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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman dari sektor pertanian yang 

sangat melimpah, salah satunya tomat. Buah tomat mudah mengalami kerusakan 

dikarenakan buah tomat merupakan buah klimaterik yang mudah mengalami 

respirasi dan transpirasi setelah dipanen. Komponen utama buah tomat adalah air 

yakni sekitar 93%, oleh karena itu buah tomat sangat mudah mengalami kerusakan. 

Selama proses penyimpanan buah tomat mengalami respirasi, peningkatan gula 

reduksi, kadar air sedangkan kadar keasamannya menurun dan tekstur menjadi 

lunak. Buah tomat matang memiliki masa simpan yang cukup singkat yakni 3-4 

hari penyimpanan pada suhu ruang tanpa adanya penanganan khusus sehingga 

umur simpan buah tomat relatif singkat/pendek. 

Menurut data BPS (2014) menunjukkan rata-rata pertumbuhan luas panen, 

produktivitas dan produksi tomat dari tahun 2009 - 2013 berturut - turut adalah - 

2,452% ; 3,98 % dan 2,8 %. Berdasarkan data tersebut rerata pertumbuhan luas 

panen tomat hingga tahun 2013 masih dibawah standar yaitu -2,452 %. Sedangkan 

menurut data BPS (2012) rata-rata konsumsi buah tomat di Indonesia 2 

kg/kapita/tahun dengan produksi sebesar rata-rata 3 kg/kapita/tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa produksi buah tomat di Indonesia lebih tinggi dibandingkan 

dengan jumlah konsumsi buah tomat, sehingga diperlukan usaha untuk 

meningkatkan konsumsi buah tomat, salah satunya dengan pengolahan buah tomat 

sebagai fruit leather. 

Menurut Raab (2000), Fruit leather merupakan produk makanan berbentuk 

lembaran tipis dengan ketebalan 2–3 mm, kadar air 10–25 %, yang mempunyai 
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konsistensi dan cita rasa khas suatu jenis buah. Masalah yang sering timbul pada 

fruit leather adalah plastisitasnya yang kurang baik. Untuk menghasilkan fruit 

leather dengan kriteria yang disukai panelis maka diperlukan hidrokoloid yang 

bertujuan untuk membentuk karakteristik terutama tekstur yang diinginkan. 

Hidrokoloid digunakan sebagai bahan pembentuk gel yang mampu mengikat 

molekul air, sehingga meningkatkan tekstur yang diinginkan pada bahan pangan 

(Rančić et al, 2010). 

Menurut Anggraeni (2012) tomat mengandung pektin dan asam sehingga 

memenuhi syarat untuk dijadikan selai. Kandungan pektin pada buah tomat cukup 

bervariasi antara 0,17%-0,25%. Jumlah pektin yang ideal untuk pembuatan selai 

berkisar 0,75%-1,5%, sehingga diperlukan penambahan bahan pengikat dalam 

pembuatan fruit leather tomat. Hal ini yang mendasari penelitian ini memanfaatkan 

penambahan bahan pengikat seperti karegenan, pektin dan xanthan gum untuk 

memperbaiki tekstur fruit leather tomat yang dihasilkan. 

Pembuatan fruit leather selama ini menggunakan sukrosa sebagai pemanis. 

Menurut Asben (2007) Gula di dalam fruit leather ditujukan untuk mengikat air 

sehingga akan mempengaruhi tekstur atau kekerasan dari produk fruit leather yang 

dihasilkan. Produk fruit leather dengan penambahan konsentrasi gula yang dapat 

diterima dengan hasil terbaik adalah penggunaan gula 20%. Penambahan gula 

berpengaruh pada kekentalan gel yang terbentuk. Berdasarkan hal tersebut maka 

akan dilakukan penelitian dengan judul Karakteristik fruit leather tomat 

(lycopersicum esculentum) dengan perbedaan gelling agent dan konsentrasi 

gula. 
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1.2 Tujuan 

Penelitian dengan judul “Karakteristik fruit leather tomat (lycopersicum 

esculentum) dengan perbedaan gelling agent dan konsentrasi gula” memiliki tujuan, 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan gelling agent terhadap karakteristik fisik, 

kimia dan organoleptik fruit leather tomat. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi gula terhadap karakteristik 

fisik, kimia dan organoleptik fruit leather tomat. 

1.3 Hipotesa 

Hipotesis penelitian pembuatan fruit leather adalah sebagai berikut : 

1. Gelling agent berpengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik 

fruit leather. 

2. Konsentrasi gula berpengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia dan 

organoleptik fruit leather. 

 


