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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumput Laut  

 Rumput laut atau algae merupakan tumbuhan laut yang tidak dapat 

dibedakan antara akar, daun, dan batang, sehingga seluruh tubuhnya disebut thallus. 

Jenis rumput laut yang sering dimanfaatkan adalah Rhodophyceae (alga merah) dan 

yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia seperti spesies Eucheuma (Saputra, 

2012). Eucheuma merupakan rumput laut makroskopik, terdapat dua jenis 

Eucheuma yang cukup komersial yaitu Eucheuma spinosum (Eucheuma 

denticulatum), merupakan penghasil ι-karagenan dan Eucheuma cottonii 

(Kapaphycus alvarezzii) sebagai penghasil κ-karagenan (Anggadiredja, 2004). 

Rumput laut memiliki kandungan karbohidrat, protein, sedikit lemak, dan 

abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Selain itu, 

rumput laut juga mengandung vitamin-vitamin (A, B1, B2, B6, B12, dan C), 

betakaroten, serta mineral (K, P, Na, Fe, dan I). Beberapa jenis rumput laut 

mengandung lebih banyak vitamin dan mineral penting, seperti kalsium dan zat besi 

bila dibandingkan dengan sayuran dan buahbuahan. Beberapa jenis rumput laut 

juga mengandung protein yang cukup tinggi, zat-zat tersebut sangat baik untuk 

dikonsumsi sehari-hari karena mempunyai fungsi dan peran penting untuk menjaga 

dan mengatur metabolisme tubuh manusia (Saputra, 2012). 

2.2 Deskripsi Euchema cottonii 

 Rumput laut Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut 

merah (Rhodophyceae) dan berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii karena 

karagenan yang dihasilkan termasuk fraksi κ-karagenan. Eucheuma cottonii selain 

memiliki daya tahan terhadap penyakit, juga mengandung karagenan 
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kelompok κ-karagenan dengan kandungan yang relatif tinggi, yakni sekitar 50% 

atas dasar berat kering (Rizal dkk., 2016). Eucheuma cottonii atau alga merah 

merupakan kelompok alga yang memiliki berbagai bentuk dan variasi warna. Salah 

satu indikasi dari alga merah adalah terjadi perubahan warna dari warna aslinya 

menjadi ungu atau merah apabila alga tersebut terkena panas atau sinar matahari 

secara langsung. 

Menurut Anggadiredja dkk. (2008) klasifikasi rumput laut Eucheuma 

cottonii adalah sebagai berikut: 

Kingdom 

Divisi 

: Plantae 

: Rhodophyta 

Kelas : Rhodopyceae 

Ordo : Gigartinales 

Familiy : Solieriaceae 

Genus : Eucheuma 

Spesies : Eucheuma cottonii 

  

                
  (a)     (b) 

Gambar 1. Rumput laut Eucheuma cottonii basah (a) dan kering (b) Ariyanto (2016)
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 Menurut Ega dkk. (2016) rumput laut Eucheuma cottonii memiliki ciri-ciri 

seperti keadaan warna selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, 

abu-abu, atau merah sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. Umumnya 

Eucheuma cottonii tumbuh dengan baik di daerah pantai terumbu (reef). Habitat 

khasnya adalah daerah yang memperoleh aliran air laut. Kondisi perairan yang 

sesuai untuk budidaya rumput laut Eucheuma cottonii yaitu perairan terlindung dari 

terpaan angin dan gelombang yang besar, kedalaman perairan 7,65–9,72 m, 

salinitas 33–35 ppt, suhu air laut 28–30oC, kecerahan 2,5–5,25 m, pH 6,5–7 , dan 

kecepatan arus 22–48 cm/detik (Wiratmaja dkk., 2011). 

 Rumput laut Eucheuma cottonii beberapa ciri-ciri fisik yaitu thallus 

silindris, permukaan licin, cartilogineus (lunak seperti tulang rawan), warna hijau, 

hijau kuning, dan merah. Penampakan thallus bervariasi mulai dari bentuk 

sederhana sampai kompleks. Duri-duri pada thallus runcing memanjang, agak 

jarang-jarang dan tidak bersusun melingkari thallus (Atmadja, 1996). Percabangan 

thallus berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi nodulus (tonjolan-tonjolan) dan 

duri lunak/tumpul untuk melindungi gametangia. Percabangan bersifat dichotomus 

(percabangan dua-dua) atau trichotomus (sistem percabangan tiga-tiga). Habitat 

rumput laut Eucheuma cottonii memerlukan sinar matahari untuk proses 

fotosintesis dalam pertumbuhan cabang yang saling melekat ke substrat dengan alat 

perekat berupa cakram. Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh berbentuk 

rumpun yang rimbun dengan ciri-ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar 

matahari (Anggadireja dkk., 2008). 
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2.3 Karagenan 

