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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fruit Leather 

Dalam pembuatan fruit leather dapat timbul masalah seperti plastisitasnya 

yang kurang baik. Untuk menghasilkan fruit leather yang plastis maka diperlukan 

bahan pengikat yang diharapkan dapat memperbaiki plastisitas dari fruit leather 

tersebut (Histoarsih, 2010). Upaya pemecahan masalah tersebut yaitu dengan 

penambahan hidrokoloid. Hidrokoloid adalah suatu koloid larut dalam air, yang 

mampu mengentalkan larutan atau mampu membentuk gel dari larutan tersebut 

(Dwiyana, 2011). Hidrokoloid yang biasa digunakan seperti karaginan, pektin, 

agar-agar, alginate, tapioka, maizena, terigu, maltodekstrin, dan gelatin (Winarti, 

2008).   

Masalah yang sering timbul pada fruit leather adalah plastisitasnya yang 

kurang baik. Untuk menghasilkan fruit leather dengan kriteria tersebut maka 

diperlukan bahan pengikat yang diharapkan dapat memperbaiki plastisitas dari fruit 

leather tersebut. Upaya pemecahan masalah tersebut adalah dengan penambahan 

bahan pengikat gum arab dan gula untuk memperbaiki keplastisitasan (Septiana, 

2011). 

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 (Rascon-Diaz dkk, 2012). Hidrokoloid adalah koloid larut dalam air, yang 

mampu mengentalkan larutan atau mampu membentuk gel dari larutan tersebut 

(Dwijana, 2011). 
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Fruit leather adalah jenis makanan yang berasal dari daging buah yang telah 

dihancurkan dan dikeringkan. Produk ini berbentuk lembaran tipis seperti halnya 

kulit buah dengan tekstur yang plastis dan kenyal, rasanya manis tetapi masih 

memiliki ciri rasa khas buah yang digunakan. Diberi nama “kulit” dari 

kenyataannya bahwa pada saat bubur buah dikeringkan, ternyata mengkilap dan 

memiliki tekstur kulit. Fruit leather mempunyai keuntungan tertentu yaitu masa 

simpan yang cukup lama, mudah diproduksi, dan nutrisi yang terkandung 

didalamnya tidak banyak berubah (Kwartiningsih, 2005).  

Selain manisan basah dan kering, fruit leather juga termasuk produk 

makanan yang tidak mengandung zat pewarna ini cocok untuk dijadikan cemilan 

dan mempunyai aneka ragam bentuk dan warna. Fruit leather ini merupakan 

produk manisan kering dari buah-buahan yang diawetkan dengan gula pada 

konsentrasi tertentu. Selain itu, biaya penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan 

relatif rendah karena lebih ringan (Elizabeth, 2006). 

Menurut Fauziah dkk (2015), pengolahan buah menjadi fruit leather dapat 

meningkatkan umur simpan, meningkatkan penganekaragaman pengolahan pangan 

serta meningkatkan nilai jual buah. Namun pengolahan fruit leather yang ada saat 

ini hanya sebatas berbahan dasar buah buahan, maka dari itu perlu dilakukan 

penganekaragaman pengolahan fruit leather yaitu dengan menambahkan sayuran 

selain itu diharapkan akan memperkaya kandungan serat dan nilai gizinya. 

Selanjutnya olahan fruit leather berbahan dasar buah dan sayuran ini dapat dikenal 

sebagai fruit and vegetable leather. 

Pembuatan fruit leather dilakukan dengan pengambilan daging buah untuk 

memisahkan antara bagian buah dengan bijinya. Setelah itu dilakukan 
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penghancuran menjadi puree serta dilakukan penambahan air dan gula kemudian 

dilakukan perebusan. Rebusan puree buah selanjutnya dituang dalam loyang dan 

dikeringkan pada suhu 70oC. Setelah dilakukan pengeringan maka didapat produk 

jadi fruit leather. Fruit leather diharapkan memiliki warna yang menarik dan 

plastisitas yang baik sehingga dapat digulung atau tidak mudah patah (Historiarsih, 

2010). 

Kriteria yang diharapkan dari fruit leather yaitu memiliki warna yang 

menarik, tekstur yang sedikit liat dan kompak, juga memiliki plastisitas yang baik 

sehingga dapat digulung (tidak mudah patah). Untuk menghasilkan fruit leather 

dengan kriteria tersebut maka ditambahkan gum arab yang diharapkan dapat 

memperbaiki plastisitas dari fruit leather tersebut. Selain itu dilakukan penambahan 

gula sebagai aplikasi pengawetan produk (Historiasih, 2010). 

