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I. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Nanas (Ananas comosus L.) 

Tanaman nanas berbentuk semak (Gambar 1) dan hidupnya bersifat 

perennial. Tanaman nanas terdiri dari akar, batang, daun, batang, bunga, buah dan 

tunas -tunas. Akar nanas dapat dibedakan menjadi akar tanah dan akar samping, 

dengan sistem perakaran yang terbatas. Akar - akar tanaman nanas melekat pada 

pangkal batang dan termasuk berakar serabut (monocotyledonae). Kedalaman 

perakaran pada media tumbuh yang baik tidak lebih dari 50 cm, sedangkan di tanah 

biasa jarang mencapai kedalaman 30 cm (Semangun, 2007). 

 
Gambar 1. Buah Nanas (Endy,2016) 

Menurut (Bartholomew, 2003) secara taksonomis, tanaman nanas tergolong 

kedalam famili Bromeliaceae, yaitu kelompok tanaman monokotil berbunga yang 

berasal dari wilayah tropis (Amerika Selatan). Klasifikasi ilmiah tanaman nanas 

adalah sebagai berikut  

Kerajaan : Plantae (tumbuh -tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Kelas  : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Ordo  : Bromeliales 

Famili  : Bromeliaceae 
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Subfamili : Bromeliadeae 

Genus  : Ananas  

Species : Ananas comosus (L.) Merr. 

Batang tanaman nanas berukuran cukup panjang 20 - 25 cm atau lebih, 

batang sebagai tempat melekat akar, daun bunga, tunas dan buah, sehingga secara 

visual batang tersebut tidak nampak karena sekelilingnya tertutup oleh daun. 

Tangkai bunga atau buah tanaman nanas merupakan perpanjangan batang. Pada 

daunnya ada yang tumbuh dari duri tajam dan ada yang tidak berduri. Tetapi ada 

pula yang durinya hanya ada di ujung daun. Duri nanas tersusun rapi menuju ke 

satu arah menghadap ujung daun. Daun nanas tumbuh memanjang sekitar 130 - 150 

cm, lebar antara 3 - 5 cm atau lebih, permukaan daun sebelah atas halus mengkilap 

berwarna hijau tua atau merah tua bergaris atau coklat kemerah - merahan. 

Sedangkan permukaan daun bagian bawah berwarna keputih -  putihan atau keperak 

- perakan. Jumlah daun tiap batang tanaman sangat bervariasi antara 70 -80 helai 

yang tata letaknya seperti spiral, yaitu mengelilingi batang mulai dari bawah sampai 

ke atas arah kanan dan kiri (Semangun, 2007). 

Berdasarkan laporan Financeroll (2012), pada saat ini Indonesia tercatat 

sebagai eksportir nanas terbesar di dunia dengan nilai ekspor per tahun mencapai 

ratusan juta dolar Amerika Serikat. Tercatat total nilai ekspor nanas Indonesia 

mencapai $139 juta, sebagian besar dikirim ke Amerika Serikat, kemudian negara 

- negara Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Latin seperti Peru Uruguay, Panama, 

dan India. Nanas ini diekspor dalambentuk produk olahan seperti kemasan kaleng. 

Nanas kaya akan vitamin C yang bersifat antioksidan. Selain itu juga 

mengandung kalsium, fosfor, magnesium, mangan, zat besi, thiamin, natrium, kalium, 
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gula buah (sukrosa), serta enzim bromelain, suatu enzim protease yang bekerja sebagai 

pemecah protein. Bromelain berkhasiat sebagat antiradang, membantu melunakkan 

makanan di lambung, serta membantu menghambat pertumbuhan sel kanker. Nanas 

juga mengandung banyak serat yang dapat membantu mempermudah buang air besar 

(Purwanto, 2012).  

2.2 Selai Lembaran 

Selai lembaran adalah hasil modifikasi selai dari bentuk semi padat menjadi 

lembaran yang kompak, plastis, dan tidak lengket. Pembuatan selai lembaran 

bertujuan untuk memenuhi permintaan dari masyakarat yang lebih praktis dalam 

penyajiannya. Selai lembaran berasal dari bubur daging buah yang dikeringkan 

hingga kadar airnya mencapai 20%, dibentuk lembaran - lembaran tipis yang dapat 

digulung, dan memiliki rasa yang khas tergantung dari buah yang digunakan. 

Lembaran tipis dari selai lembaran menyerupai lembaran keju (cheese slices) 

(Murni dan Sulandri, 2009).  

