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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lidah Buaya 

Lidah buaya merupakan tanaman sukulen berbentuk roset dengan tinggi 

30-60 cm dan diameter tajuk mencapai 60 cm (McVicar, 1994). Lidah buaya

(Aloe vera L) merupakan tanaman asli Afrika, yang memiliki ciri fisik daun 

berdaging tebal, sisi daun berduri, panjang mengecil pada ujungnya, berwarna 

hijau, dan daging daun berlendir. Pada awalnya lidah buaya sebagai tanaman hias 

yang ditanam di pekarangan rumah. Lidah buaya tumbuh subur di daerah yang 

berhawa panas dan terbuka dengan kondisi tanah yang gembur dan kaya bahan 

organik. Pembudidayaan lidah buaya tergolong sangat mudah dan tidak 

memerlukan biaya dan perawatan yang besar. Hal ini akan mendorong dan 

pertimbangan untuk menjadikan lidah buaya sebagai bahan baku makanan 

(Furnawathi, 2002). Namun yang paling sering digunakan adalah bagian daging 

dari daunnya, karena kandungan nutrisi di dalamnya. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Daun Lidah Buaya 

Zat Gizi Kandungan per 100g bahan 

Energi (kal)  4,00 

Protein (g)  0,10 

Lemak (g)  0,20 

Serat (g)  0,30 

Abu(g)  0,10 

Kalsium (mg)   85,00 

Fosfor (mg) 186,00 

Besi (mg)  0,80 

Vitamin C (mg)  3,47 

Vitamin A (UI)  4,59 

Vitamin B1 (mg)  0,01 

Kadar air (g)  99,20 

Sumber : DepKes RI (1992) 
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Terdapat beberapa jenis Aloe yang umum dibudidayakan, yaitu Aloe 

sorocortin yang berasal dari Zanzibar, Aloe barbadensis Miller, dan Aloe 

vulgaris. Namun lidah buaya yang saat ini dibudidayakan secara komersial di 

Indonesia adalah Aloe barbadensis Miller atau yang memiliki sinonim Aloe vera 

Linn (Suryowidodo, 1988). Tanaman ini ditemukan PHillip Miller, seorang pakar 

botani Inggris pada tahun 1768. Berikut adalah kedudukan taksonomi dari lidah 

buaya menurut Furnawanthi (2002) : 

Kingdom : Plantae 

Divisi : SpermatopHyta 

Kelas : Monocotyledoneae 

Ordo : Lilifrorae 

Famili : Liliceae 

Genus : Aloe 

Species : Aloe vera 

Menurut Candra dkk., (2009), bagian-bagian dari tanaman lidah buaya  

yang umum dimanfaatkan adalah :  

a. Daun, yang dapat digunakan langsung, baik secara tradisional maupun dalam 

bentuk ekstrak  

b. Eksudat (getah daun yang keluar bila dipotong, berasa pahit dan kental), secara 

tradisional biasanya digunakan langsung untuk pemeliharaan rambut, 

penyembuhan luka, dan sebagainya,  

c. Gel (bagian berlendir yang diperoleh dengan menyayat bagian dalam daun 

setelah eksudat dikeluarkan), tersusun oleh 96% air dan 4% padatan yang terdiri 

dari 75 komponen senyawa berkhasiat. Bersifat mendinginkan dan mudah rusak 
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karena oksidasi, sehingga dibutuhkan proses pengolahan lebih lanjut agar 

diperoleh gel yang stabil dan tahan lama.  

Tabel 2. Kandungan Asam Amino pada Lidah Buaya 

Asam Amino Kandungan (g/100g) 

Lisin   8,27 

Histidin   5,92 

Arginin    4,81 

Asam Aspartat 14,37 

Teronin   5,68 

Serin   6,35 

Asam Glutamat 14,27 

Glisin   7,80 

Alanin   1,09 

Sistin   6,02 

Valin   6,85 

Metionin   1,83 

Isoleusin   3,72 

Tirosin   3,24 

Fenilanin   4,47 

Leusin   8,53 

Prolin   0,07 

Sumber : Djubaedah (2003) 

Daun lidah buaya mengandung lemak tak jenuh asam arakidonat dan 

fosfatidil kolina (Afzal dkk., 1991). Daun dan akar mengandung saponin dan 

flavonoid, disamping itu daunnya juga mengandung tanin dan polifenol. 

