemetikan dengan menggunakan tangan, 

pemanenan buah tomat tidak dapat dilakukan sekaligus dalam sekali panen 

melainkan dilakukan berkali-kali sesuai dengan kematangan buah. Pemetikan 

buah tomat dapat dilakukan pada tanaman yang telah berumur 60-100 hari setelah 

tanam, tergantung pada varietasnya. Panen buah tomat dapat dilakukan sampai 

10-12 kali pemetikan karena masaknya buah tomat tidak bersamaan waktunya. 

Pemetikan buah tomat dapat dilakukan setiap 2-3 hari sekali sampai seluruh buah 

tomat habis dipetik. Kriteria matang petik buah tomat terdapat 4 macam, yaitu: 

hijau matang (mature green), semburat/pecah (breaker), turning, merah muda 

(pink) dan merah tua (red ripe) (Harijadii dan Sunarjono, 1990). 
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Pengolahan produk tomat yang sering dilakukan adalah sari buah, sari 

kental tomat, sari tomat dan pasta tomat. Jenis olahan lain menurut Cruess (1998) 

adalah tomato puree, tomato soup, pickles dan saurkraut. Tingkat kematangan 

buah tomat menurut Ranggana (1997) adalah Green mature atau masak hijau 

(100% masih hijau), breaker atau semburat (perubahan warna 0-10 % 

kekuningan), turning atau peralihan merah (ada warna merah 10-30 %, pink atau 

merah jambu (warna yang berubah 30 – 60 %) dan ripe atau merah masak (warna 

merah 60-100%). Tomat mengandung pektin dan asam sehingga memenuhi syarat 

untuk dijadikan selai. Pektin yang dikandung sari buah atau buah-buahan akan 

bereaksi dengan gula dan asam yang akan membuat selai menjadi kental 

(Desrosier, 1988). 

 

2.2 Pembentukan Gel 

Faktor yang mempengaruhi pembentukan gel dengan tingkat kekenyalan 

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

gula. Mekanisme pembentukan gel adalah sebagai berikut  penambahan gula akan 

mempengaruhi keseimbangan pektin, air yang ada meniadakan kemantapan 

pektin. Pektin akan menggumpal membentuk serabut halus dimana struktur ini 

mampu menahan cairan. Makin tinggi kadar pektin, makin padat struktur 

serabutnya. Makin tinggi kadar gula, makin berkurang air yang ditahan oleh 

struktur (Desrosier, 1988). 

Pembentukan gel dari pektin dipengaruhi oleh konsentrasi pektin, persentase 

gula, dan pH, dimana semakin besar konsentrasi, maka gel yang terbentuk makin 

keras. Konsentrasi pektin 1% telah menghasilkan kekerasan yang baik, 
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konsentrasi gula juga tidak boleh lebih dari 65% agar terbentuknya kristal-kristal 

di permukaan gel dapat dicegah (Chayati dan Andian, 2009). Menurut 

Muljodihardjo (1991), gel yang baik dapat diartikan sebagai gel yang mempunyai 

tekstur kontinyu halus, tidak menunjukkan adanya kelekatan, memiliki kekukuhan 

yang memadai, serta bebas dari sineresis selama penyimpanan. Semakin rendah 

pH, gel yang terbentuk juga semakin keras, tetapi pektin yang diperlukan semakin 

sedikit, pH yang terlalu rendah akan menyebabkan sineresis, sehingga dibutuhkan 

pH optimum untuk pembentukangel yaitu 3,1-3,2. 

Mekanisme pembentukan gel dalam pembuatan selai merupakan campuran 

dari pektin, gula, asam dan air. Dimana penambahan gula akan mempengaruhi 

keseimbangan pektin-air yang ada dan meniadakan kenampakan pektin. pektin 

akan menggumpal dan membentuk serabut halus. Struktur ini mampu menahan 

cairan. Kontinuitas dan kepadatan serabut yang terbentuk ditentukan oleh 

banyaknya kadar pektin, jika semakin tinggi kadar  pektin yang tambahkan maka 

semakin padat pula struktur serabut–serabut tersebut. Ketegaran dari jaringan 

serabut dipengaruhi oleh kadar gula. Makin tinggi kadar gula yang ditambahkan 

maka makin berkurang air yang ditahan oleh struktur. Kepadatan serabut 

ditentukan oleh asiditas substrat yang ditambahkan. Asiditas yang tinggi akan 

membentuk struktur gel yang padat namun keadaan ini dapat pula merusak 

jaringan struktur karena adanya hidrolisis dari pektin, tetapi jika asiditasnya 

terlalu rendah maka serabut akan lemah dalam pembentukannya. 