Proses pembuatan selai lembaran cara penanganan bahan baku serta proses 

pemasakan tidak ada perbedaan dengan pembuatan selai oles pada umumnya, hanya 

saja pada tahap terakhir dilakukan pencetakan selai pada plastik OPP yang 

berbentuk persegi yang mudah dirobek. Menurut Herudiyanto (2007), selai 

lembaran mempunyai keuntungan tertentu yaitu daya tahan simpan yang cukup 

lama yaitu lebih dari 60 hari, mudah diproduksi, dan nutrisi yang terkandung di 

dalamnya tidak banyak berubah. Selain itu, biaya penanganan, pengangkutan, dan 

penyimpanan relatif rendah karena lebih ringan. 

2.3 Konjak 

Konjak adalah serat pangan larut air yang berasal dari umbi konjak 

(Amorphophallus konjac). Umbi konjak segar rata-rata mengandung bahan kering 
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sebesar 13% dimana 64% dari bahan kering tersebut adalah glukomannan dan 30% 

dari bahan kering adalah pati (Thomson 1997). Penyebaran tanaman konjak lebih 

banyak di daerah Asia seperti Timur Tengah, Jepang, dan Asia Tenggara Jepang 

merupakan salah satu produsen terbesar tepung konjak dan Jepang telah 

menetapkan standar untuk tepung konjak. Penetapan standar tersebut dilakukan 

oleh Asosiasi Konyaku Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan mutu produk 

serta menjaga harga transaksi yang stabil (Asosiasi Konyaku Jepang 1976 dalam 

Nurjanah 2010). 

 
Gambar 2. Konjak (Xi’an, 2015) 

 

Senyawa konjak mempunyai sifat-sifat khas sebagai berikut (Deptan, 2010) :  

1. Larut dalam air  

Konjak dapat larut dalam air dingin dan membentuk larutan yang sangat 

kental. Tetapi, bila larutan kental tersebut dipanaskan sampai menjadi gel, maka 

konjak tidak dapat larut kembali di dalam air.  

2. Membentuk gel 

Karena konjak dapat membentuk larutan yang sangat kental di dalam air. 

Dengan penambahan air kapur konjak dapat membentuk gel, di mana gel yang 

terbentuk mempunyai sifat khas dan tidak mudah rusak. 
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3. Merekat  

Konjak mempunyai sifat merekat yang kuat di dalam air. Namun, dengan 

penambahan asam asetat sifat merekat tersebut akan hilang. 

4. Mengembang  

Konjak mempunyai sifat mengembang yang besar di dalam air dan daya 

mengembangnya mencapai 138 – 200%, sedangkan pati hanya 25%.  

5. Transparan (membentuk film)  

Larutan konjak dapat membentuk lapisan tipis film yang mempunyai sifat 

transparan dan film yang terbentuk dapat larut dalam air, asam lambung dan cairan 

usus. Tetapi jika film dari konjak dibuat dengan penambahan NaOH atau gliserin 

maka akan menghasilkan film yang kedap air.  

6. Mencair  

Konjak mempunyai sifat mencair seperti agar sehingga dapat digunakan 

dalam media pertumbuhan mikroba.  

7. Mengendap  

Larutan konjak dapat diendapkan dengan cara rekristalisasi oleh etanol dan 

kristal yang terbentuk dapat dilarutkan kembali dengan asam klorida encer. Bentuk 

kristal yang terjadi sama dengan bentuk kristal konjakdi dalam umbi, tetapi bila 

konjak dicampur dengan larutan alkali (khususnya Na, K dan Ca) maka akan segera 

terbentuk kristal baru dan membentuk massa gel. Kristal barutersebut tidak dapat 

larut dalam air walaupun suhu air mencapai 100ºC ataupun dengan larutan asam 

pengencer. Dengan timbal asetat, larutan konjak akan membentuk endapan putih 

stabil.  
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Konjak banyak digunakan di negara-negara di Asia sebagai makanan 

tradisional seperti mie, tahu, dan produk pangan gel yang stabil panas. Di industri 

pangan, konjak digunakan sebagai pembentuk gel, pengental, pemantap, emulsifier, 

dan pembentuk film. Dalam penggunaanya, konjak biasa digunakan bersamaan 

dengan gum lain seperti gum xanthan, guar gum, karagenan, pektin, gelatin dan 

sodium alginate. Sebagai bahan pengental, penambahan konjak sebanyak 0.02-

0.03% dalam 1% gum xantan akan meningkatkan viskositas 2-3 kali selama 

pemanasan. Sebagai pemantap, tidak seperti gum xanthan, guar gum, atau locust 

bean gum, konjak merupakan tipe non ionic dan hanya sedikit dipengaruhi garam. 

