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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut SNI 3746-2008, selai buah adalah produk pangan semi basah yang 

merupakan pengolahan dari 45% bubur buah dan 55% gula dan dibuat atau tanpa 

penambahan bahan makanan tambahan yang diizinkan. Selama ini proses 

pembuatan selai yang  dikenal berasal dari buah-buahan, namun disamping itu hasil 

perikanan pun dapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan selai yaitu rumput 

laut. Sifat dari rumput laut dalam pembuatan selai adalah kemampuan membentuk 

gel, seperti rumput laut jenis Eucheuma cottoni yang mengandung karagenan yang 

merupakan zat hidrokoloid sebagai pembentuk gel yang berfungsi untuk 

memodifikasi tekstur selai (Dewita dan Muamar, 2015). 

 Pemanfaatan rumput laut telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Rumput laut tidak lagi sekedar dimakan atau digunakan untuk pengobatan 

langsung, tetapi olahan rumput laut menjadi agar-agar, algin, karagenan dan 

furselaran merupakan bahan baku penting dalam industri makanan, farmasi, 

kosmetik dan lain-lain. Dalam jumlah yang relatif kecil, karagenan digunakan pada 

produk makanan lainnya, misalnya makaroni, selai, jeli, sari buah, bir dan lain-lain 

(Wati et al., 2012). 

 Perairan Indonesia yang mempunyai 70% dari wilayah nusantara 

mempunyai garis pantai lebih dari 81000 km dengan 13677 pulau memiliki potensi 

rumput laut yang cukup besar. Di Sulawesi Utara, rumput laut merupakan salah satu 
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komoditi sekaligus peluang menjadi pemicu peningkatan pendapatan petani 

nelayan. Perkiraan luas areal budidaya rumput laut di Sulawesi Utara adalah sebesar 

13500 Ha (Wonggo, 2010). 

 Rumput laut atau algae juga dikenal dengan nama seaweed yang merupakan 

bagian terbesar dari tanaman laut. Eucheuma cottonii merupakan spesies alga 

merah penghasil karagenan dan banyak memiliki peranan penting bagi manusia. 

Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan susunan 

kerangka seperti akar, batang, dan daun yang sejati dan lebih dikenal dengan nama 

tumbuhan thallus (Winarno, 2002). 

Penampilan suatu produk terutama produk makanan dan minuman sangat 

ditunjang dari segi warna. Penentuan mutu bahan pangan pada umumnya sangat 

tergantung pada beberapa faktor seperti cita rasa, tekstur, nilai gizinya dan sifat 

mikrobiologis. Tetapi sebelum faktor-faktor lain dipertimbangkan, secara visual 

faktor warna tampil lebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan (Cahyadi, 

2006). 

 Ketika memilih makanan dan minuman, seseorang tidak dapat langsung 

menentukan pilihan hanya berdasarkan rasanya. Terkecuali bagi mereka yang 

memang sudah terbiasa mengkonsumsi dan mengetahui rasa makanan tersebut. 

Pada umumnya yang pertama kali diperhatikan saat memilih makanan atau 

minuman adalah penampakan visualnya, terutama warna. Banyak orang yang 

membeli suatu jenis makanan hanya karena melihat warnanya yang menarik. Rasa 

memang penting untuk seringkali ditempatkan sebagai prioritas kedua (Andini, 

2009). 
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Dalam pengolahan makanan, biasanya digunakan pewarna untuk 

memberikan daya tarik tersendiri, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih 

tinggi dan merupakan nilai tambah dalam hal pemasaran bagi produk makanan 

misalnya selai. Pada umumnya warna merupakan faktor yang pertama kali menjadi 

pertimbangan konsumen dalam menilai suatu makanan dan baik buruknya kriteria 

suatu makanan sangat dipengaruhi warna. 

Pemanfaatkan rumput laut sebagai bahan dasar dalam pembuatan selai 

dengan penambahan pewarna alami seperti buah naga merah dan ubi jalar ungu 

yang memiliki kandungan antosianin diharapkan dapat meningkatkan kandungan 

gizi pada produk. Antosianin merupakan zat warna yang berperan memberikan 

warna merah dan berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan dapat 

dijadikan alternatif pengganti pewarna sintetis yang lebih aman bagi kesehatan. 

Disamping itu, konsentrasi pewarna alami perlu diperhatikan. Dengan kata lain, 

pembuatan selai rumput laut dan konsentrasi penambahan pewarna alami perlu 

dibandingkan agar dapat menghasilkan selai yang memiliki kandungan gizi yang 

tepat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam pembuatan selai, biasanya menggunakan bahan dasar buah-buahan, 

sehingga kandungan gizi yang terkandung pada selai yang satu dengan yang lain 

tidak berbeda. Saat ini, banyak masyarakat yang selektif dalam memilih produk 

yang akan dikonsumsi karena kesadaran akan pentingnya kesehatan semakin 
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meningkat. Hal yang paling mudah untuk menjaga kesehatan adalah dengan 

mengkonsumsi makanan yang bernilai gizi baik.  

 Rumput laut masih jarang dijadikan sebagai bahan baku dalam proses 

pengolahan pangan. Rumput laut mempunyai kandungan serat dan iodium yang 

cukup tinggi. Kandungan gizi rumput laut juga sangat baik bagi kesehatan. 

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan karakteristik fisik, sensori 

maupun kimia yang berbeda dari selai pada umumnya. Penambahan pewarna alami 

juga diharapkan dapat menambah daya tarik dan meningkatkan kandungan gizi 

pada produk. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mempelajari pengaruh penambahan 

pewarna alami terhadap karakteristik selai rumput laut secara fisik, sensori, dan 

kimia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari pengaruh perbandingan konsentrasi rumput laut dengan 

gula terhadap selai. 

2. Menentukan konsentrasi ekstrak pewarna alami yang optimal. 
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3. Mempelajari sifat fisik dan kimia, total gula, dan total serat, serta 

membandingkan selai kontrol, selai dengan penambahan ekstrak buah 

naga merah dan ubi jalar ungu dengan produk komersial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