Kandungan yang lain barbaloin, iso barbaloin, aloe emodin, aloenin, aloesin, 

aloin, aloe emodin, antrakinon, resin, polisakarida, (Sudarsono dkk., 1996), serta 

kromium dan inositol (Duke, 2002) 

Pada pembuatan makanan dan minuman tersebut yang dimanfaatkan 

adalah daging dari lidah buaya karena lidah buaya ini mengandung komponen 

organik yang dapat digunakan sebagai nutrisi pada tubuh kita. Menurut 

Furmawanthi (2002), komponen yang terkadung dalam lidah buaya sebagian 

besar adalah air yang mencapai 99,5% dengan total padatan terlarut hanya 0,49%, 
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lemak 0,67%, karbohidrat 0,043%, protein 0,038%, vitamin A 4,594% IU dan 

vitamin C 3,476 mg dan pada pembuatan selai lidah buaya tersebut kadar air yang 

dihasilkan mencapai 27,73% disebabkan karena melalui proses pengolahan. 

2.2 Selai 

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

telah dihancurkan dan ditambah gula serta dimasak hingga kental atau berbentuk 

setengah padat. Komponen penting dalam pembentukan gel pada pembuatan selai 

ialah pektin, gula dan asam. Pektin sangat penting dalam pembuatan selai karena 

berfungsi sebagai pembentuk kekentalan  (Fachruddin, 2008). 

Selai merupakan produk awetan yang dibuat dengan memasak hancuran 

buah yang dicampur gula atau campuran gula dengan dekstrosa atau glukosa, 

dengan atau tanpa penambahan air dan memiliki tekstur yang lunak dan plastis 

(Suryani et al., 2002). Menurut SNI-01-3746-1995, selai buah adalah produk 

pangan semi basah yang merupakan pengolahan bubur buah dan gula yang dibuat 

dari campuran tidak kurang dari 45% berat sari buah dan 55% berat gula. 

Campuran tersebut kemudian dipekatkan sampai diperoleh hasil akhir berupa 

padatan terlarut lebih dari 65% yang diukur menggunakan refraktometer.  

Menurut Suryani, dkk. (2002), selai yang bermutu baik mempunyai tanda 

spesifik yaitu:  

1. konsistensi kokoh 

2. warna cemerlang 

3. distribusi buah merata 

4. tekstur lembut 

5. flavor buah alami  
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6. tidak mengalami sineresis dan kristalisasi selama penyimpanan 

Jam mempunyai definisi yang sama dengan selai, dengan pengecualian 

bahwa yang digunakan pada jam adalah bahan-bahan penyusun buah selain sari 

buah. Pengentalan dilakukan sampai mencapai kadar zat padat paling sedikit 65 % 

untuk semua jenis jam. Beberapa jam memerlukan kadar 68 % untuk mencapai 

kualitas yang dikehendaki. Di Amerika Serikat jam yang diizinkan beredar paling 

sedikit dibuat dengan perbandingan 45 pound buah untuk setiap 55 pound gula 

(Sutomo, 2009). Berikut ini adalah syarat mutu selai buah pada Tabel 3. 

Tabel.3 Syarat Mutu Selai Buah 

No. 
Kriteria Uji 

 

Satuan 

 

Persyaratan 

 

1 Keadaan : 

Rasa  

Warna  

Aroma  

 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

2 Serat Buah - Positif 

3 Padatan terlarut % fraksi massa Min. 65 

4 Cemaran Logam : 

Timah (Sn) 

Cemaran Arsen (As) 

Cemaran Mikroba 

ALT (angka lempeng 

total) 

Bakteri coliform 

Staphylococcus aureus 

Clostridium sp. 