Fruit leather merupakan makanan sehat yang berbahan alami, kaya vitamin, 

serat, mineral dan dapat dijadikan alternatif pangan olahan yang dibuat dari buah-

buahan, tanaman sayur, dan juga tanaman bunga (Puspasari dkk, 2005). Fruit 

leather dibuat dengan penambahan gula, asam sitrat, dan gum arab. Gula dalam 

bahan ditujukan untuk mengikat air sehingga semakin tinggi air yang terikat secara 

kimia dengan bahan, yang menyebabkan pemanasan yang dilakukan akan semakin 

sulit untuk menguapkan air yang terikat ini. Produk fruit leather dengan 

penambahan konsentrasi gula yang dapat diterima dengan hasil terbaik adalah 

penggunaan gula 20%. Adanya penambahan gula mempengaruhi tekstur atau 

kekerasan dari produk fruit leather yang dihasilkan (Asben, 2007). Fruit leather 

mempunyai keuntungan tertentu yaitu daya tahan simpan yang cukup tinggi, mudah 

diproduksi, dan nutrisi yang terkandung di dalamnya tidak banyak berubah. 
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Produk fruit leather dapat dibuat dari satu jenis buah atau campuran 

beberapa jenis buah-buahan. Kadar air fruit leather berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia yaitu maksimal 25%, nilai Aw kurang dari 0,7, tekstur plastis, 

kenampakan seperti kulit, terlihat mengkilap, dapat dikonsumsi secara langsung 

serta mempunyai warna, aroma dan cita rasa yang khas dari jenis buah yang 

digunakan sebagai bahan baku (Nurlaely, 2002). Adapun syarat mutu manisan 

kering menurut BSN - SNI No.1718, 1996 ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Tabel 1.  Syarat mutu manisan kering 

Kandungan Persyaratan 

Keadaan (Kenampakan, bau, rasa dan jamur) 

Kadar Air 

Jumlah Gula (dihitung sebagai sukrosa) 

Pemanisan buatan 

Zat warna 

 

Benda asing (daun, tangkai, pasir dan lain-lain) 

Bahan pengawet (dihitung sebagai SO2) 

Cemaran logam : 

- Tembaga (Cu) 

- Timbal (Pb) 

- Seng (Zn) 

- Timah (Sn) 

Arsen 

Pemeriksaan Mikrobiologi 

- Golongan bentuk coli 

- Bakteri Eschericchiacoli 

Normal, tidak berjamur 

Maks. 25% (b/b) 

Min. 40% 

Tidak ada  

Yang diizinkan untuk 

makanan 

Tidak ada 

Maks. 50 mg/kg 

 

Maks. 50 mg/kg 

Maks. 2,5 mg/kg 

Maks. 40 mg/kg 

Maks. 150 mg/kg (*) 

Maks. 1,0 mg/kg 

 

Tidak ada 

Tidak ada 

 Keterangan: (*) Produk yang dikalengkan. 

 Sumber: BSN - SNI No.1718, 1996. 

Buah-buahan umumnya dibuat menjadi produk olahan sepeti jam, jelly, 

puree, sari buah, buah kaleng, manisan kering atau basah. Salah satu jenis produk 

buah-buahan yang kering selain manisan adalah fruit leather. Fruit leather bisa 

diolah dan dibentuk dari daging buah yang telah dihancurkan dan dikeringkan. 
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Pengeringan bisa dilakukan dengan penjemuran atau bisa juga menggunakan 

pemanasan melalui lampu yang memiliki suhu panas 50-60o C. Fruit leather 

memiliki daya simpan sampai 12 bulan, jika disimpan dalam keadaan baik. Bahan 

baku untuk pembuatan fruit leather bisa dari berbagai jenis buah-buahan segar 

(Sangihe, 2010). 

 

2.2 Tomat (Lycopersicum esculentum) 

Tanaman tomat merupakan salah satu tanaman hortikultura yang sangat 

banyak dibudidayakan, baik di Indonesia maupun di dunia. Ada berbagai jenis 

tanaman tomat yang dibudidayakan di dunia, dan setiap jenisnya memiliki 

kekhasannya masing-masing. Menurut Agromedia (2007), tanaman tomat dapat 

diklasifikasi sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisi   : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Kelas   : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Ordo   : Solanales  

Famili   : Solanaceae  

Genus   :  Lycopersicon  

Species : Lycopersicon esculentum Mill. 

