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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Selai 

Selai buah adalah produk pangan semi basah, merupakan pengolahan bubur 

buah dan gula yang dibuat dari campuran 45 bagian berat buah dan 55 bagian berat 

gula dengan atau tanpa penambahan bahan makanan yang diizinkan (Fatonah, 

2002). Selai diperoleh dengan cara dipanaskan campuran antara bubur buah dan 

gula, kemudian dipekatkan melalui pemanas dengan api sedang sampai gulanya 

menjadi 68%. Proses pembuatan selai memerlukan kontrol yang baik. Pemasakan 

yang berlebihan akan menyebabkan selai menjadi keras dan kental, sedangkan jika 

pemanasan kurang akan menghasilkan selai yang encer. Pembuatan selai biasanya 

dilakukan pada suhu 103-105oC, titik didih ini dapat bervariasi menurut buah atau 

perbandingan gula. Syarat mutu selai buah berdasarkan SNI 3746 : 2008 dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Selai Buah Menurut SNI 3746 : 2008 

No Kriteria Uji Satan Persyaratan 

1. Keadaan :

Aroma - Normal

Rasa - Normal

Warna - Normal

2. Serat Buah - Positif

3. Padatan Terlarut % fraksi masaa Min.     65,0

4. Cemaran Logam

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

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

6. Cemaran Mikroba

ALT (Angka Lempeng Total) Koloni/g Maks 1,0 x 103

Bakteri Coliform APM/g < 3

Clostrodium sp. Koloni/g < 10

Kapang / khamir Koloni/g Maks. 5,0 x 10

*Dikemas dalam kaleng

Sumber : SNI 3746 (2008) 

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) serta air pada
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proses pemanasan dengan suhu tinggi. 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.  

2.1.1 Selai Lembaran 

Selai lembaran merupakan hasil modifikasi selai yang mulanya semi padat 

berubah menjadi lembaran-lembaran yang berwujud kompak, padat, plastis dan 

tidak lengket dengan penambahan agar-agar, pengental dan margarine sebagai 

lemak nabati yang dapat mengubah selai menjadi bersifat plastis dan tidak lengket 

pada pengemasannya (Agustina, 2007). Selai lembaran terbuat dari hancuran 

daging buah yang dicetak di atas loyang sehingga didapat lembaran dengan 

ketebalan sekitar 0.5 cm.  

Dalam pembuatan selai lembaran dibutuhkan serat yang larut dan serat yang 

tidak larut air untuk mempertahankan struktur selai lembaran yang plastis menjadi 

lembaran kompak yang tidak lengket. Contoh serat yang larut dalam air adalah 

pektin sedangkan serat yang tidak larut dalam air contohnya selulosa dan lignin. 

Dalam proses pembuatan selai lembaran bahan yang digunakan sebagai serat yang 

tidak larut dalam air adalah agar-agar. Agar-agar diperlukan untuk 

mempertahankan struktur dari selai lembaran (Eliyasmi dkk, 2011). Kelainan utama 

yang sering terjadi pada produk selai adalah kristalisasi karena padatan terlarut yang 

berlebihan (gula tidak cukup terlarut), kekerasan gel akibat kurangnya gula atau 

pektin yang berlebihan, kurang masak atau gel tidak terbentuk serta sineresis karena 

asam yang berlebihan (Buckle dkk, 2007). 
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Selai lembaran merupakan pengembangan produk dari selai yang belum 

memiliki standar mutu dari SNI atau lainnya. Oleh karena itu mutu selai dapat 

menjadi acuan sementara untuk produk selai lembaran. Standar mutu selai buah 

menurut SII dan SNI dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Mutu Selai Buah 

Syarat Mutu Standar 

Kadar air  maks. 35,0% 

Kadar gula  min.   55,0% 

Kadar pektin  maks.   0,7% 

Padatan tak terlarut  min.     0,5% 

Serat buah Positif 

Kadar bahan pengawet 50 mg/kg 

Asam asetat Negatif 

Logam berbahaya Negatif 

Rasa Normal 

Bau Normal 

Sumber : SII No. 173 (1978) 

Jika dilihat dari karateristik selai lembaran, tidak ada penetapan yang pasti 

mengenai karateristik selai lembaran yang baik. Umumnya, selai lembaran bermutu 

baik apabila teksturnya kenyal, konsisten, mempunyai flavor dan warna buah alami. 