 Karagenan adalah hidrokoloid yang merupakan senyawa polisakarida rantai 

panjang yang diekstraksi dari rumput laut karaginofit (penghasil karagenan), seperti 

Eucheuma sp., Kappaphycus, Chondrus sp., Hypnea sp., dan Gigartina sp. 

Karagenan merupakan polisakarida berantai linier atau lurus dan merupakan 

molekul galaktan dengan unit-unit utamanya berupa galaktosa (Ghufran, 2011). 

Polisakarida tersebut disusun dari sejumlah unit galaktosa dengan ikatan α-(1,3) D-

galaktosa dan β-(1,4) 3,6 anhidrogalaktosa secara bergantian, baik mengandung 

ester sulfat atau tanpa sulfat (Anggadiredja, 2009).  

 

Gambar 2. Struktur Kappa, Iota dan Lamda Karagenan (Moses, 2015) 

Menurut Winarno (1996) karagenan terbagi menjadi tiga fraksi yaitu κ-

karagenan, ι-karagenan dan λ-karagenan. κ-karagenan apabila berikatan dengan air 

menghasilkan gel yang kaku dan keras, tipe karagenan ini dihasilkan oleh rumput 

laut K. alvarezii. ι-karagenan bila berikatan dengan air dapat membentuk gel yang 

kaku dan elastis dan lembut, ι-karagenan dihasilkan oleh Euchema spinosum. λ- 

karagenan mengandung gugus sulfat yang tinggi, sehingga hampir tidak 

membentuk gel sama sekali. Gugus ester dalam λ-karagenan di distribusikan secara 
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acak dalam molekulnya. λ-karagenan dihasilkan oleh rumput laut spesies Gigartin, 

biasanya digunakan untuk membentuk lapisan tipis atau untuk mengubah tekstur 

dari makanan. 

Senyawa hidrokoloid karagenan terdiri atas ester kalium, natrium, 

magnesium dan kalsium sulfat. Pada beberapa atom hidroksil, terikat gugus sulfat 

dengan ikatan ester. Karagenan dapat diperoleh melalui proses pengendapan hasil 

ekstraksi rumput laut menggunakan alkohol, lalu dikeringkan dengan drum dryer 

serta dilanjutkan dalam proses pembekuan. Alkohol yang digunakan terbatas pada 

methanol, etanol dan isopropanol. Etanol yang digunakan dalam pengendapan 

alkohol dapat dimurnikan kembali sehingga bias untuk dimanfaatkan lagi 

(Distantina dkk., 2012). Widyaningtyas dan Susanto (2015) menyatakan karagenan 

memiliki fungsi yang sangat beragam salah satunya sebagai bahan untuk 

mengawetkan produk dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekenyalan 

suatu produk pangan karena mampu berinteraksi dengan makromolekul sehingga 

dapat membentuk gel. Karagenan yang dapat membentuk gel dengan baik adalah 

jenis κ-karagenan karena κ-karagenan paling baik diantara ι-karagenan dan λ-

karagenan (Fauziah dkk., 2015). 

 Karagenan berfungsi sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), thickner 

(bahan pengental) dan pembentuk gel dalam bidang industri pengolahan makanan. 

Ekstraksi karagenan dapat dilakukan secara fisik seperti pemasakan pada suhu 70-

100 oC (Sutikno dkk., 2015) secara kimia seperti dengan menggunakan KOH, 

NaOH, KCl ( Moses et al., 2015) dan secara enzimatis seperti menggunakan enzim 

selulase, sulfatase, dan k carrageenase (Rhein-Knudsen et al., 2015). 
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2.3.1 Sifat Fisik Karagenan 

 Beberapa indikator mutu karagenan berdasarkan sifat fisik yang dianalisis 

adalah rendemen, viskositas dan kekuatan gel. 