Kapang/ khamir 

(dikemas dalam kaleng) 

 

mg/kg 

mg/kg 

 

koloni/g 

APM/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

Maks 250,0* 

Maks 1,0 

 

Maks 1,0 x 10
3 

<3 

Maks 2,0 x 10
3 

<10 

Maks. 5,0 x 10
1
 

5 *Kadar Air - Maks 35% 

Sumber : BSN (2008), *SII. No. 173 Tahun 1978 

2.3 Bahan Pembuatan Selai 

2.3.1 Bahan Utama 

 Bahan utama pembuatan selai ini adalah lidah buaya (Aloe vera). 

Meskipun 98,5-99,5% gel lidah buaya terdiri dari air, sisanya merupakan zat-zat 
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nutrient yang sangat diperlukan oleh tubuh, yaitu karbohidrat mono dan 

polisakarida, mineral-mineral, multivitamin, asam-asam amino esensial, dan 

enzim-enzim. Beberapa komponen lidah buaya diantaranya dapat dilihat pada  

Bagian dari tanaman ini yang dimanfaatkan adalah bagian daunnya yang 

berdaging. Daun lidah buaya mengandung getah dan daging buah. Getah pada 

daun mengandung aloin berupa barbaloin (sejenis glikosidantrakinan) dan daun 

yang berisi pulp (gel) mengandung asam trisofan, glukomanan, asam amino, dan 

vitamin serta mineral (Susanto,1993) kekayaannya akan bahan yang dapat 

berfungsi sebagai bahan kosmetik, obat dan pelengkap gizi menjadikan lidah 

buaya sebagai tanaman ajaib, konon tidak ada tanaman lain yang menguntungkan 

kesehatan selengkap yang dimiliki tumbuhan ini. Di samping itu ada kelebihan 

lain yang dimiliki yaitu kemampuannya untuk meresap dalam jaringan kulit. 

2.3.2 Bahan Tambahan 

Bahan tambahan pangan dapat dibedakan atas dua golongan utama yaitu 

yang tidak terdapat dalam bahan makanan dan yang ditambahkan pada bahan 

makanan.Bahan kimia yang secara sengaja dicampurkan ke dalam bahan makanan 

bertujuan untuk mempermudah pengolahan, berperan sebagai pengawet, sebagai 

penambah cita rasa atau untuk meningkatkan kualitas bahan makanan 

(Tranggono, 1990). 

Atas dasar tujuannya, penggunaan bahan tambahan dapat meningkatkan 

atau mempertahankan nilai gizi, meningkatkan penerimaan konsumen, 

meningkatkan kualitas, daya simpan, dan membuat bahan makanan menjadi lebih 

mudah dihidangkan. Beberapa contoh bahan tambahan pangan di antara lain 
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pengendali keasaman, pengemulsi, pengental, pemberi cita rasa, pemanis, 

pewarna, pengawet (Nurfaridah, 2005). 

2.3.2.1. Gula 

Penambahan gula dalam proses pembuatan selai bertujuan untuk 

memperoleh tekstur, penampakan dan flavor yang baik. Asam dan gula mampu 

mempengaruhi konsistensi dan dipersibilitas yang memiliki hubungan dengan 

daya oles selai, dalam hal ini gula dan asam berpengaruh dalam pembentukan gel. 

Sukrosa (gula) akan mengalami hidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa karena 

adanya pengaruh dari suhu pemanasan dan asam yang meningkatkan kelarutan 

sukrosa (Fatonah, 2002).  

Keseimbangan pektin dapat dipengaruhi dengan penambahan gula, 

kandungan gula yang ideal dalam pembuatan selai agar terbentuk gel yang baik 

sekitar 60-65% (Fachruddin, 2008). Kadar gula yang tinggi dan asam mampu 

membentuk gel pektin dan menambah stabilitas terhadap mikroorganisme 

(Nurminabari, 2008). 

2.3.2.1.1. Sukrosa 

Sukrosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk dari monomer-

monomernya yang berupa unit glukosa dan fruktosa, dengan rumus molekul 

C12H22O11. Senyawa ini dikenal sebagai sumber nutrisi serta dibentuk oleh 

tumbuhan, tidak oleh organisme lain seperti hewan Penambahan sukrosa dalam 

media berfungsi sebagai sumber karbon. Sukrosa atau gula dapur diperoleh dari 

gula tebu atau gula beet. Unit glukosa dan fruktosa diikat oleh jembatan asetal 

oksigen dengan orientasi alpHa. Struktur ini mudah dikenali karena mengandung 

enam cincin glukosa dan lima cincin fruktosa. Proses fermentasi sukrosa 
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melibatkan mikroorganisme yang dapat memperoleh energi dari substrat sukrosa 

dengan melepaskan karbondioksida dan produk samping berupa senyawaan 

alkohol. Gula jenis ini terbuat dari sari tebu yang mengalami proses kristalisasi. 