Selain itu, selai lembaran yang baik juga dicirikan dengan dapat diangkatnya 

keseluruhan selai lembaran tanpa patah dan juga dapat dapat digulung, tidak mudah 

sobek teksturnya (Yenrina et al, 2009). Menurut Nurlaely (2002) Selai lembaran 

yang baik memiliki nilai Aw kurang dari 0,7; bertekstur plastis, kenampakan 

terlihat mengkilap, dapat dikonsumsi secara langsung. 

Menurut Putri dkk. (2013) Penambahan hidrokolid dalam pembuatan selai 

lembaran pisang raja bulu dapat berupa agar-agar dan karagenan sebanyak 2,5%, 

3,0%, dan 3,5%. Penambahan agar-agar menghasilkan tekstur yang lebih lembut 

dan lebih mudah dikunyah sehingga lebih disukai. Penambahan karagenan 

menghasilkan selai lembaran dengan tekstur yang licin dan kenyal. Penambahan 
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hidrokolid pada saat pembuatan selai lembaran menghasilkan selai lembaran 

dengan kadar serat yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian Ramadhan (2011) 

faktor yang mempengaruhi mutu selai lembaran jambu biji merah adalah 

penambahan gula, asam, agar-agar dan proses pemasakan. Semakin banyak gula 

yang digunakan akan menghasilkan warna dan tekstur selai yang baik, akan tetapi 

penambahan gula yang berlebihan dapat menurunkan nilai hedonik karena selai 

menghasilkan rasa yang sangat manis. Warna pada bahan baku selai juga 

mempengaruhi penampakan selai lembaran. Selai lembaran yang baik mempunyai 

warna yang cerah dan permukaan yang utuh dan rapih. Semakin banyak agar-agar 

yang ditambahkan pada pembuatan selai jambu biji lembaran maka menghasilkan 

kekuatan gel yang semakin tinggi. Pemberian agar-agar sebanyak 0,9% 

menghasilkan selai lembaran yang baik. 

2.1.2 Bahan-bahan Selai Lembar 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan selai lembaran adalah bahan 

gula, pembentuk gel, air, asam dan margarin. 

a. Gula 

Sukrosa merupakan senyawa kimia yang termasuk dalam golongan 

karbohidrat, memiliki rasa manis, berwarna putih, bersifat anhidrous dan 

kelarutannya  dalam air mencapai 67,7% pada suhu 20oC. 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.  

Penambahan gula pada produk bukan saja untuk menghasilkan rasa manis 

tetapi juga bersifat untuk menyempurnakan rasa asam, penambah cita rasa, sumber 
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kalori, memperbaiki tekstur dan memberikan kekentalan. Memiliki kemampuan 

mengurangi kelembapan, daya larut yang tinggi dan daya mengikat air dari gula 

adalah sifat-sifat yang menyebabkan gula dipakai dalam pengawetan pangan. 

Apabila gula ditambahkan ke dalam bahan pangan dalam konsentrasi tinggi 

sebagian dari air yang ada tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme dan 

aktivitas air (Aw) dari bahan pangan berkurang. Penurunan kelembapan menambah 

stabilitas terhadap mikroorganisme (Purnomo dan Adiono, 1987).  

Supaya terbentuk gel pektin dibutuhkan kadar gula yang tinggi dan asam dalam 

produk selai dan jeli (Buckle et al, 1987). Penambahan gula berfungsi mengurangi 

molekul air yang menyelimuti pektin. Gula berfungsi sebagai dehydrating agent, 

sehingga rantai asam poligalakturonat penyusun pektin akan saling berdekatan dan 

terbentuk sistem 3 dimensi yang memungkinkan seluruh sistem menjadi gel. 

Konsentrasi gula tinggi maka dehidrasi berlangsung sempurna. Konsentrasi untuk 

membentuk gel yang baik adalah 60-65%. Makin besar gula yang ditambahkan, 

maka gel yang terbentuk kokoh, akan tetapi jika terlalu tinggi akan terjadi 

kristalisasi gula pada gel yang terbentuk sehingga gel bersifat lekat. Gula terlalu 

rendah, maka gel yang terbentuk lunak (Pujimulyani, 2009). Penambahan Gula 

pada pembuatan selai memiliki tujuan untuk memperoleh tekstur, penampakan dan 

flavor yang ideal. 

b. Air 

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 
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persyaratan tidak berwarna, tidak berbau, jernih dan tidak mempunyai rasa. Air 

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 leberhasilan 

prosuk yang diinginkan (Syarif dan Irawati, 1998). 