Menurut DeMan dan Gupta (1989), pembentukan gel terbaik pada 

pembuatan selai dapat dicapai jika kandungan pektin yang digunakan 0,2 – 1,5%. 

Untuk mebentuk gel pektin, harus ada senyawa pendehidrasi (biasanya gula) dan 
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harus ditambahkan asam dengan jumlah yang cocok. Pembentukan gel terbaik 

dicapai jika menggunakan pektin yang gugus metoksinya telah dikurangi sampai 

menjadi sekitar 8%. Kondisi yang biasa ialah pH 3,2 – 3,5, gula 55 – 70% dan 

pektin 0,2 – 1,5%. Berdasarkan penelitian Fatimah (2007), pada pembuatan selai 

lembaran ubi jalar dengan stroberi, penambahan pektin sebanyak 1% dan asam 

sitrat 0,1% didapatkan selai lembaran ubi jalar dengan perlakuan terbaik.   

Menurut Buckle, dkk (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. 

 

2.3 Karakteristik Buah Untuk Selai 

Buah-buahan yang umum dijadikan selai, misalnya stroberi, blueberi, 

aprikot, apel, anggur, pir. Jam atau biasa disebut dengan selai adalah produk 

awetan yang terbuat dari daging buah (45%) yang dihaluskan, gula pasir (35%), 

dan ¼ sdt asam sitrat. Semua bahan dicampur dan direbus hingga teksturnya 

mengental. Hampir semua buah bisa dijadikan selai, hanya saja perlu diperhatikan 

kandungan gula dan pektinnya. Semakin manis buah berarti penambahan gula 
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bisa dikurangi sesuai dengan tingkat kemanisan buah. Untuk buah yang pectin 

tinggi seperti jeruk, stroberi dan anggur, tidak diperlukan penambahan bahan 

pengental seperti gelatin. Sedangkan untuk buah yang pektinnya rendah namun 

airnya tinggi (melon, ceri,semangka)  perlu ditambah bahan pengental agar tekstur 

selai yang dihasilkan lebih baik (Fachrudin,1997). 

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 (Hidayat, 

2012). Buah yang dijadikan produk selai lembaran tidak harus terlalu masak 

(ripening) karena jika terlalu masak maka tekstur buah akan lembek. Buah yang 

kurang tua atau masih mentah akan menghasilkan produk leather yang kurang 

manis dan keras. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan buah dengan tingkat 

kematangan yang cocok, yaitu kematangan buah yang biasa disebut mengkal. 

Buah-buahan yang dijadikan selai biasanya buah yang sudah masak, tapi tidak 

terlalu matang dan mempunyai rasa sedikit masam.  

Secara umum mutu buah ditentukan oleh beberapa persyaratan mutu yaitu 

ukuran, warna, bentuk, kondisi, tekstur, citarasa (flavor) dan nilai nutrisi. Mutu 

buah yang baik diperoleh bila pemungutan hasilnya dilakukan pada tingkat 

kemasakan yang tepat. Buah yang belum masak, bila dipungut akan menghasilkan 

mutu yang rendah dan proses pematangan yang tidak teratur. Sebaliknya 

penundaan waktu pemungutan akan meningkatkan kepekaan buah terhadap 

pembusukan akibat-nya mutu dan nilai jualnya rendah. Buah akan mengalami tiga 

tahap perkembangan yaitu tahap pertumbuhan (growth), tahap pemasakan atau 
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dewasa (maturasion) dan tahap penuaan atau lewat masak (senescence) (Santosa 

dan Hulopi, 2011). 

Mutu buah tomat yang baik diperoleh jika buah dipanen pada tingkat 

kematangan yang tepat. Tingkat kematangan tomat dibagi menjadi tiga fase, yaitu 

fase masak hijau (30-40 hari), fase pecah warna ( 50-60 hari) dan fase matang (70-

100). Fase masak hijau ditandai dengan ujung buah tomat yang sudah mulai 

berwarna kuning gading. Pada fase pecah warna, ujung buah tomat menjadi 

berwarna merah jambu atau kemerah-merahan. Pada fase matang, sebagian besar 

permukaan buah sudah berwarna merah jambu atau merah (Seminar et al 2006). 