Warnanya ada yang putih dan kecoklatan (raw sugar) karena ukuran butiranya 

seperti pasir, gula jenis ini sering disebut gula pasir. Biasanya digunakan sebagai 

pemanis untuk masakan, minuman, kue atau penganan lain. (Yanti, 2011). 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Sukrosa (Sumber  

Sukrosa adalah oligosakarida yang mempunyai peran 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 (Winarno, 1992). 

Sukrosa mempunyai sifat sedikit higroskopis dan mudah larut dalam air. 

Semakin tinggi suhu, kelarutannya semakin besar. Menurut Tranggono (1990) 

satu gram sukrosa dapat larut dalam 0,5 mL air pada suhu kamar 0,2 mL dalam air 

mendidih, dalam 170 mL alkohol/ 100 mL methanol. Kristal sukrosa bersifat 

stabil di udara terbuka dan dalam keadaan yang langsung berhubungan dengan 



14 

 

udara dapat menyerap air sebanyak 1% dari total berat dan akan dilepaskan 

kembali apabila dipanaskan pada suhu 90ºC (Sudarmaji, 1982). 

Sukrosa atau gula secara kimia termasuk dalam golongan karbohidrat, 

dengan rumus C12H22O11. Rumus bangun dari sukrosa terdiri atas satu molekul 

glukosa (C6H12O6) yang berikatan dengan satu molekul fruktosa (C6H12O6). 

Kedua jenis gula sederhana ini juga terdapat dalam bentuk molekul bebas di 

dalam batang tanaman tebu, tetapi tidak di dalam umbi bibit gula. Rumus sukrosa 

tidak memperlihatkan adanya gugus formil atau karbonil bebas karena itu sukrosa 

tidak memperlihatkan sifat mereduksi, misalnya dengan larutan Fehling. 

Campuran glukosa dan fruktosa disebut gula invert (Fessedan, 1986). 

2.3.2.1.2. Gula Jagung 

  Gula jagung merupakan gula yang diekstraksi dari tanaman jagung. Gula 

jagung ini dikatakan baik bagi penderita diabetes karena termasuk kedalam jenis 

pemanis non-nutritif yang memiliki kadar kalori cukup rendah yang sangat bagus 

untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah. Gula jagung ini termasuk kedalam 

jenis gula dari pati-patian yang sering disebut juga sebagai High Fructose Syrup 

(HFS). HFS yang berbentuk cair sangat menguntungkan untuk penggunaan 

industri minuman. Tetapi sekarang HFS juga banyak digunakan di industri 

beralkohol, makanan hewan, permen, soft drink, makanan dan farmasi. 

Kandungan utama gula jagung adalah glukosa dan fruktosa, kadar fruktosa antara 

42% -90% (Suryani dkk, 2002). 
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Gambar 2. Struktur Kimia Fruktosa 

Gula jagung merupakan gula yang diekstraksi dari tanaman jagung. Gula 

jagung ini dikatakan baik bagi penderita diabetes karena termasuk kedalam jenis 

pemanis non-nutritif yang memiliki kadar kalori cukup rendah yang sangat bagus 

untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah. Gula jagung ini termasuk kedalam 

jenis gula dari pati-patian yang sering disebut juga sebagai High Fructose Syrup 

(HFS). HFS (High Fructose Syrup) yang berbentuk cair sangat menguntungkan 

untuk penggunaan industri minuman tetapi sekarang HFS juga banyak digunakan 

di industri beralkohol, makanan hewan, permen, softdrink, makanan dan farmasi. 

