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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Selai Lembaran 

Selai merupakan makanan semi basah yang dapat dioleskan yang dibuat dari 

pengolahan buah-buahan, gula atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan 

tambahan pangan yang diijinkan (Trisnowati, 2012). Shah  (2015) dan Muresan  

(2014) menyatakan bahwa selai merupakan makanan semi padat yang berasal dari 

proses pemasakan buah dan gula yang diikuti dengan atau tanpa penambahan asam, 

pektin, perasa, dan pewarna. Latifah dkk (2011) juga menambahkan bahwa selai yang 

dibuat tidak kurang dari 45 bagian berat buah yang dihancurkan dengan 55 bagian 

berat gula kemudian dikentalkan hingga mencapai kadar zat padat terlarut tidak 

kurang dari 65%. Sementara selai lembaran merupakan modifikasi bentuk selai yang 

mulanya semi padat (agak cair) menjadi lembaran-lembaran yang kompak, plastis, 

dan tidak lengket (Putri dkk, 2013). 

Menurut Mulyadi (2011), secara keseluruhan selai lembaran memiliki 

keuntungan tertentu dibandingkan dengan selai oles, selain kepraktisan dalam 

penyajian, selai lembaran juga memiliki daya tahan simpan yang cukup tinggi, mudah 

diproduksi dan nutrisi yang terkandung di dalam produk tidak banyak berubah. Jika 

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

karateristik selai lembaran yang baik. Selai lembaran bermutu baik apabila tekstur 

lembut, konsisten, mempunyai flavor, dan warna buah alami. Selain itu, selai 

lembaran yang baik juga dicirikan dengan dapat diangkat secara keseluruhan selai 

lembaran tanpa patah dan juga tidak mudah sobek (Ramadhan, 2011).   
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Nurlaely (2002) menyatakan bahwa selai lembaran yang baik memiliki nilai 

Aw kurang dari 0,7 %, tekstur plastis, kenampakan terlihat mengkilap, dapat 

dikonsumsi secara langsung serta mempunyai warna, aroma, dan cita rasa khas suatu 

jenis buah sebagai bahan baku. Syarat mutu diterapkan untuk melindungi kesehatan 

konsumen dan diversifikasi atau pengembangan produk sehingga nantinya dapat 

mendukung perkembangan industri selai buah. Syarat mutu selai lembaran 

disetarakan atau mengikuti syarat mutu selai buah SNI yang termasuk dalam 

makanan semi basah. Selain SNI, ada pula Standar Industri Indonesia (SII) yang 

berguna untuk melengkapi beberapa tambahan syarat mutu selai buah pada SNI. 

Tabel 1 merupakan standar mutu selai yang dipakai di Indonesia menurut SNI 01–

3746–2008. 

Tabel 1. Syarat Mutu Selai 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan Bau 

Rasa 

Warna 

Tekstur 

 Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

2. Padatan Terlarut  oBrix Min. 65 

3. Bahan 

Tambahan 

Makanan 

Pewarna 

Pengawet 

Pemanis Buatan 

 SNI 01-0222-1995 

SNI 01-0222-1995 

Negatif 

4. Cemaran Logam Timbal 

Tembaga 

Seng 

Timah  

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

Maks. 1,5 

Maks. 10 

Maks. 40 

Maks. 40 

5. Cemaran Arsen  mg/kg Maks. 1,0 

6. Cemaran 

Mikroba 

Angka Lempeng Total 

Bakteri E. coli 

Kapang dan Khamir 

Koloni 

Apm 

Koloni 

Maks. 1,502 

Maks. < 3 

Maks. 50 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional 2008 
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Faktor – Faktor yang dapat mempengaruhi mutu selai lembaran yaitu pH, 

gelling agent, dan kadar pektin. Tingkat keasaman merupakan faktor penting dalam 

menjaga mutu selai lembaran karena dapat berpengaruh terhadap kekokohan gel dan 

tingkat sineresis. pH yang terlalu asam akan berpengaruh terhadap kekuatan gel 

sehingga tingkat sineresis semakin tinggi karena kekuatan gel melemah kemudian air 

semakin mudah keluar dari matriks gel (Ramadhan, 2011). 