Tomat (Solanum lycopersicum syn. Lycopersicum esculentum) adalah 

tumbuhan keluarga Solanaceae, berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, dari 

Meksiko sampai Peru. Kata tomat berasal dari bahasa Aztek, salah satu suku Indian 

yaitu xitomate atau xitotomate. Tanaman tomat menyebar ke seluruh Amerika, 

terutama ke wilayah yang beriklim tropik, sebagai gulma. Penyebaran tanaman 
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tomat ini dilakukan oleh burung yang makan buah tomat dan kotorannya tersebar 

kemana-mana. Penyebaran tomat ke Eropa dan Asia dilakukan oleh orang Spanyol. 

Tomat ditanam di Indonesia sesudah kedatangan orang Belanda (Pracaya, 2012). 

 

Gambar 1. Buah Tomat 

Sumber : Tugiyono (2005) 

Tanaman tomat termasuk tanaman semusim (berumur pendek). Artinya 

tanaman hanya satu kali berproduksi dan setelah itu mati. Tanaman tomat berbentuk 

perdu yang tingginya dapat mencapai ± 2 meter. Ukuran buah tomat sangat 

bervariasi, yang berukuran paling kecil memiliki bobot 8 gram dan yang berukuran 

besar memiliki bobot 180 gram. Buah tomat yang masih muda berwarna hijau-

muda, bila sudah matang berubah menjadi merah. Buah tomat muda memiliki rasa 

getir dan beraroma tidak sedap, sebab masih mengandung zat lycopersicin yang 

berbentuk lendir. Aroma yang tidak sedap itu akan hilang dengan sendirinya pada 

saat buah memasuki fase pematangan hingga matang. Rasanya juga akan berubah 

menjadi manis agak masam yang mencirikan rasa buah tomat. Buah tomat terdiri 

dari 2-12 lokul yang mengandung banyak biji (Jones, 2008). 

Selain dikelompokkan berdasarkan bentuk fisik tanamannya, jenis buah 

tomat juga banyak ditentukan berdasarkan bentuk buah dan juga kegunaannya. 

Beberapa jenis tomat yang lazim dikenal di masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Jenis-jenis tomat berdasarkan bentuk buah dan kegunaannya 

No Jenis Tomat Keterangan 

1. Tomat Plum 

 

Tomat ini mirip buah plum. Bentuknya bulat 

lonjong, dagingnya banyak sekali 

mengandung air dan memiliki permukaan 

kulit yang tipis. Umumnya dipakai untuk 

tumisan dan masakan yang membutuhkan 

waktu memasak yang relatif lama seperti 

membuat saos tomat dan diolah sebagai jus 

tomat. 

2. Tomat Beef 

 

Tomat beef  ini memiliki bentuk yang paling 

besar jika dibandingkan dengan jenis lainnya. 

Karena ukurannya yang besar tomat jenis ini 

sering kali digunakan untuk membuat 

sandwich atau hamburger. Tapi tidak jarang 

juga para chef menggunakannya untuk bahan 

tumisan atau masakan lain yang memerlukan 

tomat dalam ukuran besar.  

3. 

 

 

 

   

 

Tomat ceri  

 
 

Tomat ini bentuknya kecil agak lonjong. 

Ketika masih muda warnanya hijau pucat dan 

ketika sudah masak warnanya berubah 

menjadi orange ke merahan. Rasanya 

dagingnya cukup manis, dan mengandung 

juice yang cukup banyak. Umumnya 

digunakan sebagai pelengkap salad atau 

dimakan dalam keadaan segar.  

4. Tomat pear  

 

Jenis tomat ini memang mirip dengan buah 

pear (seperti air mata yang jatuh) hanya saja 

bentuknya jauh lebih kecil dari buah Pear. 

Memiliki warna beraneka ragam, mulai dari 

merah, orange, dan kuning dan rasanya 

cukup manis.  

Umumnya dikonsumsi langsung atau 

ditambahkan sebagai bahan pelengkap salad. 

Tomat jenis ini kurang populer di Indonesia.  

5. Tomat anggur  

 

Tomat Anggur merupakan varian tomat yang 

paling kecil diantara lainnya. Berbeda 

dengan tomat ceri yang cenderung lebih 

lonjong, bentuk tomat anggur cenderung 

lebih bulat dan lebih kecil.  

Karena rasanya yang cukup manis, tomat 

anggur sering kali dikonsumsi secara 

langsung ataupun digunakan sebagai salad. 

Tomat jenis ini juga jarang dijumpai di 

Indonesia.  