Kandungan utama gula jagung adalah glukosa dan fruktosa, kadar fruktosa antara 

42% -90%. Gula jagung memiliki karakteristik warna putih, manis seperti gula-

gula lainnya. Selain itu, gula jagung kadar kalorinya rendah dibandingkan dengan 

gula-gula lainnya (Ferry, 2007). 

 Gula jagung hanya mengandung gula sederhana yang disebut fruktosa, 

yaitu jenis gula yang memang sering ditemukan pada buah – buahan dan memiliki 

rasa yang lebih manis dari gula biasa (1,7 kali lebih manis dari gula biasa). Gula 

jagung (fruktosa) memang terbukti memiliki jumLah kalori yang lebih rendah 

dibandingkan dengan gula biasa (sukrosa). Dalam setiap gram sukrosa 

mengandung 4 kalori, sementara dalam setiap gram fruktosa mengandung 3 kalori 

(Kristanto, 2008). 
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2.3.2.2. 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 alginat, 

sodium alginat, kalium alginat, agar-agar, karagenan, locus bean gum, pektin dan 

gelatin (Cahyadi, 2008). 

 Gelling agent merupakan komponen polimer dengan bobot molekul tinggi 

yang merupakan gabungan molekul-molekul dan lilitan-lilitan molekul polimer 

yang akan memberikan sifat kental dan gel yang diinginkan. Molekul primer 

berikatan melalui ikatan saling membentuk struktur jaringan tiga dimensi dengan 

molekul pelarut terperangkap dalam jaringan (Erdinawati, 2006). 

Menurut Sulaiman dan Kuswahyuning (2008), gelling agent digolongkan 

menjadi beberapa golongan antara lain: 

1. Golongan protein contohnya: kolagen dan gelatin 

2. Golongan polisakarida contohnya: alginate, karagenan, pektin, amilum, 

xantan gum, dan guar gum 

3. Golongan polimer semi sintetik atau turunan selulosa contohnya: metil 

selulosa dan Na CMC 

4. Golongan polimer sintetik contohnya: polaxomer,  polyacrylamide, 

polyvinyl alkohol dan karbopol 

5. Golongan anorganik contohnya: alumunium hodroksida, smectite dan 

betonit. 
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2.3.2.2.1. Pektin 

Pektin merupakan merupakan polimer dari asam D-galakturonat yang 

dihubungkan oleh ikatan α -1,4 glikosidik. Sebagian gugus karboksil pada polimer 

pektin mengalami esterifikasi dengan metil (metilasi) menjadi gugus metoksil. 

Senyawa ini disebut sebagai asam pektinat atau pektin. Asam pektinat ini bersama 

gula dan asam pada suhu tinggi akan membentuk gel seperti yang terjadi pada 

pembuatan selai. Pada asam pektat, gugus karboksil asam galakturonat dalam 

ikatan polimernya tidak teresterkan. Asam pektat dalam jaringan tanaman terdapat 

sebagai kalsium (Ca) atau magnesium pektat (Suryani dkk, 2002). 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Pektin 

Pektin mempunyai sifat terdispersi dalam air, dan seperti halnya asam 

pektat. Dalam bentuk garam, pektin berfungsi dalam pembuatan jeli dengan gula 

dan asam. Pektin dengan kandungan metoksil rendah adalah asam pektinat yang 

sebagian besar gugusan karboksilnya bebas tidak teresterkan. Pektin dengan 

metoksil rendah ini dapat membentuk gel dengan ion-ion bervalensi dua. Untuk 

membentuk gel pektin, harus ada senyawa pendehidrasi (biasanya gula) dan harus 

ditambahkan asam dengan jumLah yang cocok (Suryani dkk, 2002). 

          Pektin diperlukan untuk membentuk gel (kekentalan) pada produk selai. 

JumLah pektin yang ideal untuk pembentukan gel berkisar 0,75%-1,5%. Kadar 

gula tidak lebih dari 65% dan konsentrasi pektin 1% sudah sudah dapat dihasilkan 

gel dengan kekerasan yang baik (Lisdiana,1997). 
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 Industri pangan menggunakan pektin sebagai bahan perekat dan stabilizer 

agar tidak terbentuk endapan dalam proses pembuatan suatu produk. Pektin 

umumnya dapat diperoleh dari kulit buah-buahan seperti kulit durian, kulit pisang 

dan kulit jeruk.Pektin merupakan suatu senyawa yang berfungsi dalam 

pembentukan jendolan (gel) pada pembuatan selai dan jelly. Dalam pembutan 

selai dibutuhkan kandungan pektin dalam jumLah 0,5-1% (Santoso, 2006).  