Gelling agent merupakan suatu polimer dengan bobot molekul yang tinggi 

yang terdiri dari gabungan molekul-molekul dan lilitan-lilitan molekul polimer yang 

berdampak pada kekentalan dan gel produk. Gel dapat terbentuk pengikatan silang 

rantai-rantai polimer sehingga membentuk jala tiga dimensi bersambungan, 

selanjutnya jala tersebut menangkap atau mengikat air dan membentuk struktur yang 

kuat dan kaku (Winarno, 2008). Pektin yang terdapat pada selai lembaran akan 

menggumpal dan membentuk serabut halus yang dapat menahan air dalam produk. 

Kepadatan serabut dan kontinuitas yang terbentuk ditentukan oleh nilai kadar pektin 

yang tinggi, semakin tinggi pektin yang terdapat dalam bahan maka struktur serabut 

akan semakin padat (Yulistiani, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh Sutanto 

(2017) yang menyatakan bahwa jumlah pektin yang semakin sedikit menyebabkan 

jumlah air bebas meningkat, sehingga gel pektin tidak dapat mengikat air bebas 

dengan sempurna, sehingga selai lembaran mudah mengalami sineresis.  

Selai lembaran yang terbuat dari apel anna dan bubur 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; 
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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. 

2.2 Apel Rome beauty 

Apel rome beauty disebut juga apel hijau atau apel Australi. Buah apel rome 

beauty berwarna hijau dengan semburat warna merah dapat dilihat pada Gambar 1. 

Warna merah ini hanya terdapat pada bagian yang terkena sinar matahari saja, 

sedangkan bagian yang lain tetap berwarna hijau. Kulit buah berpori kasar dan agak 

tebal. Ukuran buah dapat mencapai 300 gram dan bentuk buah bulat hingga jorong. 

Setiap pohon dalam satu musim mampu berbuah sebanyak 15 kg. Pohon apel rome 

beauty tidak terlalu besar, ukurannya 2-4 meter (Sufrida, dkk., 2004). Arthey dan 

Ashurst (2001) menambahkan bahwa daging buah Rome beauty berwarna putih 

kekuningan dan warna kulit hijau semburat merah, tidak beraroma namun memiliki 

rasa yang menyegarkan dan agak masam sampai seimbang antara manis dan asam.   

Arthey dan Ashurst (2001) menambahkan bahwa apel Rome beauty mempunyai 

total gula sebesar 10,05%, sukrosa 3,49%. pektin dalam apel rome beauty 

mempunyai kadar pektin sebesar 0,56% (dalam bentuk kalsium pektat). Berikut 

adalah karakteristik dan komposisi kimia buah apel Rome beauty yang dapat dilihat 

dalam Tabel 2 dan Tabel 3 
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Tabel 2 Karakteristik Apel rome beauty per 100 g 

Komponen Kadar 

Vitamin C (mg/100g) 7,04 

Pektin (%) 0,56 

Total Asam (%) 0,56 

pH 3,6 

Aktivitas Antiokasidan (%) 10,19 

Gula Pereduksi (%) 8,85 

Total Padatan Terlarut (oBrix) 15,30 

Sumber : Susanto (2011) 

Tabel 3. Komposisi Kimia Apel Rome beauty per 100 g 

Zat Gizi Jumlah Terkandung 

Energi  58,0 kal 

Lemak  0,30 g 

Karbohidrat  0,40 g 

Kalsium 14,9 g 

Fosfor 6,0 mg 

Serat 10,0 mg 

Besi  1,30 mg 

Vitamin A 24 RE 

Vitamin B1 0,04 mg 

Vitamin B2 0,03 mg 

Vitamin C 5,00 mg 

Sumber : Susanto (2011) 

2.3 Bunga rosella, kandungan dan penggunaan antosianin 

 

Gambar 1. Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) (Muryanti, 2011) 
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Tanaman Rosela tumbuh berkembang di seluruh dunia, terutama di daerah 

tropis. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Eropa (Jones dan Luchsinger, 1979). 