1. Rendemen 

Rendemen merupakan salah satu parameter penting dalam menilai efektif 

tidaknya proses pembuatan tepung karagenan. Efektif dan efsiensinyaproses 

ekstraksi bahan baku untuk pembuatan tepung karagenan dapat dilihat dari 

rendemen yang dihasilkan. Rendemen karagenan sebagai hasil ekstraksi dihitung 

berdasarkan rasio antara berat karagenan yang dihasilkan dengan berat rumput laut 

kering yang digunakan. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai 

rendemen rumput laut adalah (Samsuari, 2006): 

Rendemen (%) = Berat karagenan kering x 100% 

      Berat rumput laut kering 

2. Viskositas 

Viskositas adalah daya aliran molekul dalam sistem larutan dan merupakan 

faktor kualitas yang penting untuk zat cair dan semi cair (kental) atau produk murni, 

dimana hal ini merupakan ukuran dan kontrol untuk mengetahui kualitas dari 

produk akhir. Tujuan dari pengujian viskositas adalah untuk mengetahui tingkat 

kekentalan karagenan hasil ekstraksi (Wulandari, 2011). 

Viskositas suatu hidrokoloid dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

konsentrasi karagenan, temperatur, jenis karagenan, berat molekul dan adanya 

molekul-molekul lain. Jika konsentrasi karagenan meningkat, maka viskositasnya 

akan meningkat. Viskositas akan menurun secara progresif dengan adanya 

peningkatan suhu, pada konsentrasi 1,5% dan suhu 75 oC nilai viskositas karagenan 

berkisar antara 5-800 cP. Selain itu, viskositas larutan karagenan disebabkan oleh 
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sifat karagenan sebagai polielektrolit. Gaya tolakan antara muatan-muatan negatif 

di sepanjang rantai polimer yaitu ester sulfat, mengakibatkan rantai molekul 

menegang. Karena sifat hidrofiliknya, polimer tersebut dikelilingi oleh molekul-

molekul air yang terimobilisasi, sehingga menyebabkan larutan karagenan bersifat 

kental. Semakin kecil kandungan sulfat, maka nilai viskositasnya juga semakin 

kecil, tetapi konsistensi gelnya semakin meningkat. Adanya garam-garam yang 

terlarut dalam karagenan akan menurunkan muatan bersih sepanjang rantai polimer. 

Penurunan muatan ini menyebabkan penurunan gaya tolakan (repulsion) antar 

gugus-gugus sulfat, sehingga sifat hidrofilik polimer semakin lemah dan 

menyebabkan viskositas larutan menurun. Viskositas larutan karagenan akan 

menurun seiring dengan peningkatan suhu sehingga terjadi depolimerisasi yang 

kemudian dilanjutkan dengan degradasi karagenan (Raharjo, 2009).    

Pengukuran viskositas, biasanya dalam bentuk cairan yaitu dengan 

menggunakan alat Viskometer Brookfield. Skala harus selalu menunjuk angka 0 

terlebih dahulu setiap pemindahan kecepatan yang akan digunakan. Spindel harus 

berada dalam cairan pada batas tertentu yaitu hingga pertengahan batas spindel agar 

ukuran viskositasnya biassesuai. Setelah dipastikan jarum skala berada di angka 0 

dan spindel telah tercelup sempurna, nyalakan viskometer dengan menggerakan 

tombol on dan tunggu hingga penunjuk skala stabil kemudian dibaca skalanya 

(Raharjo, 2009). 

 

3. Kekuatan Gel 

Kekuatan gel merupakan sifat fisik karagenan yang utama, karena kekuatan 

gel menunjukkan kemampuan karagenan dalam pembentukan gel dan sangat 
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penting untuk menentukan perlakuan yang terbaik dalam proses ekstraksi tepung 

karagenan. Salah satu sifat penting tepung karagenan adalah mampu mengubah 

cairan menjadi padatan atau mengubah bentuk sol menjadi gel yang bersifat 

reversible. Kemampuan inilah yang menyebabkan tepung karagenan sangat luas 

penggunaannya, baik dalam bidang pangan maupun farmasi (Sharma et.al, 2002). 

Pengukuran kekuatan gel dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 

yaitu menggunakan Manual Texture Analyzer dan cara lain yang dapat digunakan 

yaitu dengan menggunakan Texture Analyzer, dimana alat ini menggunakan sistem 

komputerisasi sehingga data kekuatan gel yang didapatkan cukup akurat (Farida, 

2007). 