Menurut Yeni (1995), buah-buahan yang bisa diolah menjadi selai lembaran 

selain memiliki kandungan serat yang tinggi juga mengandung pektin dan asam. 

Selai merupakan suatu bahan pangan setengah padat yang dibuat tidak kurang dari 

45 bagian berat buah yang dihancurkan dengan 55 bagian berat gula. Campuran 

ini dikentalkan sampai mencapai kadar zat padat terlarut tidak kurang dari 65%. 

Buah-buahan yang ideal dalam pembuatan selai harus mengandung pektin dan 

asam yang cukup untuk menghasilkan selai yang baik. Buah-buah tersebut 

meliputi tomat, apel, anggur dan jeruk (Desrosier, 1988). 

 

2.4 Selai Lembaran 

Selai adalah salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-

buahan yang sudah dihancurkan, ditambah gula dan dimasak hingga kental atau 

berbentuk setengah padat. Selai lembaran adalah modifikasi bentuk selai yang 

mulanya semi padat (agak cair) menjadi lembaran-lembaran yang kompak, plastis  

dan tidak lengket. Disamping kepraktisan dalam penggunaannya, produk selai 

lembaran juga memberikan hasil yang relatif merata pada roti. Selai lembaran ini 
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mempunyai bentuk seperti keju lembaran (cheese slice) (Herman, 2009). Menurut 

Edinarwati (2006), pada selai lembaran stroberi dengan konsentrasi gula 50%, 

pektin 1%, dan asam sitrat sebanyak 0,1% , margarin 2%  menghasilkan selai 

strawberry yang baik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Selai lembaran strawberry (Anynomous, 2014) 

 

Menurut Buckle dkk. (1987) adapun sifat-sifat penting dari produk selai 

adalah kestabilannya terhadap mikroorganisme dan struktur fisiknya. Stabilitas 

selai terhadap mikroorganisme dikendalikan oleh sejumlah faktor yaitu : 

a. Kadar gula yang tinggi biasanya dalam kisaran padatan terlarut antara65-

73%. 

b. Keasaman rendah biasanya dalam kisaran pH antara 3,1-3,5. 

c. aw biasanya dalam kisaran antara 0,75-0,83. 

d. Suhu tinggi selama pemasakan (105-106OC). 

e. Ketersediaan oksigen yang rendah (1-10%) selama penyimpanan 

 

Selai lembaran adalah produk olahan dengan kekentalan gel atau semi gel 

yang dibuat dari bubur buah jambu biji. Kekentalan selai diperoleh dari senyawa 
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pektin yang berasal dari buah atau yang ditambahkan dan gula sukrosa dan asam. 

Initerjadi pada suhu tinggi dan menetap setelah suhu diturunkan. Kondisi 

optimumuntuk kadar pektin 1%, pH 3,3-3,4 dan gula 66% (Soedarya, 2010). 

Syarat mutu selai buah menurut SNI 3746 : 2008 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat mutuselai buah menurut SNI 3746 : 2008 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan : -  

 Rasa - Normal 

 Warna - Normal 

 Aroma - Normal 

2 Serat buah - Positif  

3 Padatan terlarut %fraksi massa Min. 65 

4 Cemaran Logam :   

 Timah (Sn)* mg/kg Maks 250,0* 

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

 Cemaran Mikroba   

 ALT (angka lempeng total) koloni/g Maks 1,0 x 10
3
 

 Bakteri coliform APM/g <3 

 Staphyloccoccus aureus koloni/g Maks 2,0x10
3
 

 Clostridium sp. koloni/g <10 

 Kapang/khamir koloni/g Maks. 5,0x10
1
 

 * dikemas dalam kaleng   

Sumber: BSN (2008) 

 

Selai termasuk produk olahan pangan yang berasal dari buah-buahan. Pada 

saat ini, permintaan selai meningkat karena sarapan menggunakan roti telah 

menjadi kebiasaan masyarakat. Selai yang beredar di pasar baru berupa selai oles 

kemasan dengan cara penyajian yang kurang praktis. Oleh karena itu, pembuatan 

selai lembaran merupakan modifikasi selai oles menjadi lembaran kompak, 

plastis, dan tidak lengket (Yenrina dkk, 2009) dilakukan untuk memenuhi 

permintaan masyarakat terhadap produk selai yang lebih praktis dalam 

penyajiannya. Pada umumnya, semua jenis buah dapat diolah menjadi selai 

lembaran karena pengolahan tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi dan 
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umur simpannya (Fachruddin, 2008). Bahan pembantu untuk membuat selai 

lembaran adalah gula, asam, agar,dan margarin. Penggunaan bahan pembantu 

bertujuan untuk menyempurnakan proses, penampakan produk jadi dan daya awet 

(Roza, 2004).  