Secara tradisional, setiap bagian tanaman ini memiliki beberapa manfaat. Serat 

batang rosela secara tradisional digunakan sebagai bahan pembuatan karung goni, 

daun digunakan untuk kosmetik dan makanan, sedangkan biji rosella berfungsi untuk 

peluruh air seni, gangguan pencernaan dan makanan (Kasahara and Hemmi, 1995). 

Kelopak bunga rosela berkhasiat sebagai obat mual, memperlancar buang air besar, 

mengurangi nafsu makan, gangguan pernafasan yang disebabkan flu, dan rasa tidak 

enak di perut (Syamsuhidayat dan Hutapea, 2001). 

Komponen senyawa asam yang dominan pada rosela yaitu asam sitrat dan asam 

malat (Mardiah dkk., 2009), selain itu juga mengandung asam askorbat, asam maleat, 

asam hibiscat, asam oksalat, asam tartrat dan asam glikolat (Mahadevan dkk., 2009). 

Menurut Maryani dan Kristina (2008) kandungan asam sitrat dan asam malat dalam 

kelopak bunga rosela adalah sebesar 13 %. Kelopak bunga rosella juga mengandung 

pektin sebesar 3,19% per 100 g bahan. 

Bunga Rosela adalah seluruh perhiasan bunga Hibiscus sabdariffa L. suku 

Malvaceae, mengandung antosianin tidak kurang dari 0,02% dihitung sebagai 

sianidin-3-O-glukosida. Senyawa identitas pada bunga rosela adalah sianidin-3-

Oglukosida. Ekstrak kental bunga rosela berwarna merah hati dan rasa asam (Depkes 

RI, 2011).  Kandungan zat gizi dalam 100 g bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Menurut Mardiah (2010) dalam Muryanti (2011), pektin pada kelopak rosella 

sebesar 3,19% dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan selai. Warna merah 
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tua yang berasal dari kelopak rosella juga menunjang dalam tampilan selai yang 

dihasilkan. Produk pangan yang diberi rosella dapat memberikan perasaan 

menyegarkan setelah dikonsumsi. Kelopak rosella memiliki rasa asam yang cukup 

unik yang disebabkan karena dua komponen senyawa asam yang dominan yaitu asam 

askorbat (vitamin C), asam sitrat dan asam malat sehingga dapat memberikan 

perasaan menyegarkan (Safitri, 2012). 

Tabel 4. Komposisi Zat Gizi dalam 100 g Bunga Rosella 

Zat Gizi Jumlah 

Karbohidrat 9,2 g 

Protein 1,145 g 

Lemak 2,61 g 

Serat 12 g 

Abu 6,9 g 

Kalsium 1,263 mg 

Fosfor 273,2 mg 

Besi 8,98 mg 

Karoten 0,029 mg 

Thiamin 0,117 mg 

Riboflavin 0,277 mg 

Niacin 3,765 mg 

Asam Askorbat 6,7 mg 

Sumber : Maryani dan Kristiani (2008) 

 

Warna merah tua yang terdapat pada ekstrak bunga rosella disebabkan oleh 

senyawa antosianin. Antosianin merupakan senyawa yang termasuk dalam golongan 

flavonoid. Antosianin berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat 

menyembuhkan penyakit degeneratif (Mardiah dkk., 2009). Antioksidan yang dikenal 

sebagai peredam atau pemerangkap (scavenger) merupakan molekul yang dapat 

bereaksi dengan radikal bebas dan berfungsi menetralkan radikal bebas. Reaksi 

oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh dapat menyebabkan terbentuk radikal bebas 
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yang sangat aktif, yang dapat merusak struktur serta fungsi sel. Sel memiliki 

antioksidan alami seperti superoksida dismutase (SOD), katalase, reduktase, glutation 

peroksida dan antioksidan yang bisa mempertahankan dan memberi perlindungan dari 

pengaruh radikal bebas (Wehantouw dan Suryanto, 2009). 