Texture analyzer XT Plus adalah mesin screw tunggal yang digunakan 

untuk mengukur tekstur makanan yang dikembangkan sampai 5000 N. Alat ini 

memiliki kecepatan sampai 2400 mm/menit, hasil uji Texture Analyzer diperoleh 

berupa grafik. Maka akan didapatkan produk dengan tekstur yang seragam sesuai 

dengan yang dikehendaki (Sharma et.al., 2002). 

2.3.2 Sifat Kimia Karagenan 

 Beberapa parameter kimia karagenan yang dianalisis adalah kadar air dan 

kadar abu. 

1. Kadar Air 

Pengujian kadar air digunakan untuk mengetahui seberapa besar kandungan 

air dalam karagenan karena kadar air sangat berpengaruh terhadap daya simpan. 

Kadar air sangat mempengaruhi aktivitas mikroba selama penyimpanan karagenan. 

Kadar air juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pengeringan, pengemasan dan cara 
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penyimpanan. Kandungan air karagenan yang terukur merupakan air terikat (ikatan 

kimia) sedangkan air bebas diduga telah menguap (Wenno dkk., 2012). 

2. Kadar Abu 

Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu baha organik. Kadar 

abu adalah bagian dari analisis proksimat untuk menganalisa total mineral suatu 

bahan. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan berupa garam, yaitu garam 

organik dan garam kimia (Sudarmadji dkk., 2007). Penentuan kadar abu merupakan 

cara pendugaan kandungan mineral secara kasar. Bobot abu yang diperoleh sebagai 

perbedaan bobot cawan berisi abu dan cawan kosong. Di dalam abu tersebut 

terdapat garam atau oksida dari K, P, Na, Mg, Ca, Fe, Mn dan Cu. Selain itu juga 

terdapat dalam bentuk lain dalam kadar yang sangat kecil, yaitu Al, Ba, Sr, Pb dan 

lain-lain. Penentuan kadar abu dapat dilakukan pada suhu tinggi yaitu 500-600 oC. 

Waktu pengabuan pada suatu bahan biasanya berkisar 2-8 jam. Analisa kadar abu 

dilakukan di dalam tanur. Pengabuan dianggap selesai apabila diperoleh sisa 

pembakaran yang umumnya berwarna putih abu-abu dan beratnya konstan dalam 

selang waktu 30 menit. Penimbangan terhadap bahan dilakukan dalam keadaan 

dingin, dengan cara pengambilan cawan petri dari dalam tanur dan dimasukkan ke 

dalam oven suhu 105 OC. Selanjutnya, cawan petri dimasukkan ke dalam desikator 

sampai dingin dan hasil pengabuannya di timbang sampai berat konstan (Widodo, 

2010). 

2.4 Ekstraksi Karagenan dari Rumput Laut 

 Ekstraksi adalah metode pemisahan suatu komponen solute (zat terlarut) 

dari campurannya menggunakan sejumlah massa solven (pelarut) sebagai tenaga 

pemisah. Proses ekstraksi karagenan pada dasarnya terdiri atas proses penyiapan 



14 

 

 

 

bahan baku, ekstraksi karagenan menggunakan bahan pengekstrak, pemurnian 

dengan cara pengendapan menggunakan alkohol atau KCl, pengeringan dan 

penghancuran menjadi bubuk. Penyiapan bahan baku meliputi proses pencucian 

rumput laut untuk menghilangkan pasir, garam mineral, dan benda asing yang 

masih melekat pada rumput laut (Anggadiredja, 2009).  

 Ekstraksi rumput laut menjadi karagenan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu konsentrasi pelarut, suhu ekstraksi, waktu ekstraksi, jenis rumput laut dan 

pengendapan. Pelarut merupakan faktor terpenting dalam proses ekstraksi, 

sehingga pemilihan pelarut perlu diperhatikan. Pelarut harus saling melarutkan 

terhadap salah satu komponen murninya, sehingga diperoleh dua fase rafinat. 

Proses ekstraksi dapat berjalan dengan baik bila pelarut ideal memenuhi syarat–

syarat yaitu selektivitasnya tinggi, memiliki perbedaan titik didih dengan cairan 

cukup besar, bersifat inert (tidak mudah bereaksi), perbedaan densiti cukup besar, 

tidak beracun, tidak bereaksi secara kimia, viskositasnya kecil, tidak bersifat 

korosif, tidak mudah terbakar, murah, dan mudah didapat. Beberapa faktor yang 

berpengaruh dalam proses ekstraksi adalah temperatur, waktu kontak, 

perbandingan cairan, faktor ukuran partikel, pengadukan dan waktu dekantasi 

(Aprilia, 2006). 