Pektin merupakan bahan pangan yang bersifat fungsional. Pektin dapat 

digunakan sebagai pembentuk gel, sebagai penstabil dan sebagai bahan pengental 

yang baik pada bahan pangan. Pektin dapat diperoleh dengan mudah dari limbah 

hasil pengolahan buah-buhan maupun sayuran. Pektin merupakan suatu senyawa 

karbohidrat golongan polisakarida dan polimer dari asam D-galakturonat yang 

dihubungkan oleh ikatan β–1,4 glukosida. Asam galakturonat merupakan turunan 

dari galaktosa (Winarno, 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. Keseimbangan 

pektin dan air pada sari buah atau bubur buah dapat dipengaruhi dengan 

penambahan sukrosa yang mengakibatkan pektin menggumpal dan membentuk 

serabut halus. Gel pektin dapat terbentuk karena kadar gula yang tinggi dan 

kondisi yang asam (Nurminabari, 2008). 

Pada buah – buahan pektin banyak terdapat di bawah kulit buah, hati 

buah dan sekitar biji buah. Kandungan pektin terbanyak terapat pada buah yang 

sedang akan matang dan setelah itu jumLahnya menurun karena adanya enzim 

yang mencegah pektin menjadi asam pektat dan alkohol, asam pektat tidak dapat 



19 

 

membentuk gel kecuali ditambahkan molekul kalsium. Penambahan pektin pada 

pembuatan selai dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gagalnya pembentukan 

gel pada pembuatan selai dari buah – buahan yang kandungan pektinnya rendah 

(Fatonah, 2002). 

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 

1% dan kadar gula tidak lebih dari 65% telah dapat menghasilkan gel dengan 

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

konsentrasi pektin yang digunakan (Fachruddin, 2008). 

2.3.2.2.2. Agar-Agar 

Agar-agar adalah produk bentuk koloid dari suatu polisakarida yang 

kompleks hasil ekstraksi rumput laut kelas Rhodophyceae. Senyawa ini tersusus 

atas sebuah disakarida berulang dengan unit 3-linked 3,6-anhidro-l-galaktosa. 

Agar mengandung substituen sulfat, metioksil, atau piruvat diberbagai posisi pada 

rantai polisakarida tersebut. Jenis, pola substituen serta berat molekul menentukan 

sifat gelling agar. Rentang yang lebar pada sifat gel membuat agar cocok untuk 

digunakan dalam bidang medis, industri farmasi, dan diaplikasikan pada makanan 

(Suryani dkk, 2002). Molekul agar-agar terdiri dari rantai linear galaktan yang 

merupakan polimer dari galaktosa. Dalam menyusun senyawa agar-agar, galaktan 

dapat berupa  rantai linear yang netral ataupun sudah terekstraksi dengan metil 

atau asam sulfat (Winarno, 1996). 

Agar  memiliki  fungsi sebagai zat pengental, pengelmusi, penstabil dan 

pensuspensi yang banyak digunakan dalam berbagai industri makanan, minuman, 
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farmasi, biologi dan  lain-lain. Saat ini agar-agar digunakan untuk keperluan 

laboratorium sebagai media kultur mikroba, industri  makanan  dalam 

bentuk  jelly, ice cream, makanan  kaleng, permen  manisan dan roti 

(Winarno,1996). 