Air digunakan sebagai bahan tambahan untuk mempermudah proses 

penghancuran buah dengan menggunakan blender. Penggunaan air sebenarnya 

tidak terlalu banyak karena air hanya digunakan untuk mempermudah 

penghancuran buah. Air yang digunakan adalah air matang (Agustina, 2007). 

Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda baik 

bahan pangan nabati maupun hewani. Di dalam tubuh air berperan sebagai 

pembawa makanan dan sisa-sisa metabolisme, sebagai media reaksi yang 

menstabilkan polimer-polimer dalam tubuh.  

c. Asam 

Asam merupakan bahan tambahan yang mengatur pH dan menghindari 

pengkristalan gula. Bila tingkat keasaman buah rendah, penambahan asam dapat 

meningkatkan jumlah gula yang mengalami inversi. Jumlah gula yang mengalami 

inversi selama pendidihan sangat penting untuk menghindari terjadinya 

pengkristalan gula. Hal ini disebabkan karena jika jumlah gula inversi semakin 

banyak, maka molekul glukosa yang kurang melarut kemudian akan mengkristal. 

Selain itu, asam juga digunakan untuk memberikan flavor dalam selai (Safitri, 

2012). 

pH optimum yang dikehendaki dalam pembuatan selai berkisar 3,10 - 3,46. 

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



10 
 

 
 

dan asam malat. Penggunaan asam tidak mutlak, tetapi hanya apabila diperlukan 

saja. Apabila terlalu asam akan terjadi sineresis yakni keluarnya air dari gel 

sehingga kekentalan selai akan berkurang bahkan dapat sama sekali tidak terbentuk 

gel (Fachruddin, 2008). Asam disamping sebagai bahan pengawet, asam juga 

digunakan sebagai penambah rasa, untuk mengurangi rasa manis, memperbaiki 

sifat koloidal dari makanan yang mengandung pektin, memperbaiki tekstur dari 

selai, membantu ekstraksi pektin dan pigmen dari buah-buahan dan lainnya 

(Winarno, 2004).   

Asam sitrat (C6H8O7) adalah asam organik berbentuk butiran, berwarna putih, 

berasa asam, cepat larut dalam air panas dan tidak beracun. Asam sitrat terdapat 

pada buah-buahan seperti limau dan nanas yang digunakan untuk menetralkan basa 

dalam minuman segar dan dapat dibuat dengan fermentasi gula (Hidayat dan 

Ikarisztiana, 2004). Pemberian asam sitrat memiliki fungsi sebagai pencegah 

terjadinya kristalisasi gula, sebagai katalisator hidrolisis sukrosa ke bentuk gula 

invert selama penyimpanan serta sebagai penjernih gel yang dihasilkan. Selain itu, 

asam sitrat dapat bertindak sebagai pengeras rasa dan warna atau menyelubungi 

rasa after taste yang tidak disukai. Asam juga digunakan untuk menurunkan pH 

bubur buah karena struktur gel hanya terbentuk pada pH rendah (Fatonah, 2002). 

2.2 Buah Naga 

Tanaman ini terdiri dari empat jenis yang dikenal, yaitu Hylocereus undatus 

(kulit berwarna merah dengan daging buah berwarna putih), Hylocereus polhyrizus 

(kullit buah berwarna merah dengan daging buah berwarna merah keunguan), 

Hylocereus costaricensis (kulit buah berwarna merah dengan daging buah berwarna 
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lebih merah dibandingkan Hylocereus polhyrizus), dan Selanicereus megalanthus 

(kulit buah berwarna kuning dengan daging buah berwarna putih) (Kristanto, 2009). 

Tanaman yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika selatan 

bagian utara ini sudah lama dimanfaatkan buahnya untuk konsumsi segar. Jenis 

tanaman ini merupakan tanaman memanjat. Secara morfologi tanaman ini termasuk 

tanaman tidak lengkap karena tidak memiliki daun namun hanya memiliki akar, 

batang dan cabang, bunga, buah serta biji. Buah naga tergolong buah batu yang 

berdaging dan berair. Bentuk buah bulat agak memanjang atau bulat agak lonjong. 