Selai sebagai bahan pelengkap untuk makan roti dengan cara dioleskan pada 

roti, tetapi dirasakan kurang praktis penggunaannya dan bila dibawa berpergian, 

maka selai dapat dibuat dalam bentuk lembaran sehingga praktis dalam 

penggunaannya (Cheese slice). Pembuatan selai lembaran apel dengan 

menambahkan bahan pengental seperti karaginan yang berfungsi untuk 

membentuk lembaran selai yang plastis dan lembaran yang dihasilkan tidak 

lengket satu sama lain. Syarat mutu selai buah dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.Syarat mutu selai buah berdasarkan SII 

No Syarat mutu Standar  

1 Kadar air maksimum 35% 

2 Kadar gula minimum 55% 

3 Kadar pektin maksimum 0,7% 

4 Padatan tak terlarut minimum 0,5% 

5 Serat buah Positif 

6 Kadar bahan pengawet 50mg/kg 

7 Asam asetat Negatif  

8 Logam berbahaya (Hg, Pb, As) Negatif 

9 Rasa Normal  

10 Bau  Normal 

Sumber: SII. No. 173 Tahun 1978 dalam Fachruddin (1998) 

 

2.4.1 Bahan Dalam Pembuatan Selai Lembaran 

Pembuatan selai selain bahan baku buah, diperlukan bahan tambahan antara 

lain gula, garam dan bahan tambahan makanan lainnya. Menurut Cahyadi (2006), 

bahan tambahan pangan secara umum adalah bahan yang biasanya tidak 

digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas 

makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja 
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ditambahkan ke dalam makanan. Bahan ini berfungsi untuk memperbaiki warna, 

bentuk, cita rasa dan tekstur serta memperpanjang masa simpan. Suryani dkk. 

(2004) menyatakan bahwa bahan tambahan yang digunakan untuk pengolahan 

selai pada umumnya adalah pektin, gula, air, asam sitrat dan bahan pengawet. 

 

a. Air 

Semua bahan pangan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, 

baik itu bahan makanan hewani maupun nabati. Air berperan sebagai pembawa 

zat-zat makanan dan sisa-sisa metabolisme, sebagai bahan yang dapat 

mendispersikan berbagai senyawa yang ada dalam bahan makanan, untuk 

beberapa bahan berfungsi sebagai pelarut. Air dapat melarutkan berbagai bahan 

sepertigaram, vitamin yang larut air, mineral dan senyawa cita rasa seperti yang 

terkandung dalam teh dan kopi. Air juga merupakan komponen penting dalam 

bahan makanan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur serta cita 

rasa makanan (Winarno, 2008). 

Air (H2O) merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air 

dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, tingkat kerenyahan produk akhir serta 

cita rasa makanan. Reaksi pembentukan gel memerlukan air sebagai penentu 

tingkat keberhasilan produk yang diinginkan. Air yang digunakan harus 

memenuhi persyaratan tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai 

rasa. Air (H2O) merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air 

dapat mempengaruhi penampakan dan tekstur produk akhir serta cita rasa 

makanan. Reaksi pembentukan gel memerlukan air sebagai penentu tingkat 

keberhasilan produk yang diinginkan (Syarif dan Irawati, 1988). 
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b. Pektin 

Pektin merupakan asam poligalakturonat yang mengandung metil ester. 

Masing-masing cincin merupakan suatu molekul dari asam poligalakturonat dan 

ada 300-1000 cincin dalam suatu tipikal molekul pektin, yang dihubungkan 

dengan suatu rantai linier. Rumus bangun pektin dapat dilihat pada gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rumus bangun pektin (Rolin, C. and De Vries, J.D, 1990) 

 

