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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Selai konvensional merupakan hasil olahan buah-buahan yang berbentuk semi 

padat, memiliki cita rasa yang manis dan digunakan sebagai olesan pada roti ataupun 

sebagai isian kue tertentu. Jenis selai yang ada di pasaran yaitu selai oles, namun selai 

oles dinilai kurang praktis sehingga perlu pengembangan produk selai berbentuk 

lembaran seperti cheese slices yang memiliki sifat lebih padat. Selai lembaran 

merupakan hasil modifikasi selai konvensional yang berbentuk semi padat menjadi 

lembaran-lembaran yang plastis, kompak, dan tidak lengket (Herman, 2010). Bentuk 

selai yang berupa lembaran seringkali memiliki berbagai permasalahan seperti 

kekokohan gel yang rendah sehingga selai mudah mengalami sineresis, nilai gizi 

yang rendah akibat proses pemasakan yang terlalu lama dan penggunaan pewarna 

sintetis (Fachruddin, 2012).  

Bahan yang berpotensi dalam pembuatan selai lembaran yaitu apel rome beauty 

dan bunga rosella hal itu dikarenakan apel memiliki kandungan pektin, antioksidan 

yang tinggi sebesar 85,29%, serat dan pH yang asam, sementara rosella memiliki 

kandungan antioksidan yang cukup tinggi sebesar 53,68% dan pektin sebesar 3,21 % 

(Mardhiah, 2009). Buah apel banyak ditemui di daerah Jawa Timur, terutama di Kota 

Batu. Apel memiliki berbagai macam varietas, beberapa varietas yang dibudidayakan 

di Indonesia diantaranya apel rome beauty, anna, manalagi, princess noble, dan 

wanglin. Setiap jenis apel memiliki karateristik fisikokimia yang berbeda-beda.  Apel 

rome beauty berwarna hijau kemerahan, berbentuk globose, dan memiliki rasa masam 
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manis sementara apel manalagi memiliki warna hijau dengan berukuran lebih kecil 

daripada apel rome beauty dan memiliki rasa buah yang manis (Suryobuwono, 2015). 

Apel rome beauty digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan selai 

lembaran karena memiliki hasil panen yang melimpah di Kota Batu, Jawa Timur, 

Namun pemanfaatan apel rome beauty masih belum optimal. Kandungan antioksidan 

yang tinggi serta rasa yang khas asam manis pada apel rome beauty berpeluang tinggi 

untuk dijadikan bahan utama pembuatan selai lembaran. Apel rome beauty memiliki 

kuersetin, katekin, phloridzin, dan asam klorogenat yang merupakan antioksidan kuat 

(Rahayu, 2016). Kandungan pektin yang terdapat pada apel rome beauty sebesar 

0,56% juga berfungsi untuk membentuk kekokohan gel (Martha, dkk., 2007). 

Tanaman rosella merupakan jenis tanaman anggota Malvaceae yang populer 

di kalangan masyarakat karena banyak digunakan sebagai minuman penyegar, 

memiliki aroma yang khas, mengandung asam sitrat dan malat, dan memiliki warna 

alami yang menarik (Maryani dan Kristiana, 2008). Ekstrak bunga rosella bisa 

dimanfaatkan untuk membuat teh, jeli, selai, es krim, serbat, mentega, pai, saus, taart, 

dan makanan pencuci mulut lainnya. Bunga rosella juga dapat dijadikan bahan baku 

selai, warnanya yang merah menyala, menghasilkan selai yang menyehatkan dan 

berwarna cantik (Mahadevan, 2009). Penggunaan bunga rosella juga ditujukan untuk 

memperbaiki warna selai lembaran dan pengatur suasana pH selai lembaran. 

Penambahan rosella akan menurukan pH dari selai lembaran dimana pH yang 

digunakan dalam membentuk gel pektin berkisar antara 3,1–3,5. Suasana asam yang 

bermuatan positif akan menyebabkan pektin yang bermuatan negatif menjadi netral 
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sehingga dapat membentuk struktur gel yang kokoh dan stabil diharapkan dapat 

memperbaiki tesktur selai lembaran.  

Selai lembaran apel anna dan rosella dengan gelling agent agar batang pada 

perbandingan 75% bubur apel : 25% bubur rosella berdasarkan penelitian Iswara 

(2017) menghasilkan selai lembaran dengan nilai pH 3,74; kadar air 34,39%; 

hardness 791,50 g; total fenol 1257,86 mg GAE/100 g bahan; total serat 2,78%; serta 

tingkat kesukaan panelis dari parameter rasa 5,03; kekokohan 5,09; dan warna 5,49 

dengan skor nilai antara 1-7, sehingga berdasarkan hasil selai lembaran tersebut 

dibutuhkan penelitian lanjut mengenai nilai aktivitas antioksidan dan total antosianin 

selai lembaran apel. Penggabungan bubur apel rome beauty dan bubur rosella 

ditujukan untuk memenuhi syarat pH, pektin, warna selai, dan menjadikan selai 

memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Penambahan rosella dapat memperbaiki 

kenampakan dan menambah nilai gizi selai karena kandungan antosianin pada rosella 

(Mardiah, 2010).  

1.2. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan proporsi antara bubur apel rome beauty dan 

bubur bunga rosella terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik selai lembaran 

apel.  

2. Mengetahui proporsi terbaik bubur daging apel rome beauty dan bubur bunga 

rosella untuk menghasilkan selai lembaran yang dapat diterima oleh panelis. 
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1.3. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diduga sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh perbedaan proporsi antara bubur daging buah apel rome 

beauty dan bubur bunga rosella terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik 

selai lembaran apel. 

2. Terdapat perlakuan berupa proporsi buah apel rome beauty dan bubur bunga 

rosella yang dapat memberikan kualitas unggul pada selai lembaran apel. 

 