Kulit buah naga agak tebal, yaitu sekitar 3-4 mm. Seluruh kulitnya dihiasi dengan 

jumbai-jumbai menyerupai sisik ular naga, sebab itu dusebut buah naga. Berat buah 

naga beragam berkisar antara 8-500 gram (tergantung dari jenisnya). Daging buah 

naga berserat sangat halus, lunak dan memiliki rasa manis sedikit asam. Di dalam 

daging buah bertebaran biji-biji hitam yang sangat banyak dan berukuran sangat 

kecil (Cahyono, 2009). 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) 

 

2.2.1 Kandungan Gizi 

Buah naga memiliki khasiat untuk kesehatan manusia, diantaranya ialah 

sebagai penyeimbang kadar gula darah, membersihkan darah, menguatkan ginjal, 

menyehatkan liver, perawatan kecantikan, menguatkan daya kerja otak, 



12 
 

 
 

meningkatkan ketajaman mata, mengurangi keluhan panas dalam, mencegah 

sembelit dan memperlancar feses, pencegah kanker usus, pelindung kesehatan 

mulut, serta pengurang kolestrol. Adanya khasiat-khasiat tersebut disebabkan oleh 

kandungan nutrisi dalam buahnya yang sangat mendukung kesehatan manusia. 

Buah naga atau dragon fruit mempunyai kandungan zat bioaktif yang 

bermanfaat bagi tubuh diantaranya antioksidan (dalam asam askorbat, betakaroten, 

dan antosianin) serta mengandung serat pangan dalam bentuk pektin. Meskipun 

buah naga mengandung pektin dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan 

dengan apel. Selain itu, dalam buah naga terkandung beberapa mineral seperti 

kalsium, phosfor, besi, dan lain-lain. Vitamin yang terdapat di dalam buah naga 

antara lain vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C (Farikha dkk, 2013). Sumber 

utama dari sifat antioksidan pada buah naga yaitu α-tokoferol, betanins, polifenol, 

asam askorbat, likopen, dan karotenoid. Senyawa fenolik tertentu yang terdapat 

pada buah naga putih dan merah adalah hydroxycinnamate (Mahattanatawee dkk, 

2006). Tabel 3 memberikan gambaran tentang kandungan nutrisi dalam buah naga 

merah. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Buah Naga Merah dalam 100 gram 

Komponenen Kadar 

Air (g) 82,5900 – 83,0000 

Protein (g)   0,1590 –   0,2290 

Lemak (g)   0,2100 –   0,6100 

Serat (g)   0,7000 –   0,9000 

Betakaroten (mg)   0,0005 –   0,0012 

Kalsium (mg)   6,3000 –   8,8000  

Fosfor (mg) 30,2000 – 36,1000 

Besi (mg)   0,5500 –   0,6500 

Vit. B1 (mg)   0,2800 –   0,0430 

Vit. B2(mg)   0,0430 –   0,0450 

Vit. B3 (mg)   0,2970 –   0,4300 

Sumber : Gunasena dan Pushpakumara (2007) 
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Menurut Dembitsky dkk. (2010) ada perbedaan substansial dalam kapasitas 

antioksidan antara buah naga putih dan merah karena adanya antioksidan yang lebih 

tinggi dari pigmen merah yang berasal dari betanins dan likopen dalam buah naga 

merah yaitu mengandung 13,8 ± 0,85 mg betanin ekuivalen per 100 gram daging 

dan kulit. Vitamin C hanya memberikan kontribusi 4-6% dari kapasitas antioksidan 

buah naga, sehingga polifenol dan betalains memepertahankan aktivitas 

antioksidan. Buah naga merah memiliki betalains yang mengandung fenolik dan 

struktur non-fenolik yang bertanggung jawab untuk kapasitas antioksidan, 

sedangkan fenolik non-betalainik menyumbang senyawa hanya sampai batas kecil 

yaitu 7,21 ± 0,02 mg CE/100 gram. Betalains terkait dengan anthocyanin (yaitu 

turunan flavonoid), pigmen kemerahan yang ditemukan di kebanyakan tanaman. 

Namun, betalains secara struktural dan kimia tidak seperti anthocyanin karena 

mengandung nitrogen sedangkan anthocyanin tidak (Nurliyana dkk, 2010). 

Flavonoid yang terkandung dalam buah naga meliputi quercetin, kaempferol, dan 

isorhamnetin (Panjuantiningrum, 2009). Berikut adalah tabel yang menjelaskan 

perbedaan kandungan zat antioksidan pada buah naga merah dan buah naga putih.  