Antosianin adalah pigmen larut dalam air (Boas, 2014), Delgado-Vargas (2003) 

juga menyebutkan bahwa antosianin besifat vakoular yang berada dalam sel 

epidermis pada bunga tetapi juga terdapat dalam sel mesofil yaitu pada daun gandum 

(Secale cereale) dan dapat ditemukan dalam kelopak rosela yang dapat menyebabkan 

warna merah keunguan. Senyawa utama yang ditemukan dalam kelopak rosela adalah 

asam organik, terutama asam sitrat, asam malat, dan antosianin, juga ditemukan 

flavonoid dan glikosida, serta serat (Ali., 2005; Sayago-Ayerdi., 2007).  

Kelopak rosella yang berwarna merah disebabkan oleh senyawa antosianin 

yang dikandungnya, yaitu: delphinidin-3-sambubioside, cyanidin-3-sambubioside, 

cyanidin-3-glucoside dan delphinidin-3-glucoside (Castaneda-Ovando dkk., 2009), 

selain itu Sindi dkk., (2014) menyatakan bahwa kelopak rosella memiliki beberapa 

senyawa, yaitu delphinidin 3-glucoside dan delphinidin 3-sambubioside, yang 

memiliki 3 grup hidroksil pada ring B, dan cyanidin 3-glucoside and cyanidin 3-

sambubioside, dimana keduanya juga memiliki 2 grup hidroksil pada ring B. 

Antosianin kelopak rosella, khususnya delphinidin-3-sambubioside dan cyanidin-3-

sambubioside merupakan senyawa aktif utama yang berperan untuk anti-hipertensi, 

antioksidan, dan efek hipokolesterolemik, jumlahnya relatif cukup tinggi di dalam 

ekstrak (McKay dkk., 2010). 
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2.4 Gula  

Gula merupakan bahan pemanis yang diperoleh dari bit atau tebu. Gula 

memiliki sifat yang menyempurnakan rasa asam serta memberikan rasa berisi pada 

minuman karena berpengaruh terhadap kekentalan (Buckle, dkk., 2013). Tujuan 

penambahan gula yaitu untuk memperbaiki cita rasa bahan makanan ataupun 

minuman sehingga rasa manis yang muncul dapat meningkatkan kelezatan 

(Muchtadi, 2010). Gula atau sukrosa merupakan zat disakarida yang pada proses 

hidrolisa menghasilkan fruktosa dan glukosa. Sukrosa dapat berperan dalam 

memperpanjang masa simpan produk dengan cara mengikat air yang ada sehingga air 

tersebut tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme (Buckle, dkk., 2009). 

Gula tidak hanya berfungsi sebagai pemanis namun juga dapat digunakan 

sebagai pengawet. Penambahan gula pada bahan makanan dengan konsentrasi paling 

rendah 40% menyebabkan air yang ada menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan 

mikroorganisme sehingga aktivitas air dari bahan pangan akan berkurang. 

Penambahan gula 65% akan menyebabkan sel mikroorganisme mengalami dehidrasi 

atau plasmolisis sehingga produk akan lebih awet (Buckle, dkk., 2010). Sukrosa 

termasuk dalam golongan disakarida yaitu oligosakarida yang terdiri dari dua 

molekul yaitu glukosa dan fruktosa.  Pembuatan selai lembaran melibatkan 

pemanasan  gula pasir (sukrosa) sehingga sebagian sukrosa akan terurai menjadi 

glukosa dan fruktosa yang disebut gula invert. Gula invert bersifat mudah tehidrolisis 

dalam asam encer 10-15% dan dapat mencegah terjadinya kristalisasi sukrosa 

(Winarno, 2008) 



 

14 

 

2.5 Karagenan  

Karagenan merupakan senyawa yang termasuk dalam kelompok polisakarida. 