Pada temperatur ambient, konjak tetap stabil tanpa menglami presipitasi ketika pH 

turun hingga dibawah 3.3 (Jhonson 2002). 

 

 Gambar 3. Struktur kimia konjak 

2.4 Pektin  

Pektin adalah polisakarida kompleks yang bersifat asam yang terdapat 

dalam jumlah bervariasi, terdistribusi secara luas dalam jaringan tanaman. 

Umumnya terdapat di dalam dinding sel primer khususnya di sela-sela antara 

selulosa dan hemiselulosa. Pektin juga berfungsi sebagai bahan perekat antara 

dinding sel yang satu dengan yang lainnya. Substansi pektin tersusun dari asam 

poligalakturonat, dimana gugus karboksil dari unit asam poligalakturonat dapat 

teresterifikasi sebagian dengan metanol (Hanum,dkk., 2012).  
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Pektin dapat ditemui dalam buah-buahan, seperti mangga, nanas, pepaya, 

markisa, dan buah kecapi. Beberapa diantaranya buah yang memiliki kandungan 

pektin tinggi yaitu biji jeruk nipis sebanyak 32%, bubur daging bit sejumlah 30%, 

dan daging nanas sebanyak 29%. Secara umum, pektin larut dalam air. Selain itu, 

pektin juga dapat diendapkan dalam larutan encer seperti etanol atau 

aseton(Puspitasari, dkk., 2008).  

Pektin digunakan dalam bidang industri makanan dan dalam bidang farmasi. 

Dalam bidang makanan pektin digunakan sebagai bahan pembentuk gel untuk 

pembuatan selai dan jeli. Dimana kemampuan pektin membentuk gel tergantung 

pada kandungan gugus metoksilnya. Kemampuan pektin untuk dapat membentuk 

gel merupakan sifat yang unik dari pektin. Penggunaan pektin selain sebagai 

pembentuk gel juga digunakan dalam produk buah-buahan kemasan, juice, dan es 

krim sebagai penstabil (Nasril, 2011).  

 

Gambar 4. Struktur Kimia Pektin 

2.5 Bahan dalam Pembuatan Selai Lembaran 

Faktor – factor yang harus diperhatikan dalam pembuatan selai, antara lain 

pengaruh panas dan gula pada pemasakan, serta keseimbangan proporsi gula, 

pektin, dan asam (Muchtadi, 1997). Gula dan pektin harus berada pada 

keseimbangan yang sesuai, apabila gula yang digunakan terlalu sedikit maka selai 
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yang dihasilkan akan menjadi keras. Jika gula terlalu banyak, maka selai akan 

menyerupai sirup (Muchtadi dkk.,1979).  

Penambahan asam pada pembuatan selai juga harus diperhatikan karena 

penambahan asam berlebihan akan menyebabkan pH menjadi rendah, sehingga 

terjadi sinersis yaitu keluarnya air dari gel. Sebaliknya jika pH tinggi, akan 

menyebabkan gel pecah (Fachruddin, 1998). Proses pemanasan dalam pembuatan 

selai bertujuan untuk menghomogenkan campuran buah, gula, dan pektin serta 

menguapkan sebagian air sehingga terbentuk struktur gel (Fatonah, 2002).  

Sebagai acuan mutu selai, digunakan standar mutu selai yang dipakai oleh 

industri di Indonesia yakni sesuai dengan SNI 01–3746–2008, sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Selai 

No Kriteria Uji  Satuan Persyaratan 

1. Keadaan Bau  Normal 

  Warna  Normal 

  Rasa  Normal 

  Tekstur  Normal 

2. Padatan 

Terlarut 

 % brix Min. 65 

3. Bahan 

Tambahan 

Makanan 

Pewarna  SNI 01-0222-

1995 

  Pengawet  SNI 01-0222-

1995 

  Pemanis 

buatan 

 Negatif 

4. Cemaran 

logam 

Timbal mg/kg Maks. 1,5 

  Tembaga  mg/kg Maks. 10,0 

  Seng  mg/kg Maks. 40,0 

  Timah  mg/kg Maks. 40,0 

5. Cemaran 

arsen  

 mg/kg Maks 1,0 

Sumber:Badan Standarisasi Nasional (2008) 
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2.5.1 Gula  

Gula adalah istilah umum yang sering digunakan untuk setiap karbohidrat 

yang digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan biasanya digunakan 

untuk menyatakan sukrosa yang diperoleh dari bit atau tebu. Gula berfungsi untuk 

memberikan rasa manis, melembutkan, menurunkan aktivitas air (aw) dan mengikat 

air (Hidayat dan Ikariztiana, 2004). Gula pasir berbentuk kristal berwarna putih dan 

mempunyai rasa manis. Gula pasir mengandung sukrosa sebanyak 97,10%, gula 

reduksi 1,24%, senyawa organik bukan gula0,7%, dan kadar air 0,65% (Thorpe, 

1974 dalam Ulilalbab, 2012). 