 Agar merupakan campuran polisakarida yang diekstraksi dari dinding sel 

ganggang merah (Rhodophyta), khususnya genus Gracilaria dan Gelidium. Agar 

merupakan sebuah polisakarida kompleks terbarukan yang terdiri dari agarosa dan 

agaropektin yang digunakan dalam penyusunan media pertumbuhan mikroba, 

permen dan agar jelly. Agarosa memiliki potensi pemanfaatan sebagai pangan, 

farmasi dan industri kosmetik seperti penyedia biomassa potensial, sumber 

oligosakarida, anti bakteri, anti kanker dan antioksidan, serta dapat mempengaruhi 

sel-sel melanoma sehingga dapat melembabkan dan memutihkan kulit 

(Kobayashi, 1997). 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Agar-agar 

Pada gambar 1. Lingkaran merah menunjukkan mekanisme hidrolisis agar 

oleh enzim agarase yang memotong ikatan α-1,3 dari agarosa dan β-agarase yang 

memotong ikatan β-1,4 dari agarosa. Agarosa memiliki berat moleku di atas 

100.000 Daltons dengan kadar sulfat yang rendah yaitu di bawah 0,15%. 

Agaropektin memiliki berat molekul yang lebih ringan yaitu kurang dari 20.000 

Daltons tetapi memiliki kadar sulfat tinggi sekitar 5% sampai 8%. Kandungan 

sulfat sangat mempengaruhi kekuatan gel, sehingga agar yang mengandung 
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agarosa akan mudah memadat. Agarosa terdiri dari rantai D-galaktosa yang 

berikatan secara 1,3 dengan 3,6-anhidro-L-galaktosa dan rantai 3,6-anhidro-L-

galaktosa yang berikatan secara 1,4 dengan D-galaktosa (Kim Sang Moo, 2010). 

Agar-agar merupakan istilah umum yang berkaitan dengan gel. Agar-agar 

terdiri dari fraksi yang mengandung sulfat yaitu agarosa dan yang tidak 

mengandung sulfat yaitu agaropektin. Agarosa dapat membentuk gel sedangkan 

agaropektin tidak dapat membentuk gel. Agar-agar bersifat anionik, dapat 

membentuk gel yang jernih (Cahyadi, 2008). Agar-agar larut dalam air mendidih 

dan pada larutan 1,5%, agar-agar dapat membentuk gel pada suhu kurang lebih 

37°C kemudian meleleh lagi pada suhu antara 60-70°C yang mana tergantung 

adanya elektrolit. Kekentalan larutan agar-agar tergantung varietas sumber bahan 

mentah, musim dan teknik pengolahan. Kekentalan mantap pada pH antara 4,5-9. 

Kebanyakan hidrokolid dapat berfungsi bersama-sama kecuali dengan gelatin 

pada pH kurang dari 3 mengalami flokulasi (Tranggono, 2009). 

Agar-agar yang sebenarnya adalah karbohirat dengan berat molekul tinggi 

yang mengisi dinding sel rumput laut. Agar-agar di dalam air panas akan segera 

mengental dan membentuk gel. Agar-agar merupakan salah satu hidrokoloid yang 

mudah dijumpai di pasaran. Agar-agar berasal dari rumput laut merah dari kelas 

Rhodophyceae dan memiliki polimer galaktosa (Rasyid, 2004). Agar-agar 

memiliki fungsi sebagai zat pengental, pengemulsi, penstabil dan pensuspensi 

yang banyak digunakan di industri makanan, minuman, farmasi, biologi dan lain- 

lain. Agar-agar saat ini digunakan untuk keperluan laboratorium sebagai media 

kultur mikroba, industri makanan dalam bentuk jelly, es krim, makanan kaleng, 

permen manisan dan roti (Soraya, 2016). 
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2.3.2.3. Asam Sitrat 

Asam sitrat memiliki peran dalam memperbaiki struktur jeli dan selai. 

Adapun kegunaan dari asam sitrat yaitu sebagai bahan pengasam dan 

memperbaiki sifat koloid dari makanan yang mengandung pektin. Asam sitrat 

juga berfungsi dalam membantu ekstraksi pektin dari buah-buahan dan sayuran. 

Asam sitrat dan pektin sangat berhubungan erat bersamaan dengan gula dalam 

pembentukan jeli (Sari dan Sulandari, 2014). 