Tabel 4. Kandungan Zat Antioksidan Buah Naga 

Buah TSP (μg 

GA/g puree) 

TAA 

(mg/100g 

puree) 

ORAC (μm 

TE/g puree) 

DPPH (μg 

GA/g puree) 

Buah naga merah 1075,8 + 71,7 55,8 + 2,0 7,6 + 0,1 134,1 + 30,1 

Buah naga putih   523,4 + 33,6 13,0 + 1,5 3,0 + 0,2   34,7 +   7,3 

Sumber : Mahattanatawee dkk. (2006) 

2.2.2 Penelitian Terdahulu 

Buah naga merah biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar atau disajikan dalam 

bentuk jus, sari buah, manisan maupun selai. Terdapat beberapa penelitian 

sebelumnya yang memanfaatkan buah naga menjadi produk olahan seperti selai 
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lembaran. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar (2015) mengenai pembuatan selai 

lembaran dengan rasio daging dan kulit buah naga merah menghasilkan perlakuan 

terbaik dengan rasio 75:25. Selai lembar buah naga merah tersebut mempunyai nilai 

warna (lightness 42,71, chroma 17,77, hue 359,03), tekstur 166,13 g/mm, pH 5,21, 

kadar air 45,76% dan aktivitas antioksidan 27,65%. 

Berdasarkan penelitian pembuatan selai lembaran dengan buah pisang dan buah 

naga merah menghasilkan perlakuan terbaik dari parameter yang telah diuji adalah 

selai perlakuan yang menggunakan rasio 50% daging buah pisang dan 50% daging 

buah naga. Hasil analisis kimia total padatan terlarut dan kadar serat perlakuan 

tersebut telah memenuhi SNI 3746: 2008. Berdasarkan hasil uji sensori yang 

dihasilkan memiliki warna merah, rasa pisang lemah dan rasa buah naga kuat, 

aroma pisang lemah dan aroma buah naga sedang, dan tekstur lembut.   

2.3 Gelling Agent 

Gelling agent adalah bahan tambahan yang digunakan untuk mengentalkan 

dan menstabilkan berbagai macam bahan pangan. Beberapa bahan penstabil dan 

pengental juga termasuk dalam kelompok bahan pembentuk gel. Jenis-jenis bahan 

pembentuk gel biasanya merupakan bahan berbasis polisakarida atau protein. 

Contoh dari gelling agent antara lain Na CMC, metil selulosa, asam alginate, 

sodium alginate, kalium alginate, kalsium alginate, agar-agar, karagenan, locus 

bean gum, pektin dan gelatin. 

Gelling agent merupakan komponen polimer dengan bobot molekul tinggi 

yang merupakan gabungan molekul-molekul dan lilitan-lilitan dari molekul primer 

yang akan memberikan sifat kental dan gel yang diinginkan. Molekul polimer 
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berikatan melalui ikatan silang membentuk struktur jaringan tiga dimensi dengan 

molekul pelarut terperangkap dalam jaringan. 

Menurut Sulaiman dan Kuswahyuning (2008) gelling agent digolongkan 

menjadi beberapa golongan antara lain : 

a. Golongan protein, contohnya : kolagen dan gelatin. 

b. Golongan polisakarida, contohnya : alginate, karagen, agar, pektin, amilum, 

xantan gum, gellan gum dan guar gum. 

c. Golongan polimer semi sintetik atau turunan selulosa, contohnya : metil 

selulosa dan Na CMC. 

d. Golongan polimer semi sintetik, contohnya : polaxomer, polyacrylamide, 

polyvinyl alcohol dan karbopol.  

e. Golongan anorganik, contohnya : aluminium hidroksida, smectite dan 

bentonite. 

2.3.1 Rumput Laut 

Rumput laut sebagai bahan pangan memiliki karbohidrat sebagai kandungan 

utama. Namun, karbohidrat yang terdapat dalam bahan pangan ini sebagian besar 

terdiri atas senyawa gum yang tidak dapat dicerna dalam pencernaan manusia. 

Kandungan protein dan lemak pada rumput laut juga sangat kecil. Rumput laut yang 

memiliki kadar air sekitar 80-90%, memiliki kandungan mineral yang sebagian 

besar terdiri atas natrium dan kalsium. Selain itu, kandungan trace elemen 

terpenting bagi manusia yang terdapat pada rumput laut adalah iodium (Setiawati, 

2007).  