Sumber: Tranggono dan Latifah (2007). 
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2.3 Kandungan Kimia Tomat 

Kandungan yang terdapat dalam buah tomat meliputi alkaloid solanin 

(0,007%), saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, biflavonoid, protein, lemak, 

gula (fruktosa, glukosa), adenine, trigonelin, kolin, tomatin, mineral (Ca, Mg, P, K, 

Na, Fe, sulfur, klorin), vitamin (B1, B2, B6, C, E, niasin), histamin, dan likopen 

(Dalimartha, 2007).  

Sebagai sumber vitamin, buah tomat sangat baik untuk mencegah dan 

mengobati berbagai macam penyakit, seperti sariawan karena kekurangan vitamin 

C, xeropthalmia pada mata akibat kekurangan vitamin A, beri-beri, radang syaraf, 

lemahnya otot-otot, dermatitis, bibir menjadi merah dan radang lidah akibat 

kekurangan vitamin B. Sebagai sumber mineral, buah tomat dapat bermanfaat 

untuk pembentukan tulang dan gigi (zat kapur dan fosfor), sedangkan zat besi (Fe) 

yang terkandung didalam buah tomat dapat berfungsi untuk pembentukan sel darah 

merah atau hemoglobin. Buah tomat juga mengandung serat yang berfungsi 

memperlancar proses pencernaan makanan didalam perut dan membantu 

memudahkan buang kotoran. Selain itu, tomat mengandung zat potassium yang 

sangat bermanfaat untuk menurunkan gejala tekanan darah tinggi. Kandungan nilai 

gizi dan kalori pada tomat ditunjukkan pada Tabel 2 (Firmanto, 2011). 

Kandungan vitamin E pada tomat segar dan pada sari tomat per 100 gram 

adalah sebesar 0,38 mg dan 0,91 mg. Vitamin E sudah banyak digunakan dalam 

kosmetik diantaranya adalah sebagai pelembab dan sebagai agen antioksidan. 

Vitamin E dapat mengurangi penuaan kulit akibat sinar matahari dan mencegah 

pembentukan sel kanker kulit. Manfaat vitamin E yang lain adalah memelihara 
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stabilitas jaringan ikat didalam sel sehingga kelenturan dan kekenyalan kulit terjaga 

(Tranggono dan Latifah, 2007). 

Asam organik yang paling dominan pada tomat adalah asam sitrat. Selain 

asam sitrat, asam malat adalah asam organik yang paling berkontribusi terhadap 

cita rasa buah tomat. Struktur kimia asam-asam organik dari buah tomat terdapat 

pada Gambar 2. Asam-asam lain yang telah terdeteksi adalah asam asetat, format, 

trans-asonitat, laktak, galakturonat, dan α-okso. Pada keseluruhan kematangan buah 

mulai dari berwarna hijau tua hingga merah, keasaman meningkatkan mencapai 

nilai maksimum dan kemudian menurun. Keasaman maksimum ditemukan pada 

breaker dan tahap berwarna pink. Keasaman buah tomat sangat penting untuk rasa 

dan penting juga dalam proses pengolahan karena butirat, mikroorganisme 

termofilik, dan pembusuk anaerobik tidak dapat berkembang ketika pH di bawah 

4,3. Namun ketika pH lebih dari 5, spora mikroorganisme sulit untuk dibunuh. 

(Salunkhe et al, 1974). 

Tabel 3.Komposisi kimia buah tomat segar dalam 100 g 

Kandungan Sari tomat Tomat muda Tomat masak 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (mg) 

Vitamin A (si) 

Vitamin B (mg) 

Vitamin C (mg) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (g) 

Air (g) 

15 

1 

0,2 

3,5 

600 

0,5 

10 

7 

15 

0,4 

94 

23 

2 

0,7 

2,3 

320 

0,07 

30 

5 

27 

0,5 

93 

20 

1 

0,3 

4,2 

1500 

0,6 

40 

5 

26 

0,5 

94 

  Sumber: Tranggono dan Latifah (2007). 

Tomat sangat bermanfaat bagi tubuh, karena mengandung vitamin dan 

mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Buah tomat juga 
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mengandung zat pembangun jaringan tubuh manusia dan zat yang dapat 

meningkatkan energi untuk bergerak dan berpikir, yakni karbohidrat, protein, 

lemak, dan kalori. Sebagai sumber vitamin, buah tomat sangat baik untuk mencegah 

dan mengobati berbagai macam penyakit, seperti sariawan karena kekurangan 

vitamin C, xeropthalmia pada mata karena kekurangan vitamin A, bibir merah dan 

radang lidah karena kekurangan vitamin D (Cahyono, 2008). 