Menurut Herbstreith dan Fox (2005), kata pektin berasal dari bahasa Latin 

“pectos” yang berarti pengental atau yang membuat sesuatu menjadi keras atau 

padat. Pektin pertama kali ditemukan di Prancis dan menurut Desrosier (1989), 

pektin adalah golongan substansi yang terdapat dalam sari buah, yang membentuk 

larutan koloidal dalam airdan berasal dari perubahan protopektin selama proses 

pemasakan buah. Pektin adalah golongan substansi yang terdapat dalam sari buah, 

yang membentuk larutan koloidal dalam air dan berasal dari perubahan 

protopektin selama proses pemasakan buah (Desrosier, 1988). Pektin merupakan 

polisakarida yang biasanya digunakan dalam pembuatan jeli dan sebagai bahan 

tambahan untuk pengental dalam makanan. 
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Johnson dan Peterson (1974) membagi pektin menjadi 2 kelompok, yaitu 

pektin metoksil rendah dan pektin metoksil tinggi. Pektin metoksil rendah 

mempunyai gugus metoksil kurang dari 7% dan dapat membentuk gel tanpa 

penambahan gula atau pengaturan pH, tetapi membutuhkan ion kalsium atau 

kation polivalen lainnya. Pektin metoksil tinggi mempunyai gugus metoksil lebih 

dari 7-8% dan akan membentuk gel dengan penambahan gula atau asam. 

Ekstraksi merupakan tahap pengeluaran pektin dari jaringan tanaman dengan 

menggunakan pelarut. Perbandingan jumlah bahan yang diekstrak dengan larutan 

pengekstrak akan memengaruhi jumlah pektin yang dihasilkan. Rasio pelarut 

bahan kira-kira 3:1 untuk bahan basah atau 12:1 untuk bahan kering (Braverman, 

1963). 

Kemampuan pektin membentuk gel dengan gula, asam, dan air sangat 

diperlukan dalam pembuatan selai. Penambahan gula akan mempengaruhi 

keseimbangan pektin-air yang ada dan meniadakan kemantapan pektin. Dalam 

pembuatan selai, pektin akan menggumpal dan membentuk suatu serabut halus. 

Struktur ini mampu menahan cairan dan dapat memperbaiki tekstur pada selai 

(Suhardi, 1991). 

Fungsi utama pektin dalam pembuatan selai nanas lembaran adalah sebagai 

bahan perekat dan stabilizer (agar tidak terbentuk endapan). Pektinlah yang 

biasanya bertanggung jawab atas sifat lekat apabila seseorang mengupas buah. 

Penyusun utama pektin biasanya polimer asam D-galakturonat, yang terikat 

dengan α-1,4-glikosidik. Asam galakturonat memiliki gugus karboksil yang dapat 

saling berikatan dengan ion Mg2
+ 

atau Ca2
+
 sehingga berkas-berkas polimer 
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berlekatan satu sama lain, ini menyebabkan rasa lengket pada kulit tanpa 

kehadiran kedua ion ini pektin larut dalam air.  

 

c. 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 tinggi (minimum 40%) bila ditambahkan ke dalam bahan pangan 

menyebabkan air dalam bahan pangan akan terperangkap sehingga air yang 

tersedia untuk dipergunakan oleh mikroba menjadi rendah atau Aw rendah (Shin, 

dkk.,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). Komposisi kimia gula pasir dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi kimia gula pasir 

Komposisi Persentase (%) 

Kadar air 0,61 

Sukrosa 97,01 

Kadar abu 1,24 

Gula reduksi 0,35 

Senyawa bukan gula 0,70 

Sumber: Winarno (1992) 

 

Sukrosa merupakan senyawa kimia yang termasuk dalam golongan 

karbohidrat, memiliki rasa manis, berwarna putih, bersifat anhidrous dan 
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kelarutannya dalam air mencapai 67,7% pada suhu 20°C. Sukrosa adalah 

disakarida yang apabila dihidrolisis berubah menjadi dua molekul monosakarida 

yaitu glukosa dan fruktosa. Secara komersial gula yang banyak diperdagangkan 

dibuat dari bahan baku tebu atau bit. Gula digunakan untuk membuat adonan 

menjadi manis, juga dapat membuat adonan menjadi lebih empuk dan berwarna 

coklat (Buckle et al., 1985 ). Menurut Faridi (1994), gula yang digunakan dalam 

pembuatan selai adalah sukrosa yang sehari-hari dikenal sebagai gula pasir. 

Tujuan penambahan gula dalam pembuatan selai adalah untuk memperoleh 

tekstur, penampakan, dan flavor yang ideal. 

Penambahan gula sangat penting untuk memperoleh tekstur dan 

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

sehingga membutuhkan lebih banyak asam untuk menguatkan strukturnya. 