Sukrosa merupakan senyawa kimia yang termasuk ke dalam golongan 

karbohidrat. Sukrosa adalah disakarida yang apabila dihidrolisis menjadi dua 

molekul monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Sukrosa mempunyai sifat 

higroskopis dan mudah larut dalam air. Semakin tinggi suhu maka kelarutannya 

akan semakin besar. Kelarutan sukrosa dalam air pada berbagai suhu. Pada suhu 

yang tinggi yaitu antara 190 - 220°C terjadi dekomposisi secara lengkap dan 

menghasilkan karamel. Pemanasan lebih lanjut akan menghasilkan CO2, CO, asam 

asetat, dan aseton (Marsono, 1999 dalam Prabandri, 2008). 

2.5.2 Air 

Air merupakan salah satu komponen utama penyusun selai lembaran nanas. 

Fungsi air adalah untuk melarutkan bahan - bahan dalam 14 pembuatan 

jam(Charley, 1982). Air dalam pembuatan selai lembaran nanas juga digunakan 

untuk membuat bubur buah nanas. Selain itu, air juga mempengaruhi karakteristik 

gel yang dihasilkan, dimana semakin banyak air yang digunakan maka gel yang 
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terbentuk tidak akan menjadi kokoh. Sebaliknya, bila air yang digunakan terlalu 

sedikit maka gel yang terbentuk akan terlalu keras (Anggraini, 2008).  

Syarat air yang digunakan untuk proses harus sesuai dengan syaratair yang 

layak untuk diminum, yaitu bersih, jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak 

mengandung bahan tersuspensi atau kekeruhan (Buckle et al., 1987). Air pada 

bahan akan mempengaruhi tingkat penerimaan, kesegaran dan daya tahan bahan 

tersebut (Winarno, 2004).  

2.5.3 Asam Sitrat 

Sari buah – buahan yang memiliki rasa asam seperti buah nanas, jeruk, 

lemon dan markisa umumnya mengandung asam sitrat. Asam sitrat memiliki sifat 

larut dalam air, etanol, dan spirtus, memiliki rasa yang asam dan akan melelek dan 

terurai selanjutnya terbakar sampai terbentuk arang jika dipanaskan. Asam sitrat 

termasuk kedalam senyawa intermediet dari asam organic dalam bentuk kristal atau 

bentuk serbuk putih (Fatonah, 2002) 

Asam sitrat adalah asam organic lemah yang dapat diperoleh dari daun dan 

buah tanaman genus citrus (jruk – jerukan / yang memiliki tiga gugus karboksil). 

Secara komersial asam sitrat dapat diproduksi dari bahan yang mengandung 

glukosa dan sukrosa melalui proses fermentasi (Widyorini, dkk, 2012). Asam sitrat 

banyak digunakan dalam bidang industri makanan sebagai bahan tambahan untuk 

memberi rasa dan aman untuk dikonsumsi (Manfaati, 2011) 

Manfaat asam sitrat dalam bahan pangan adalah sebagai pengasam, 

penyegar, dan bahan pengawet. Ketika ditambahkan kedalam bahan pangan, asam 

sitrat tidak emiliki batasan maksimum. Asam sitrat merupakan bahan pengasam 

yang mudah ditemukan dan berbentuk kristal bening yang tidak berbau. 
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Konsentrasi asam yang digunakan dalam pembuatan selai dipengaruhi oleh jenis 

buah dan konsentrasi gula (Rosyida dan Sulandri, 2014). Asam sitrat merupakan 

bahan yang mampu menurunkan pH sehingga dpat menghambat pertumbuhan 

bakteri (Wiratmaja, dkk, 2007) 

Tujuan penambahan asam sitrat pada produk adalah unuk mencegah 

terjadinya kristalisasi gula, memberi rasa asam pada produk pangan, sebagai 

katalisator hidrolisis sukrosa dalam bentuk gula invert selama proses penyimpanan 

berlangsung dan juga sebagai penjernih gel yang dihasilkan (Bait, 2012).  

2.6 Proses Pembuatan Selai 

1. Sortasi  

Proses sortasi dilakukan untuk memilih bahan yang sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan. Buah yang digunakan adalah buah yang sudah masak dan segar 

serta daging buah yang tidak terlalu keras maupun lembek. Proses ini dipilih dua 

bagian yaitu ampas buah serta daging buah yang utuh (Fachruddin, 2013). 