Sebagai sumber mineral, buah tomat bermanfaat untuk pembentukan tulang 

dan gigi (zat kapur dan fosfor). Sedangkan zat besi (Fe) yang terkandung dalam 

buah tomat dapat berfungsi untuk pembentukan sel darah atau hemoglobin.Buah 

tomat juga mengandung serat yang berfungsi memperlancar proses pencernaan 

makanan dalam perut. Selain itu buah tomat juga mengandung potasium yang 

sangat bermanfaat untuk menurunkan gejala tekanan darah tinggi. Zat belerang 

(Sulfur) yang terkandung dalam buah tomat dapat mencegah radang hati dan radang 

usus buntu. Zat klorin yang ada di dalam buah tomat dapat merangsang fungsi hati 

lebih aktif membersihkan zat-zat tidak berguna (Cahyono,2008). 

 

2.4 Bahan Tambahan Pada Pembuatan Fruit Leather 

2.4.1 Karagenan 

Karagenan yang memiliki struktur dan bentuk yang jelas sebagai 

polisakarida hidrofilik linier yang memiliki berat molekul tinggi, yang tersusun dari 

disakarida berulang dengan unit galaktosa dan 3,6 anhidrolgalaktosa (3,6 AG) dan 

terdiri dari grup sulfat dan nonsulfat, bergabung dengan rantai glikosidik dengan α-

(1,3) dan β-(1,4) yang bertukar (Imeson 2010). 

Karaginan mempunyai sifat pembentuk gel. Sifat dasar karaginan terdiri 

dari tiga tipe karaginan yaitu kappa, iota dan lambda karaginan. Tipe karaginan 
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yang paling banyak dalam aplikasi pangan adalah kappa karaginan. Eucheuma 

cottoni dapat menghasilkan kappa karaginan. Kemampuan membentuk gel adalah 

sifat terpenting dari kappa karaginan. Kemampuan pembentukan gel pada kappa 

karaginan terjadi pada saat larutan panas yang dibiarkan menjadi dingin karena 

memiliki gugus sulfat yang paling sedikit dan mudah untuk membentuk gel 

(Samsuari, 2006). 

Sifat-sifat kandungan kimia karagenan ditentukan oleh kelarutan, 

viskositas, kekuatan gel, dan stabilitasnya. Karagenan biasanya mengandung unsur 

berupa garam sodium dan potassium yang berfungsi untuk menentukan sifat-sifat 

karagenan (Fahmitasari 2004). Karagenan tidak dapat larut dalam pelarut organik 

seperti alkohol, eter dan minyak. Kelarutan dalam air bergantung pada struktur 

karagenan, media, dan suhu. Kappa dan iota merupakan jenis karagenan yang dapat 

membentuk gel. Pembentukan gel terjadi saat rantai dari satu karagenan bertemu 

dengan rantai lain yang sama untuk membentuk double helix, kemudian double 

helix ini akan saling bergabung membentuk jaringan tiga dimensi; sedangkan untuk 

lambda karagenan tidak membentuk gel (Bubnis, 2000). 

Derajat kekentalan karagenan dipengaruhi oleh konsentrasi, temperatur, dan 

molekul lain yang larut dalam campuran tersebut. Kekentalan larutan karagenan 

akan berkurang dengan cepat, seiring meningkatnya temperatur. Kekentalan 

karagenan dalam membentuk gel dibedakan dari yang kuat sampai rapuh (britle) 

dengan tipe yang lembut dan elastis. Tekstur tersebut tergantung dari jenis 

karagenan, konsentrasi, keberadaan ion-ion, larutan lain, serta senyawa hidrokoloid 

yang tidak membentuk gel. Apabila dalam larutan terdapat ion potassium, gel 

kappa-karagenan cenderung lebih rapuh dibandingkan iota karaginan. Penambahan 
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elastisitas dari gel iota-karagenan disebabkan oleh keberadaan jumlah 2-sulfat pada 

polimernya (Yudhi, 2009). 

Karagenan merupakan tepung berwarna putih atau kekuningan, tidak berbau 

dan memiliki rasa getah. Pengaplikasian karagenan terutama dalam produk jelly, 

saus, permen, sirup, pudding, dodol, salad dressing, nugget, dan produk susu. 

Dalam pembuatan fruit leather, fungsi penambahan kappa karagenan dapat 

memperbaiki keplastisan juga dapat memperkaya kandungan gizi dalam fruit 

leather diantara mineral dan serat (Sembiring, 2006). 