Terdapat beberapa jenis rumput laut yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kegunaan yaitu ganggang cokelat jenis Sargassum dapat menghasilkan alginate, 
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dan ganggang merah (Rhodophyceae) dapat menghasilkan agar-agar dan karaginan 

yang baik untuk dikembangkan (Poncomulyo, 2006). Menurut Hellebust dan 

Cragie (1978), karagenan terdapat dalam dinding sel rumput laut atau matriks 

intraselulernya dan karagenan merupakan bagian penyusun yang besar dari berat 

kering rumput laut merah dibandingkan dengan komponen yang lain. Jumlah dan 

posisi sulfat membedakan macam-macam polisakarida Rhodophyceae, seperti yang 

tercantum dalam Federal Register, polisakarida tersebut harus mengandung 20% 

sulfat berdasarkan berat kering untuk diklasifikasikan sebagai karagenan. Berat 

molekul karagenan tersebut cukup tinggi yaitu berkisar 100 – 800 ribu kDa (deMan, 

1989). 

Tabel 5. Komposisi Kimiawi dari Beberapa Jenis Rumput Laut 

Jenis Rumput 

Laut 

Karbohidrat 

(%) 

Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Air 

(%) 

Abu 

(%) 

Serat 

Basah 

(%) 

E. Cottonii 57,52 3,46 0,93 14,96 16,05   7,08 

Sargassum sp 19,06 5,53 0,74 11,71 34,57 28,39 

Turbinaria sp 44,90 4,79 1,66   9,73 33,54 16,38 

Gracilaria sp 41,68 6,59 0,68   9,38 32,76   8,92 

Sumber : Yunizal, 2004 

Rumput laut penghasil karaginan seperti Eucheuma cottonii yang baru dipanen 

umumnya memiliki kadar air sekitar 85% dan harus segera dikeringkan hingga 

kadar air 30-35%, yang merupakan kadar air standar untuk kualitas ekspor. Rumput 

laut penghasil karaginan (Carragenophyte) dapat dengan mudah diolah menjadi 

“semi-refined carrageenan” (SRC) melalui proses alkalisasi. Oleh karena itu, SRC 

sering juga disebut alkali modified flour (AMF) atau alkali treated carrageenophyte 

(ATC). SRC atau ATC umumnya diolah dari spesies Kappaphycus alvarezii 

(Eucheuma cottonii) (Poncomulyo, 2006).  
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Rumput laut Gracilaria verrucosa adalah rumput laut yang termasuk pada 

kelas alga merah (Rhodophyta). Rumput laut Gracilaria chilensis merupakan salah 

satu jenis rumput laut penghasil agar-agar yang sudah berhasil dibudidayakan di 

tambak dan banyak dihasilkan di Indonesia. Mengingat potensi produksinya yang 

sangat tinggi dan kemudahan untuk dibudidayakan, maka potensi penggunaan jenis 

rumput laut ini untuk industry agar-agar dalam negeri menjadi begitu besar. 

2.3.2 ATC (Alkali Treated Cottoni) 

ATC merupakan hasil olahan rumput laut merah (Eucheuma cottonii) dengan 

perlakuan alkali (alkalinisasi). Di samping dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan karaginan murni (refined carrageenan), produk ATC diminati industri-

industri pengolah di Eropa, Amerika dan Asia Pasifik, karena dapat diproses lebih 

lanjut sebagai pembentuk gel, penstabil dan pengatur keseimbangan dalam industry 

non pangan terutama makanan ternak (Mc Hugh, 2003). 

Proses produksi karaginan semi murni sebagian besar menggunakan 

Eucheuma cottonii. Sehingga produk yang dihasilkan dikenal dengan sebutan 

Alkali Treated Cottonii (ATC). Ada tiga tipe dan cara proses produksi ATC, yaitu 

ATC Low Alkali, ATC Chips (ATC High Alkali), dan Seaweed Flour atau Semi 

Refined Carrageenan (SRC) (Noor et al, 1990). Tujuan utama proses semi murni 

adalah untuk meningkatkan sifat karaginan untuk menghasilkan gel dengan biaya 

produksi yang lebih rendah. Proses semi murni biasanya tidak melibatkan proses 

filtrasi karaginan dan tidak didapati proses ekstraksi dengan isopropanol. Sebagai 

hasilnya produk karaginan semimurni berwarna, berbau dan keruh. Hal ini 

menyebabkan karaginan semi murni tidak cocok untuk industri farmasi. Biasanya 

karaginan semi murni digunakan untuk pengawet daging, karena kemampuannya 
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membenttuk gel untuk berbagai basis jenis ikan dan daging (Yasita dan 

Rachmawati, 2010).  

