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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

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

biasa dikonsumsi sebagai pendamping roti. Permintaan selai di Indonesia mulai dari 

2011 sampai dengan 2014 meningkat dari 1.360 ton menjadi 1.728 ton, sedangkan 

produksi dalam negeri masih sekitar 855 ton per tahunnya (BPS, 2014). Oleh sebab 

itu perlu ditingkatkan jumlah produksi dari selai sehingga dapat mecukupi jumlah 

permintaan dari selai itu sendiri. Selai yang beredar di pasar masih berupa selai oles 

dengan cara penyajian yang kurang praktis. Perlu adanya pembuatan selai dengan 

memodifikasi selai oles menjadi lembaran yang kompak, plastis, dan tidak lengket. 

Dewasa ini masih belum banyak selai lembaran yang memiliki nilai fungsioanal. 

Maka dari itu perlu adanya selai lembaran yang tidak hanya lebih praktis tetapi juga 

memiliki nilai fungsional bagi tubuh. Selai lembaran dapat dibuat dari buah naga 

yang tidak hanya memiliki kandungan serat tetapi juga memiliki kandungan 

antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas.  

Pada umumnya, semua jenis buah dapat diolah menjadi selai lembaran karena 

pengolahan tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi dan umur simpannya. Buah 

naga merah biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar atau disajikan dalam bentuk 

jus, sari buah, manisan maupun selai. Pemilihan buah naga dalam penelitian ini 

dikarenakan manfaat yang terkandung dalam buah naga yang cukup kompleks, 

terutama senyawa bioaktifnya seperti antioksidan (asam askorbat, betakaroten, dan 

antosianin) sehingga dapat mencegah penyakit kanker. Berdasarkan Taiwan Food 

Industry Develope dan  Reearch  Authorities  (2005)  buah  naga  juga  mengandung 



2 
 

 
 

serat pangan yakni sebesar 0,7–0,9%. Buah naga  merah  kaya  akan  betalanin  yang 

mengakibatkan buah naga memiliki warna merah yang cocok untuk membuat selai 

lembar  lebih  menarik. 

Kandungan serat buah naga merah belum cukup untuk membentuk gel selai 

lembaran sehingga diperlukan penambahan gelling agent seperti karagenan dan 

agar. Pemilihan gelling agent yang terbuat dari rumput laut seperti agar, ATC 

(Alkali Treated Cottoni) dan karagenan selain untuk pemanfaatan rumput laut yang 

melimpah tetapi juga karena dapat membentuk gel yang cukup stabil. Ketiga gelling 

agent tersebut memiliki sifat thermoreversible dan titik leleh serta titik gelling yang 

cukup tinggi dibandingkan dengan jenis gelling agent lainnya. ATC merupakan 

hasil olahan rumput laut merah (Eucheuma cottonii) dengan perlakuan alkali. 

Menurut Chaidar (2006) ATC memiliki kandungan karagenan sebesar 73%, 

sehingga mampu mengendalikan kandungan air pada selai lembaran yang membuat 

tekstur selai lembaran menjadi bentuk lembaran yang kuat dan plastis. Agar-agar 

terbuat dari rumput laut jenis Gracilaria sp yang memiliki kandungan serat pangan 

83,62%, sehingga dapat membantu dalam proses pembentukan gel dan sebagai 

pengental pada selai.  

Hal yang harus diperhatikan adalah penambahan konsentrasi gelling agent, 

karena konsentrasi yang berlebih menghasilkan tekstur selai lembaran sangat kaku 

sedangkan konsentrasi gelling agent yang kurang menghasilkan selai lembaran 

bertekstur sangat lunak. Penelitian Chairi (2013) menyatakan bahwa penambahan 

gelling agent berjenis karagenan dengan konsentrasi 3,5% dalam pembuatan selai 

lembaran sirsak adalah perlakuan terbaik yang menghasilkan kadar air 15,22%, 

total asam 0,25%, kadar vitamin C 77 mg/100g, total padatan terlarut 64,13oBrix 
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dan kadar serat 13,43%. Berdasarkan kajian tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul Kajian Kualitas Selai Lembaran Buah Naga Merah 

(Hylocereus polyrhizus) dengan Jenis dan Konsentrasi Gelling Agent (Agar, ATC, 

Karagenan).  

1.2 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan jenis gelling agent terhadap kualitas dari selai 

lembar buah naga merah.  

2. Mengetahui pengaruh tingkat konsentrasi gelling agent terhadap kualitas dari 

selai lembar buah naga merah. 

3. Menemukan perlakuan terbaik sehingga menghasilkan kualitas unggul dari 

selai lembar buah naga merah. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diduga sebagai berikut :   

1. Terdapat pengaruh perbedaan jenis gelling agent terhadap kualitas dari selai 

lembar buah naga merah.  

2. Terdapat pengaruh tingkat konsentrasi gelling agent terhadap kualitas dari selai 

lembar buah naga merah. 

3. Terdapat jenis dan konsentrasi gelling agent yang dapat memeberikan kualitas 

unggul pada selai lembar buah naga merah. 

 

 

 

 