Walaupun jumlah pektin dan asam dapat ditingkatkan untuk mengimbangi 

kekurangan gula, tapi hal ini sebaiknya dihindari karena produk akan bertekstur 

dan berflavor kurang baik (Mulya, 2002). 

Pada konsentrasi 40 % gula sudah bersifat pengawet, karena sebagian dari 

air yang ada sudah tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroba dan Aw menjadi 

berkurang. Sedangkan pada konsentrasi 65 % gula akan menyebabkan sel-sel 

mikroorganisme yang terdapat dalam bahan pangan akan mengalami dehidrasi 

atau plasmolisis (Buckle et al., 1987). 

 

d. Margarin 

Margarin pada awalnya ditujukan sebagai pengganti mentega. Penampilan, 

bau, konsistensi, rasa dan nilai gizi dibuat hampir sama dengan mentega. 

Margarin merupakan salah satu produk emulsi air dalam minyak (w/o), yaitu fase 
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air berada dalam fase minyak. Lemak yang digunakan untuk pembuatan margarin 

dapat berasal dari lemak hewani atau lemak nabati (Ketaren, 2008). Margarin 

yang terbuat dari minyak tumbuh-tumbuhan mengandung asam lemak tidak jenuh 

yang lebih banyak dibandingkan asam lemak jenuhnya, 13-15% asam lemak 

jenuh dan 85-87% asam lemak tidak jenuh. Selain itu, bahan lain yang biasa 

ditambahkan dalam produksi margarin adalah air, emulsifier, fortifikasi vitamin 

A, D, E, dan K. 

Margarin tergolong lemak yang siap dikonsumsi tanpa dimasak (edible fat 

consumed uncooked). Margarin memiliki fungsi yaitu sebagai sumber energi, 

meningkatkan daya terima makanan, membentuk struktur, serta memberi cita rasa 

enak (Astawan, 2005). Menurut Edinarwati (2006), pada pembuatan selai 

lembaran stroberi Menggunakan margarine  sebanyak 2% sudah cukup 

memperbaiki tekstur selai lembaran stroberi menjadi plastis dan tidak lengket 

pada saat dilakukan proses pengemasan. Margarin juga berfungsi 

mempertahankan   emulsi   yang   terbentuk   serta memperlembut adonan, 

sebagai pelumas, meningkatkan tekstur selai yang lebih lembut. Margarin 

berfungsi untuk memperbaiki rupa dan mengubah struktur fisik selai dari bentuk 

semi padat menjadi lembaran yang bersifat plastis dan tidak lengket pada 

pengemasnya. Margarin menghasilkan citarasa yang khas pada selai, memberikan 

kalori dan rasa kenyang serta mempertinggi nilai gizi bahan pangan,karena 

margarin mengandung asam lemak tidak jenuh essensial dan vitaminA, D, E yang 

larut dalam lemak (Agustina, 2007). 
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e. Asam sitrat 

Asam sitrat merupakan asam organik dan termasuk asam trikarboksilat 

mempunyai rumus bangun dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rumus bangun asam sitrat (Ramadhan, 2011). 

 

 

Keasaman Asam Sitrat didapatkan dari tiga gugus karboksil COOH yang 

dapat melepas proton dalam larutan. Jika hal ini terjadi, ion yang dihasilkan 

adalah ion sitrat dan rasa asam yang diberikan menyenangkanyang berfungsi 

sebagai pemberi asam, mencegah kristalisasi gula, serta penjernihgel yang 

dihasilkan (Ramadhan, 2011).  

Asam yang biasa digunakan dalam pembuatan selai adalah asam sitrat, asam 

tartat, dan asam malat. Penggunaanasam tidak mutlak, tetapi penambahannya 

dilakukan untuk menambah cita rasadari makanan. Apabila terlalu asam akan 

terjadi sineresis yakni keluarnya air darigel sehingga kekentalan selai akan 

berkurang bahkan dapat sama sekali tidak terbentuk gel (Fachrudin, 2008). 

Pemanfaatan asam sitrat di industri cukup besar, yaitu 70% untuk makanan 

dan minuman, industri farmasi 12% dan sisanya 18% digunakan pada berbagai 

industri. Besarnya pemanfaatan asam sitrat pada industri makanan dan minuman 

karena sifat asam sitrat menguntungkan dalam pencampuran, yaitu kelarutan 

relatif tinggi, tak beracun dan menghasilkan rasa asam yang disukai. Kegunaan 
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lain yaitu sebagai pengawet, pencegah kerusakan warna dan aroma, menjaga 

turbiditas, penghambat oksidasi, penginvert sukrosa, penghasil warna gelap pada 

kembang gula, jam, dan jelly serta pengatur pH (Sumo dkk., 1993). 