Dalam pengolahan rumput laut untuk mengahasilkan produk seperti karaginan, 

agar dan alginate, larutan alkali yang digunakan sebagai medium pemasakan 

memiliki dua fungsi. Pertama, alkali membantu proses pemuaian (pembengkakan) 

jaringan sel-sel rumput laut yang mempermudah keluarnya karaginan, agar, atau 

alginate dari dalam jaringan. Kedua, apabila alkali digunakan pada konsentrasi 

yang cukup tinggi, dapat menyebabkan terjadinya modifikasi struktur kimia 

karaginan akibat terlepasnya gugus 6-sulfat dari karaginan sehingga terbentuk 

residu 3,6-anhydro-D-galactosa dalam rantai polisakarida. Hal ini akan 

meningkatkan kekuatan gel karaginan yang dihasilkan. Selain itu, senyawa alkali 

dapat memisahkan protein dari jaringan sehingga memudahkan proses ekstraksi 

karaginan dari jaringan rumput laut (Yasita dan Rachmawati, 2010). 

Proses pengolahan rumput laut menjadi ATC pada prinsipnya sangat sederhana 

yaitu merebusnya dalam larutan KOH 8% pada suhu 80-85oC selama 2 jam. 

Rumput laut kemudian dinetralkan kembali dengan pencucian berulang-ulang, 

dipotong-potong dan dikeringkan sehingga diperoleh ATC yang berbentuk chips. 

Perebusan rumput laut dalam larutan alkali dimaksudkan untuk meningkatkan titik 

leleh karaginan di atas suhu pemasaknya sehingga tidak larut menjadi pasta dan 

untuk meningkatkan kekuatan gel dari karaginan tersebut. ATC pada umumnya 

digunakan sebagai produk antara atau bahan baku untuk pengolahan karaginan 

murni yang banyak digunakan sebagai bahan penstabil, pengental dan mengemulsi. 

Pengolahan karaginan melalui ATC dapat meningkatkan kekuatan gel dari 

karaginan (BRKP, 2003).  
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2.3.3 Agar-agar 

Agar-agar merupakan salah satu produk hasil olahan dari rumput laut. Jenis 

rumput laut yang digunakan dalam pembuatan agar agar adalah rumput laut jenis 

Gracilaria sp. Rumput laut ini sangat kaya akan mineral yang diperlukan oleh 

tubuh. Kandungan dalam 100 g rumput laut adalah 54,3%-73,7% karbohidrat dan 

0,3%-5,9% protein. Selain itu juga terkandung beberapa mineral yaitu kalsium, 

natrium, larutan ester, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, serta 

iodium (Ariyadi, 2004). Agar-agar adalah polisakarida kompleks yang menyusun 

dinding sel beberapa jenis rumput laut, khususnya rumput laut merah (red algae). 

Agar merupakan polimer agarobiosa. Agarobiosa adalah suatu disakarida yang 

terdiri dari D-galaktosa dan 3,6-anhidro-L-galaktosa. Agar murni digunakan untuk 

media kultur bakteri, jaringan seluler, dan untuk DNA fingerprinting (Muchtadi, 

2011).  

Agar adalah hasil ekstraksi rumput laut yang digunakan dalam berbagai 

macam produk pangan sebagai bahan pembentuk gel (gelling agent). Agar-agar 

mempunyai sifat mencair pada suhu 85°C (saat dimasak) dan memadat dengan 

membentuk jel pada suhu 32-40°C. Agar-agar hanya dapat diperoleh dari jenis 

rumput laut merah kelompok Rhodophyceae. Agar-agar dengan tingkat kemurnian 

yang tinggi tidak dapat larut air pada suhu 25°C. Pada suhu 39°C tepung agar-agar 

akan memadat dan larut pada suhu 80°C. Fungsi utamanya adalah sebagai 

pengontrol, penstabil, serta sebagai emulsi bagi industri permen serta jenis makanan 

lainnya (Agar swallow, 2010). Komposisi kimia rumput laut jenis Gracilaria sp. 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 



20 
 

 
 

tabel 6. Komposisi Kimia Gracilaria sp. 

Komposisi Kandungan 

Air (%) 19,01 

Potein (%)   4,17 

Karbohidrat (%) 42,49 

Lemak (%)  9,54 

Serat kasar (%) 10,51 

Abu (%) 14,18 

Sumber : Soegarto, dkk (1978) 

Agar-agar dapat membentuk gel dalam larutan yang mengandung 1% agar-

agar. Sifat gel agar-agar bersifat rigid, rapuh, mudah dibentuk, dan memiliki titik 

leleh tertentu serta mudah mengalami sineresis. Sineresis adalah peristiwa 

keluarnya air dalam gel. Hal ini akan mengakibatkan susut bobot selama 

penyimpanan produk gel. Penyebabnya adalah gel mengalami kontraksi akibat 

terbentuknya ikatan-ikatan baru antara polimer dari struktur gel. Kontraksi atau 

pengkerutan ini cenderung mengeluarkan air yang termobilisasi di dalam gel 

(Glicksman, 1983). Standar mutu pada agar-agar dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Standar Mutu Agar-Agar 