Berdasarkan pada pernyataan Fauziah dkk (2015) dalam penelitian fruit 

leather pisang tanduk dengan penambahan karaginan menunjukkan hasil bahwa 

penambahan konsentrasi karaginan 0,5% merupakan perlakuan terbaik dan 

menghasilkan fruit leather pisang tanduk dengan karakteristik fisik dan kimia yang 

baik serta penerimaan yang baik pada karakteristik organoleptiknya. Berdasarkan 

penelitian Sidi dkk (2015), penambahan karaginan 0,5% berpengaruh terhadap 

karakteristik fisik, kimia dan organoleptik pada fruit leather nanas dan wortel. 

 

2.4.2 Pektin 

Pektin dalam tanaman berfungsi untuk menghubungkan antar dinding sel 

yang satu dengan yang lain. Bagian antara dua dinding sel yang berdekatan disebut 

dengan lamela. Jenis tanaman yang berbeda, umur tanaman yang berbeda, dan 

bagian dari tanaman yang berbeda akan menghasilkan jumlah, struktur, dan 

komposisi kimia pektin yang berbeda. Substansi pektin tersusun atas asam 

poligalakturonat yang berikatan dengan ikatan α-1,4-glikosida, dimana gugus 

karboksil dari unit asam poligalaturonat dapat teresterifikasi sebagian dengan 

metanol (Fitria, 2013). Pektin merupakan serat yang mudah larut (soluble fiber) 
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yang terdapat pada sayuran dan buah. Pektin termasuk kelompok polisakarida yang 

heterogen dengan berat molekul tinggi (Purbianti, 2005). 

Pektin merupakan senyawa polisakarida dengan bobot molekul tinggi yang 

banyak terdapat pada tumbuhan. Pektin digunakan sebagai pembentuk gel dan 

pengental dalam pembuatan jelly, marmalade, makanan rendah kalori dan dalam 

bidang farmasi digunakan untuk obat diare (National Research Development 

Corporation, 2004). Pektin yang dimanfaatkan untuk makanan merupakan suatu 

polimer yang berisi unit asam galakturonat (sedikitnya 65%). Kelompok asam 

tersebut bisa dalam bentuk asam bebas, metil ester, garam sodium, kalium, kalsium 

atau ammonium, dan dalam beberapa kelompok pektin amida. Pektin yang 

dimanfaatkan untuk makanan merupakan suatu polimer yang berisi unit asam 

galakturonat (sedikitnya 65%). Kelompok asam tersebut bisa dalam bentuk asam 

bebas, metil ester, garam sodium, kalium, kalsium atau ammonium, dan dalam 

beberapa kelompok pektin amida (IPPA, 2002). 

Kualitas pektin pada bahan pangan berperan dalam menentukan banyaknya 

pektin yang akan digunakan dalam pembentukan gel. Konsentrasi pektin kurang 

dari 1% telah cukup untuk membentuk struktur gel. Kesimbangan pektin dan air 

pada sari buah atau bubur buah dapat dipengaruhi dengan penambahan sukrosa 

yang mengakibatkan pektin menggupal dan membentuk serabut halus. Gel pektin 

dapat terbentuk karena kadar gula yang tinggi dan kondisi yang asam (Nurminabari 

2008). 

Penggunaan pektin pada pembuatan produk selai bermanfaat untuk 

membentuk gel (kekentalan). Penambahan pektin sekitar 0,75-1% merupakan 

jumlah yang ideal untuk pembentukan gel pada selai. Dengan konsentrasi pektin 
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1% dan kadar gula tidak melebihi dari 65% telah dapat menghasilkan gel dengan 

kekerasan yang cukup baik. Gel akan bertambah keras dengan semakin besarnya 

konsentrasi pektin yang digunakan (Fachruddin, 2008). 

Pektin pada fruit leather berfungsi untuk pembentuk tekstur, pada leather 

rosella diketahui bahwa penambahan pektin 0,5% sangat berpengaruh pada 

kelengketan dan pektin tidak berpengaruh signifikan terhadap warna, rasa, tingkat 

kemanisan dan seluruh aspek kesukaan lainya. Diketahui juga kalsium dan pektin 

akan mempengaruhi tekstur apabila bereaksi (Dangkrajang et al., 2009).   

 

2.4.3 Xanthan Gum 

Xanthan gum dihasilkan melalui fermentasi dekstrose dengan bakteri 

Xanthomonas compestris. Xanthan gum berupa bubuk berwarna krem yang dengan 

cepat larut dalam air panas atau air dingin membentuk larutan kental yang tidak 

tiksotrofik. Xanthan gum pada konsentrasi rendah larutannya kental, pada 

perubahan suhu terjadi sedikit perubahan kekentalannya, mantap pada rentangan 

pH yang luas, mantap pada keadaan beku. Xanthan gum dinyatakan aman 

digunakan dalam pangan sebagai pemantap, pengemulsi, pengental, dan pendorong 

buih pada pangan (Tranggono, 1989). 