Karagenan dibuat dari hasil ekstraksi rumput laut. Sebagian besar karagenan 

mengandung beberapa mineral seperti kalsium, magnesium, dan natrium yang 

terdapat pada gugus ester sulfat dar galaktosa dan kopolimer 3,6 anhidro-galaktosa. 

Senyawa ini memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pengental atau penstabil 

(Sutikno dkk., 2015). 

 

 

Gambar 2. Struktur Kappa Karagenan (Jannah, 2018) 

Karagenan bukan biopolimer tunggal, tetapi campuran dari galaktangalaktan 

linear yang mengandung sulfat dan larut dalam air. Galaktan-galaktan tersebut 

terhubung oleh 3-β-D-galaktopiranosa (G-units) dan 4-α-Dgalktopiranosa (D-units) 

atau 4-3,6-anhidrogalaktosa (DA-units), membentuk unit pengulangan disakarida dari 

karagenan. Galaktan yang mengandung sulfat diklasifikasikan berdasarkan adanya 

3,6-anhidrogalaktosa serta posisi dan jumlah golongan sulfat pada strukturnya 

(Imeson 2010). Kappa karagenan tersusun dari α(1,3)-D-galaktosa-4-sulfat dan 

β(1,4)-3,6-anhidro-D-galaktosa. Karagenan juga mengandung D-galaktosa-2-sulfat 

ester (Hall, 2009). 

n 
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Karagenan dipilih dalam pembuatan selai lembaran karena karagenan 

merupakan gelling agent yang mempunyai kadar sulfat cukup tinggi sebesar 17,83%. 

Kadar  sulfat yang rendah  menunjukkan  bahwa  semakin  tingginya  kekuatan  gel  

pada  bahan tersebut. Menurut Wulandari (2009) peningkatan kekuatan gel 

berbanding lurus dengan 3,6 anhidrogalaktosa dan berbanding terbalik dengan 

kandungan sulfatnya. Kondisi tersebut menyebabkan gaya tolak diantara gugus sulfat 

menjadi rendah, yang diikuti dengan rendahnya gaya tarik polimer karagenan 

terhadap air sehingga kekuatan dan kecepatan pembentukan gel menjadi lebih tinggi 

Semakin kecil  kandungan  sulfatnya  semakin  kecil  pula  viskositasnya  tetapi  

konsistensi gel akan semakin meningkat. 

Mekanisme pembentukan gel oleh karagenan terdiri dari dua tahap dimulai dari 

perubahan konfirmasi intamolekuler yang tidak berhubungan dengan ion-ion, 

kemudiaan diikuti dengan pembentukan silang yang tergantung pada ion-ion spesifik 

yang menyebabkan gel terbentuk. Kation spefisik yang dapat berimbas pada 

pembentukan gel karagenan kappa adalah ion K+. ion K+ berfungsi sebagai bahan 

pengikat polimer karagenan yang memperkuat struktur tiga dimensi sehingga polimer 

tersebut akan mempertahankan bentuknya ketika ditekan (Arfini, 2013). Kappa 

karagenan yang terdapat pada Gambar mempunyai fraksi yang dapat membentuk gel 

dengan air dan bersifat reversible yaitu meleleh apabila dipanaskan dan membentuk 

gel kembali saat didinginkan. Apabila suhu diturunkan polimer akan membentuk 

struktur double helix dan ketika penurunan suhu masih berlanjut polimer-polimer 

tersebut akan terikat silang secara kuat (Samsuar, 2006). 

 