 Pada umumnya ekstraksi rumput laut menjadi karagenan dapat dilakukan 

dengan menimbang rumput laut (Eucheuma cottonii) kering sebesar 5–10  gram. 

Rumput laut (Eucheuma cottonii) direndam rumput laut ke dalam air suling dengan 

perbandingan 1:40 gram/mL selama 15 menit. Rumput laut (Eucheuma cottonii) 

disaring menggunakan kain saring, kemudian dimasukkan dalam gelas piala. 

Selanjutnya diekstraksi pada suhu 80 oC–95 oC menggunakan larutan NaOH yang 
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berfungsi membantu ekstraksi karagenan menjadi lebih sempurna dengan 

konsentrasi tertentu selama 2 jam dengan perbandingan pelarut dan bahan baku 

1:40 gram/mL.  Hasilnya disaring dan filtratnya ditambahkan HCl hingga pH-nya 

netral (pH 7).  Filtrat yang pH-nya sudah netral ditambahkan pengendap (KCl atau 

etanol)  yang berfungsi memisahkan filtrat karagenan dengan pelarut pengekstrak 

yang digunakan dengan perbandingan tertentu dan diaduk-aduk kemudian 

didiamkan selama 15 menit. Endapan disaring kemudian dikeringkan pada suhu 60 

oC selama 24 jam, lalu hasilnya ditimbang (Yasita dan Rachmawati, 2009). 

2.5 Air Kelapa 

 Air kelapa mengandung sejumlah zat gizi, yaitu protein 0,2 %, lemak 

0,15%, karbohidrat 7,27 %, gula, vitamin, elektrolit dan hormon pertumbuhan. 

Kandungan gula maksimun 3 gram per 100 ml air kelapa. Jenis gula yang 

terkandung adalah sukrosa, glukosa, fruktosa dan sorbitol. Gula-gula inilah yang 

menyebabkan air kelapa muda lebih manis dari air kelapa yang lebih tua. (Warisno, 

2004). 

  

Gambar 3. Kelapa Tua (Santoso, 2003) 

 Air kelapa cenderung bersifat asam dengan derajat keasaman (pH) 4,5 – 5,5. 

Sifat asam air kelapa dapat bermanfaat untuk memecah dinding sel dari rumput laut 

sehingga memudahkan ekstraksi untuk memperoleh karagenan. Sifat asam yang 

dimiliki air kelapa dapat meningkatkan kelarutan agar-agar yang tersusun dari 
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senyawa polisakarida. Polisakarida sangat mudah terhidrolisis menjadi 

monosakarida (glukosa) dalam suasana asam, karena larutan asam bersifat sebagai 

katalis (Distantina et al, 2006). Dinding sel rumput laut tersusun oleh selulosa 

sehingga diperlukan suhu tinggi untuk melunakkan dinding sel rumput laut. Selain 

itu, perebusan pada suhu tinggi juga bertujuan menginaktivasi enzim atau merusak  

kerja enzim secara irreversibel, karena enzim dapat mengganggu proses ekstraksi. 

(Anggraini, 2010). Komposisi air kelapa muda berbeda dengan air kelapa tua, 

kandungan mineral/abu pada air kelapa tua lebih tinggi dibandingkan air kelapa 

muda. Komposisi air kelapa dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Air Kelapa 

Komponen Kelapa muda (%) Kelapa tua (%) 

Air 95,01 91,23 

Lemak 0,12 0,15 

Abu/mineral 0,63 1,06 

Protein 0,13 0,29 

Karbohidrat 4,11 7,27 

Sumber: Woodroof (1979) 

 Kandungan mineral kalium pada air kelapa sangat tinggi yaitu 203,70 

mg/100 g pada air kelapa muda dan 257,23mg/ml pada air kelapa tua (Santoso, 

2003). Dalam ekstraksi agar menggunakan air kelapa, penggunaan konsentrasi 

200%  sudah bisa menggantikan peranan KOH dari segi keefektifan dan juga lebih 

ekonomis. Sedangkan dari kekuatan gel, peranan KOH bisa digantikan oleh 

konsentrasi air kelapa 250-300%. Pada konsentrasi 300%, penambahan konsentrasi 

air kelapa lebih banyak mampu menghasilkan kekuatan gel yang tinggi. Oleh 

karena itu, adanya garam K+ pada air kelapa mampu mempengaruhi kekuatan gel 

(Rahmat, 2002). 
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 Mineral utama dalam air kelapa adalah kalium. Kandungan mineral dalam 

air kelapa dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Mineral Air Kelapa 