Spesifikasi Persyaratan 

SII(a) FCC(b) 

Kadar air maks. (%) 15-21 - 

Kadar abu maks. (%) 4 6,5 

Abu tak larut asam maks. (%) - 0,3 

Gelatin - Negatif 

Pati - Negatif 

Karbohidrat (galaktosa) (%) 30 - 

Logam berat maks. (ppm) Negatif 10 

Arsen maks. (ppm) Negatif   3 

Bahan asing tidak larut maks. (%) -   1 

Timah maks. (ppm) - 10 

Susut pengeringan maks. (%) - 20 

Penyerapan air -  

Zat warna tambahan Food grade - 

Sumber : (a) Departemen Perindustrian (1978)  
        (b) Food Chemical Codex III (1981) 

Agar-agar adalah produk kering tidak berbentuk (amorphous), mempunyai 

sifat seperti gelatin. Alga laut makro kelompok agarophyte molekul agar-agar 



21 
 

 
 

terdiri dari rantai linier galaktan. Galaktan adalah polimer dari galaktosa. Dalam 

menyusun senyawa agar-agar, galaktan dapat berupa rantai linier yang netral 

maupun sudah berasosiasi dengan metil atau asam sulfat. Galaktan yang sebagian 

monomer galaktosanya membentuk ester dengan metil disebut agarosa sedangkan 

galaktan yang teresterkan dengan asam sulfat disebut agaropektin.  

Agar-agar yang diperdagangkan di pasaran umumnya dijual dalam bentuk 

kering dengan deskripsi sebagai berikut : warnanya putih sampai kuning pucat, 

berbau khas agar-agar, serta dikemas dalam bentuk tepung, batangan, serpihan, 

butiran atau lembaran seperti kertas. Agar-agar yang diperdagangkan terdapat 

dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk granula, bubuk, batang kuning pucat 

dan tidak berbau. Di Indonesia standar mutu agar-agar sudah dicantumkan dalam 

Standar Industri Indonesia (SII). Spesifikasi fisik agar-agar juga dideskripsikan 

dalam ”Food Chemical Codex” (1981) yang meliputi kandungan arsen, kadar abu 

tidak larut asam, kadar abu total, gelatin, logam berat, bahan asing tidak larut, 

timah, susut pengeringan, pati dan penyerapan air.  

Agar-agar merupakan senyawa ester asam sulfat dari senyawa galaktan, tidak 

larut dalam air dingin tetapi larut dalam air panas dengan membentuk gel dengan 

rumus molekul (C6H10O5) atau (C6H10O5)nH2SO4. Selain mengandung polisakarida 

sebagai senyawa utama, agar-agar juga mengandung kalsium dan mineral lainnya 

(Angka dan Suhartono, 2000) dan (Distantina dkk., 2008). Agar merupakan 

polisakarida yang dibentuk oleh satu kesatuan struktur yang hanya memiliki gugus 

sulfat semiester yang berikatan dengan galaktosa hidroksil. Agar terbentuk dari dua 

polisakarida yaitu agarosa dan agaropektin. Agarosa adalah fraksi agar yang pada 

dasarnya merupakan gel. Agarosa memiliki berat molekul 100.000-150.000. 
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Agaropektin mempunyai berat molekul 14.000-20.000. Kandungan sulfat pada 

agar-agar yaitu 5-8% sedangkan pada karagenan sebanyak 24-53% atau paling 

sedikit 17% (Phillips dan Williams, 2009). 

Sifat gel dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi agar-agar, pH, gula, dan ester 

sulfat. Gel akan bersifat reversible terhadap suhu, semakin meningkat konsentrasi 

agar-agar maka kekuatan dan kekerasan gel akan semakin meningkat. Peningkatan 

kandungan gula menghasilkan gel yang lebih keras tetapi teksturnya kurang 

kohesif. Pengaruh pH terhadap kekuatan gel, semakin turun pH hingga pH 2,5 akan 

meghasilkan kekuatan gel yang semakin lemah. Pengaruh ester sulfat yaitu semakin 

tinggi kandungan ester sulfat akan dapat menurunkan kekuatan gel agar-agar 

(Romero dkk, 2008). 