Pengatur keasaman (asidulan) merupakan senyawa kimia yang bersifat 

sebagai asam dan merupakan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja 

ditambahkan dengan berbagai tujuan. Asidulan dapat bertindak sebagai penegas 

rasa atau menyelubungi after taste yang tidak disukai. Sifat asam senyawa ini 

dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan sebagai bahan pengawet. Pengatur 

keasaman biasanya dapat digunakan di dalam bahan pangan seperti salad, 

margarine, baking powder, bir, selai, roti, jeli, natural cheese, es krim, bahan 

pangan yang dikalengkan dan lain-lain (Cahyadi, 2008). 

Selain berperan dalam memberi rasa asam, asam sitrat juga berfungsi untuk 

mencegah kristalisasi gula pada produk, berperan sebagai katalisator hidrolisa 

sukrosa ke bentuk gula invert selama penyimpanan sehingga dapat 

memperpanjang masa penyimpanan produk (Kwartiningsih dan Mulyati, 2005). 

Asam sitrat merupakan salah satu pengawet yang dinyatakan benar-benar aman 

untuk dikonsumsi oleh FDA. Asam sitrat masih berdekatan dengan vitamin C 

yang bermanfaat sebagai pengawet alami yang baik. Kandungan asam berfungsi 

mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Asam sitrat dinyatakan aman pada 
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99.9% populasi. Asam sitrat banyak digunakan pada berbagai minuman ringan 

untuk menambah rasa dan pengawet (Pranajaya, 2007). 

2.4 Pembuatan Selai 

Menurut Sugiharto (2012), adapun beberapa tahapan dalam pembuatan 

selai yaitu: 

 1) Pengupasan 

Pengupasan bahan baku bertujuan untuk memisahkan bahan yang layak 

diolah dan bahan yang tidak layak diolah. Pengupasan bahan baku juga dilakukan 

untuk mendapatkan bahan baku yang seragam. Bahan baku mentah yang rusak 

akan mempengaruhi hasil akhir produk. 

2) Pencucian 

 Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel, residu 

atau insektisida, dan memperoleh penampakan yang baik.  Pencucian dapat 

dilakukan dengan air mengalir atau dilakukan dengan sikat. 

3) Penghancuran 

Penghancuran dalam pembuatan selai buaya ini adalah dengan 

menggunakan alat penghancur yaitu berupa blender ataupun dapat dengan 

menumbuk. Penambahan air ini ditujukan agar memudahkan proses 

penghancuran. Pada proses penghancuran dapat ditambahkan air agar lidah buaya 

cepat dihancurkan dan tidak memakan waktu yang lama. Proses penghancuran ini 

dilakukan hingga halus. 

4) Pemasakan 

Pemanasan dan pemasakan sangat berpengaruh pada mutu selai. 

Pemanasan dan pemasakan yang terlalu lama dapat menyebabkan hasil selai 
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terlalu keras dan membentuk kristal gula. Apabila terlalu cepat atau singkat, selai 

yang akan dihasilkan akan ecer. 

Selama pemasakan harus dilakukan pengadukan agar campuran bahan 

selai, yaitu buah, pektin, gula dan asam menjadi homogen. Pengadukan juga 

bertujuan membentuk struktur gel. Pengadukan tidak boleh terlalu cepat karena 

dapat menimbulkan gelembung-gelembung yang dapat merusak tekstur dan 

penampakan akhir. Pemasakan bertujuan untuk membuat campuran gula dan 

bubur buah menjadi homogen dan mencegah menjadi pekat. Di samping itu, 

pemasakan juga untuk bertujuan mengekstraksi pektin untuk memperoleh sari 

buah yang optimum, untuk menghasilkan cita rasa yang baik, dan untuk 

memperoleh struktur gel. 

5) Pendinginan 

Pendinginan pada pembuatan selai bertujuan untuk membuat tekstur selai 

bagus. Proses pendinginan selai kurang lebih hingga 1-2 jam atau hingga suhu 

mencapai 40
0
 C agar selai lebih bertahan lama, apabila langsung dikemas maka 

selai cepat berjamur dan tidak tahan lama.  

6) Pengemasan 

Pengemasan bertujuan untuk melindungi produk dan memudahkan 

penanganan dalam penyimpanan, transportasi dan pemasaran. Perlakuan-

perlakuan ini bertujuan agar kotoran atau bagian yang tidak dikehendaki yang 

dapat menjadi sumber kontaminasi akan hilang 

 