2. Pencucian 

Proses pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang menempel 

dan tahap ini menggunakan air mengalir lebih baik dan air yang mengandung 

kaporit untuk membunuh mikroorganisme pathogen (Kumalaningsih dan 

Suprayogi, 2006). 

3. Pengupasan 

Pengupasan dilakukan untuk membuang kulit yang tidak dipakai selama 

pengolahan. Pengupasan apel sebaiknya menggunakan pisau stainless steel dan 

direndam dengan air setelah dikupas, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 

pencoklatan enzimatis yang tidak diinginkan. 
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4. Penghancuran 

Daging buah yang telah diblansing dipotong sedang dimasukkan ke dalam 

blender dan ditambahkan air sesuai dengan perbandingan yang ditentukan. 

Penambahan air bertujuan untuk mempermudah proses penghancuran. Ini 

dilakukan hingga daging buah halus untuk mengurangi endapan pada bubur buah 

yang dihasilkan. Lalu disaring dengan saringan kelapa (80 - 100 mesh) untuk 

menghasilkan bubur buah yang baik (Soedarya, 2010) 

5. Pemasakan 

Sebelum dimasak bubur buah ditambah dengan bahan lain seperti pektin, 

asam, agar - agar dan sari buah markisa dan dimasak dengan api sedang dan 

dimasukan bahan seperti sorbitol dan gula. Setelah mendidih, api dikecilkan dan 

terus dimasak sambil diaduk. Pemanasan dihentikan setelah terbentuk gel 

(Soedarya, 2010). 

2.7  Serat Pangan 

Secara umum, serat pangan didefinisikan sebagai kelompok polisakarida dan 

polimer-polimer lain yang tidak dapat dicerna oleh sistem gastrointestinal bagian 

atas pada manusia (Muchtadi 2000). Definisi yang paling umum diketahui dan 

dapat diterima ialah berdasarkan American Association of Cereal Chemist (AACC) 

yaitu bagian yang dapat dimakan dari tanaman atau karbohidrat lainnya yang tidak 

dapat dicerna dan diserap oleh usus halus manusia secara sempurna maupun 

sebagian dan akan dilewatkan menuju usus besar (AACC 2001 dalam Turowski et 

al, 2006).  

Serat pangan (dietary fiber) berbeda dengan serat kasar (crude fiber). Serat 

kasar adalah bagian tanaman pangan yang tersisa atau tidak dapat dihidrolisis 
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kembali oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat 

kasar, yaitu larutan asam sulfat (H2SO4) atau larutan natrium hidroksida (NaOH) 

dalam analisa proksimat makanan; sedangkan serat pangan adalah bagian bagian 

dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Oleh 

karena itu, kadar serat kasar nilainya lebih rendah dibandingkan dengan serat 

pangan (Muchtadi 2000).  

Serat pangan berfungsi sebagai pelindung kolon dari gangguan konstipasi, 

diare, divertikulosis, wasir, dan kanker kolon dan juga mencegah terjadinya 

gangguan metabolisme sehingga tubuh terhindar kegemukan dan kemungkinan 

serangan penyakit diabetes mellitus, jantung koroner, dan batu empedu (Sulistijani 

2005). Manfaat serat pangan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Secara 

fisiologis, serat pangan larut air (SDF) lebih efektif dalam menurunkan penyakit 

hiperglikemia diantaranya menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung 

serta tekanan darah tinggi. Serat yang tidak larut air (IDF) lebih efektif dalam 

mencegah gangguan sistem pencernaan, yaitu bermanfaat untuk mempercepat 

transit bahan makanan di usus dan meningkatkan volume feses, menghambat 

hidrolisis pati serta menunda penyerapan glukosa (Ramulu dan Rao 2003).  

Konsumsi serat pangan yang dianjurkan bagi orang dewasa sehat yaitu paling 

sedikit 10-13 g/1000 Kal, pria dewasa sebanyak 21-27 g/hari (dengan rata-rata 

konsumsi energi 2100 Kal/hari) (Mayer dan Goldberg 1990 dalam Sulistijani 2005). 

Data lain juga diberikan oleh National Cancer Institute, Amerika Serikat 

menganjurkan konsumsi serat pangan untuk orang dewasa adalah sebanyak 20-30 

g/hari, sedangkan diet America Diet Association merekomendasikan konsumsi 

serat pangan untuk orang dewasa sebanyak 25-35 g/hari (Sulistijani 2005). 