Xanthan gum dapat membentuk larutan kental pada konsentrasi rendah 

(0,1% – 0,2%). Pada konsentrasi 2% - 3% terbentuk gel. Xanthan gum dapat 

dicampur dengan protein atau polisakarida lain. Xanthan gum ini membentuk film 

yang liat dan lentur (deMan, 1997). 

Xanthan gum adalah salah satu hidrokoloid yang dapat digunakan sebagai 

bahan pengikat dalam proses pembuatan fruit leather karena xanthan gum memiliki 

viskositas yang baik pada konsentrasi yang rendah, jika dibandingan dengan 
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karagenan, xanthan gum tidak mengalami sineresis. Merujuk pada penelitian yang 

dilakukan Nadiah (2013) xanthan gum memberikan kontribusi sebanyak 56% 

terhadap tekstur fruit leather nenas-rosela. 

Berdasarkan hasil penelitian Nursiwi dkk (2014), fruit leather nanas dan 

wortel. Berdasarkan karakteristik fisikokimia dan sensoris fruit leather nanas dan 

wortel direkomendasikan konsentrasi 0,5% xanthan gum dalam pembuatan fruit 

leather nanas dan wortel. Berpedoman pada hasil penelitian yang telah diperoleh 

maka perlu dilakukan adanya usaha untuk meningkatkan nilai sensoris pada 

parameter tekstur, dengan menggunakan range konsentrasi penambahan xanthan 

gum antara 0,4-0,8%. 

 

2.4.4 Gula 

Sukrosa adalah disakarida yang mempunyai peranan penting dalam 

pengolahan makanan dan banyak terdapat pada tebu, bit, siwalan, dan kelapa 

kopyor. Untuk industri-industri makanan biasa digunakan sukrosa dalam bentuk 

kristal halus atau kasar dan dalam jumlah yang banyak dipergunakan dalam bentuk 

cairan sukrosa (sirup). Pada pembuatan sirup, gula pasir (sukrosa) dilarutkan dalam 

air dan dipanaskan, sebagian sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa, 

yang disebut gula invert. Inversi sukrosa terjadi dalam suasana asam. Gula invert 

ini tidak dapat berbentuk kristal karena kelarutan sukrosa sangat tinggi (Winarno, 

2008). 

Fungsi gula sebagai bahan penambah rasa, sebagai bahan pengubah warna, 

dan sebagai bahan untuk memperbaiki susunan dalam jaringan. Penambahan gula 

pada produk bukan saja untuk menghasilkan rasa manis meskipun sifat ini sangatlah 
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penting. Jadi, gula bersifat untuk menyempurnakan rasa asam, cita rasa, juga 

memberikan kekentalan (Subagjo, 2007).  

Gula (sukrosa) adalah salah satu bahan pemanis yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, dan hampir setiap produk pangan menggunakan gula sebagai 

bahan tambahan. Fungsi gula adalah sebagai penambah rasa, sebagai bahan perubah 

warna, dan sebagai bahan untuk memperbaiki susunan dalam jaringan. Sukrosa 

adalah zat disakarida yang pada hidrolisa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Gula 

berperan dalam pengawetan dan pembuatan aneka ragam produk makanan. Hal ini 

disebabkan gula mempunyai daya larut yang tinggi, kemampuan mengurangi 

kelembaban dan mengikat air yang ada sehingga tidak tersedia untuk pertumbuhan 

mikroorganisme (Buckle, dkk., 2009).  

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% (Asben, 2007). Gula disamping 

berfungsi sebagai pemberi tekstur juga berfungsi untuk mengawetkan, pemberi 

penampakan, dan flavor yang ideal (Muchtadi, 1989). Penambahan gula juga 

berpengaruh pada kekentalan gel yang terbentuk. Gula akan menurunkan 

kekentalan. Hal ini disebabkan gula akan memerangkap air. Jika air dalam bahan 

pangan terperangkap maka air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba atau Aw 

menjadi rendah, hal ini yang menjadikan produk awet (Shin et al., 2002). Namun 

produk-produk pangan yang berkadar gula tinggi cenderung mudah rusak (Buckle, 

et al., 2009). 
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Gula juga berperandalam proses pengawetan berbagai produkproduk 

makanan. Gula memiliki sifat antimikroba pada suatu produk makanan jika 

diberikan dalam konsentrasi yang cukup (di atas 70% padatan terlarut biasanya 

dibutuhkan), hal ini umum bagi gula dipakai sebagai salah satu kombinasi dari 

teknik pengawetan bahan pangan. Kadar gula yang tinggi bersama dengan kadar 

asam yang tinggi (pH rendah), perlakuan dengan pasteurisasi secara pemanasan, 

penyimpanan pada suhu rendah, dehidrasi dan bahan-bahan pengawet kimia 

merupakan teknik-teknik pengawetan pangan yang penting (Buckle et al., 2009). 