Menurut Suprapti (2005) di pasaran, asam sitrat sering disebut garam asam, 

berbentuk kristal putih mirip dengan gula pasir. Fungsi pokok bahan ini sebagai 

bahan pengasam untuk menimbulkan rasa asam yang membuat produk lebih segar 

dan juga mampu berperan sebagai antioksidan yang mencegah terjadinya 

perubahan warna produk akibat reaksi oksidasi pada pengolahan dan pengawetan 

buah, serta mencegah pertumbuhan jamur penyebab kerusakan. 

 

2.4.2  Proses Pembuatan  

Menurut Herman (2009), Prinsip pembuatan selai secara umum adalah 

pemanasan campuran dari hancuran buah (buah atau jenis komoditi lainnya), 

pektin atau bahan pengental, gula, dan asam sehingga diperoleh struktur gel.  

Pembuatan selai lembaran sama dengan proses pembuatan selai oles pada 

umumnya, hanya dibutuhkan beberapa tambahan proses setelah pemasakan, yaitu 

proses pembentukan lembaran dan pemotongan. Bubur selai yang telah mencapai 

kondisi kekentalan tertentu, selanjutnya dituangkan ke dalam loyang tipis, lalu 

selai lembaran dipotong-potong segi empat dengan ukuran menyesuaikan roti. 

Setelah proses pemotongan, dilanjutkan dengan proses pengemasan (Herman, 

2009), antara lain: 

1. Trimming 

Trimming dilakukan sebagai perlakuan awal untuk memisahkan bagian buah 

diperlukan atau yang dipakai dari bagian yang sudah tidak terpakai. Proses 

trimming pada buah yaitu membersihkan buah dengan tangkainya. 
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2. Sortasi Dan Pencucian 

Sortasi dilakukan untuk memilih bahan yang sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. Buah yang digunakan adalah buah yang sudah masak. Proses 

pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang menempel dan tahap ini 

menggunakan air mengalir lebih baik dan air yang mengandung kaporit untuk 

membunuh mikroorganisme patogen (Kumalaningsih dan Suprayogi, 2006). 

 

3. Penghancuran 

Daging buah yang telah  dipotong sedang dimasukkan ke dalam blender dan 

ditambahkan air sesuai dengan perbandingan yang ditentukan. Penambahan air 

bertujuan untuk mempermudah proses penghancuran. Ini dilakukan hingga daging 

buah halus untuk mengurangi endapan pada bubur buahyang dihasilkan 

(Soedarya, 2010). 

Setelah melakukan pengecilan buah tomat (dipotong), maka proses 

selanjutnya adalah proses penghancuran dengan blender dengan penambahan air. 

Menurut Kumalaningsih dan Suprayogi (2006), penambahan air ini ditujukan agar 

memudahkan proses penghancuran. Proses penghancuran ini dilakukan sampai 

halus. Buah tomat hasil trimming dan pencucian dilakukan penghancuran sampai 

menjadi bubur buah bertujuan untuk memudahkan proses selanjutnya yaitu proses 

pencampurandengan bahan-bahan lain. Setelah menghasilkan bubur buah lalu 

ditimbang sesuaidengan perhitungan basis. 
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4. Pemasakan 

Proses pemasakan sebelum dimasak menjadi bubur buah tomat  ditambah 

dengan bahan lain seperti pektin dan margarin dimasak dengan apisedang dan 

dimasukan bahan seperti gula. Setelah mendidih, api dikecilkan dan terus dimasak 

sambil diaduk. Proses terakhir ditambah dengan asam sitrat. Pemanasan 

dihentikan setelah terbentuk gel (Soedarya, 2010). 

 

5. Pencetakan 

Pencetakan dilakukan dengan plastik yang tahan panas dengan membentuk 

lembaran dengan menggunakan rolling, kemudian melakukan pengukuran 

ketebalan lembaran selai dengan ukuran 2 mm dengan menggunakan micrometer. 

Proses pencetakan selesai selai lembaran didiamkan sampai dingin, kemudian 

melakukan pemotongan dengan ukuran 8cmX8cm. 

    