Komponen Jumlah 

Air (%) 95,5 

Nitrogen (%) 0,05 

Asam fosfat (%) 0,56 

Kalium (%) 6,60 

Magnesium oksida (%) 0,59 

Padatan (mg/ml) 4,71 

Gula pereduksi (mg/ml) 0,80 

Total gula (mg/ml) 2,08 

Abu (mg/ml) 0,62 

Sumber : Woodroof (1979) 

2.6 Labu Kuning 

 Labu kuning merupakan salah satu tanaman yang sudah lama dikenal dan 

banyak digunakan masyarakat dalam olahan pangan tradisional seperti kolak, 

asinan, manisan, serta bahan campuran lauk. Labu kuning sudah  lama dikenal 

masyarakat, namun pemanfaatan buah labu  kuning masih sebatas budidaya dan 

pengolahan pangan  tradisional. Zat gizi yang terdapat dalam labu kuning cukup 

lengkap seperti karbohidrat, protein, vitamin A , vitamin B dan mineral-mineral 

seperti kalsium, fosfor, besi, serta serat.  

 

Gambar 4. Labu Kuning (Dokumentasi Pribadi,  20 Agustus 2018) 

 Buah labu kuning merupakan salah satu buah yang memiliki potensi sebagai 

sumber provitamin A nabati berupa beta karoten. Kandungan provitamin A dalam 
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labu kuning sebesar 767 mg/g bahan (Gardjito, 2005). Labu kuning memiliki 

kandungan karotenoid yang tinggi hinga mencapai 160 mg/100 g (Wahyuni, 2015). 

Tabel 3. Kandungan Gizi Labu Kuning per 100 g bahan 

Kandungan Gizi Kadar 

Energi (Kal) 2,9 

Protein (g) 1,1 

Lemak (g) 0,3 

Karbohidrat (g) 9,6 

Kalsium (g) 4,5 

Fosfor (mg) 61,0 

Zat Besi (mg) 1,4 

Vitamin A (SI) 180,0 

Vitamin B (mg) 0,9 

Vitamin C (mg) 52,0 

Air (%) 91,20 

 Sumber: Sudarto, 2000 

 Kandungan karbohidrat pada labu kuning cukup tinggi yaitu 10 g/100 g 

bahan yang dapat menggantikan nasi, selain itu kandungan serat yang  terdapat pada 

labu kuning juga cukup tinggi yaitu 2,7 g/100 g bahan (Depkes RI, 2001), tetapi 

pemanfaatannya buah labu kuning masih sebatas budidaya dan pengolahan 

tradisional saja. Dari beberapa produk olahan buah, salah satu alternatif 

pemanfaatan buah labu kuning adalah diolah menjadi selai yang berbentuk 

lembaran. 

2.7 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 
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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.  

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 

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.  

2.7.1 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.  

 Hidrokoloid yang dapat digunakan untuk penguat tekstur selai lembaran 

salah satunya adalah karagenan.  Karagenan mampu mengendalikan kandungan air 

pada selai lembaran sehingga tekstur selai lembaran menjadi bentuk lembaran yang 

kuat dan plastis.  Chairi (2014) menyatakan bahwa penambahan karagenan dengan 

konsentrasi 3,5% dalam pembuatan selai lembaran sirsak adalah perlakuan terbaik 
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yang menghasilkan kadar air 15,22%, total asam 0,25%, kadar vitamin C 77 

mg/100g, total padatan terlarut 64,13○Brix dan kadar serat 13,43%. 

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). 

Stabilitas mikroorganisme dari selai dikendalikan oleh sejumlah faktor yaitu kadar 

gula yang tinggi biasanya dalam kisaran padatan terlarut antara 65-73%, pH rendah 

(3,1-3,5), aw (0,75-0,83), suhu tinggi selama pemasakan (105-106 °C), dan 

tegangan oksigen yang rendah selama penyimpanan, misalnya jika diisikan ke 

dalam wadah-wadah hermatik dalam keadaan panas (Buckle, dkk., 2007).  



 

 

 

 

 