 

2.4.5 Proses Pembuatan Fruit leather 

Proses pembuatan fruit leather dimulai dengan melakukan perlakuan 

pendahuluan pada bahan baku yang digunakan. Jika menggunakan buah yang 

mudah mengalami pencoklatan, maka perlu dilakukan proses blancing, setelah itu 

dilakukan penghacuran dan pencampran dengan bahan lain, seperti gula dan 

penstabil. Selanjutnya dilakukan proses pemasakan pada suhu 80°C, selama 2 menit 

dan pengeringan menggunakan oven dengan suhu 50°C selama 48 jam (Rini, dkk., 

2016) adalah sebagai berikut : 

1. Sortasi bahan baku 

Pada tahapan ini, bahan baku utama pembuatan fruit leather (buah) disortasi, 

baik berdasarkan ukuran maupun warnanya. Selain itu tahap sortasi juga 

bertujuan untuk memisahkan buah yang sudah busuk (Winarti, 2008).  

2. Pencucian 

Setelah buah disortasi, dilakukan pencucian dengan air mengalir. Proses 

pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih 

terikut (Winarti, 2008).  
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3. Pengupasan  

Pengupasan dilakukan untuk memisahkan kulit dari bagian lainnya (Winarti, 

2008). 

4. Penghancuran 

Daging buah yang telah dipisahkan dari kulitnya, dimasukkan ke dalam blender 

dan ditambahkan air dengan perbandingan yang telah ditentukan. Penambahan 

air bertujuan untuk memudahkan proses penghancuran. Proses penghancuran 

dilakukan sampai daging buah halus. Proses penghancuran ini bertujuan untuk 

mnegurangi endapan pada bubur buah yang dihasilkan (Rini, dkk., 2016). 

5. Pencampuran  

Bubur buah yang dihasilkan kemudian ditambahkan komponen penting 

lain,seperti gula bahan penstabil dengan konsenstrasi tertentu (hidrokoloid), dan 

asam. Pencampuran ini bertujuan untuk membentuk konsistensi baik pada 

produk fruit leather yang dihasilkan. Proses ini dilakukan sampai semua bahan 

tercampur merata (homogen) (Rini, dkk., 2016).  

6. Pemasakan 

Proses pemasakan dilakukan pada suhu 70-80°C, selama 2 menit, bertujuan 

untuk menonaktifkan mikroorganisme yang mampu mengakibatkan kerusakan 

pada kondisi penyimpanan normal (Rini, dkk., 2016). Selain itu, pemanasan 

dilakukan pada suhu 80°C, karena pada suhu tersebut gel pektin mulai terbentuk 

(Winarti, 2008) 
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7. Penambahan bahan tambahan 

Bahan tambahan yang dicampurkan pada proses pembuatan selai adalah pektin 

atau gelling agent lainnya, gula asam sitrat. Bahan berfungsi untuk memperbaiki 

kualitas selai yang dihasilkan (Cahyadi,2009). 

8. Pengeringan  

Setelah dimasak, adonan dimasukkan ke dalam loyang, dan dikeringkan. 

Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 50°C, 

selama 48 jam, atau menggunakan cabinet dryer pada suhu 45±3°C selama 18 

jam. Selama proses pengeringan dilakukan pembalikan sebanyak 2 kali. 

(Winarti, 2008). 

9. Pemotongan 

fruit leather yang telah kering dipotong dengan ukuran 5x3 cm dengan ketebalan 

2-3 mm. Proses in bertujuan agar produk akhir yang dihasilkan memiliki 

memiliki bentuk yang sama rata dengan yang lain. Proses pemotongan ini dapat 

sangat berpengaruh pada analisa yang lakukan (Rini, dkk., 2016).  

10. Pengemasan  

Pengemasan bertujuan untuk membatasi antara bahan pangan dan keadaan 

normal disekelilingnya yang secara tidak langsung dapat menyebabkan 

kerusakan. Pengemasan biasanya dilakukan dengan menggunakan plastik (Rini, 

dkk., 2016). 


