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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Selai merupakan produk pangan yang semi padat yang dimasak dari campuran 

45 bagian buah dan 55 bagian gula (Gaffar et al., 2017). Berdasarkan data BPS 

(2014) permintaan selai sejak tahun 2010 hingga 2014 mengalami peningkatkan, 

dimana pada tahun 2014 permintaan selai di Indonesia mencapai 1728,72 ton 

dengan produksi selai sebanyak 855,16 ton, dari peningkatan yang terjadi setiap 

tahunnya maka pada tahun 2018 tingkat permintaan selai di Indonesia mencapai 

2.381,98 ton. Adanya peningkatan selai juga disebabkan karena pada saat ini 

aktivitas sarapan dengan menggunakan roti telah menjadi kebiasaan masyarakat 

(Ramadhan dan Trilaksani, 2017). Selai yang umumnya dikonsumsi oleh 

masyarakat dengan cara dioleskan pada roti tawar. Produk selai yang umumnya 

telah dikenal masyarakat adalah selai nanas, apel, stroberi, dan sebagainya. Seiring 

berkembangnya zaman, selai mulai dimodifikasi menjadi selai lembaran yang 

awalnya berbentuk semi padat menjadi lembaran yang kompak, plastis, dan tidak 

lengket (Murni dan Sulandari, 2009). Untuk menghasilkan bentuk lembaran pada 

selai dibutuhkan penambahan senyawa hidrokoloid sebagai penguat tekstur selai 

lembaran. Penggunaan karagenan dalam pembuatan selai lembaran karena 

karagenan memiliki kemampuan mengendalikan kandungan air pada selai 

lembaran sehingga tekstur selai menjadi bentuk lembaran yang kuat dan plastis 

(Pratiwi et al., 2016). Selai lembaran memiliki kelebihan yaitu praktis dalam 

penyajian maupun penyimpanan (Yenrina, et al, 2009) sehingga cocok untuk 
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dikembangkan di Indonesia yang memiliki masyarakat dengan pola hidup modern 

yang ingin serba praktis dalam mempersiapkan makanan. Secara umum prinsip 

dalam pembuatan selai lembaran adalah pemanasan dengan mencampur bubur 

buah, bahan pengental, gula, dan asam sehingga akan diperoleh struktur gel 

(Herman, 2009). Menurut Ramadhan dan Trilaksani (2017), penelitian tentang 

formulasi selai lembaran baik dari segi teknik pengolahan dan bahan bakunya telah 

banyak dilakukan untuk mendapatkan selai yang berbentuk lembaran. Untuk itu 

dalam membuat selai lembaran dapat menggunakan formulasi lain dan tidak harus 

berdasar pada formulasi selai oles. Hal ini karena selai lembaran sendiri merupakan 

produk mofikasi yang perlu dikembangkan di Indonesia serta belum terdapat 

definisi dan syarat mutu khusus untuk selai lembaran.  

Dalam pembuatan selai lembaran umumnya menggunakan buah-buahan untuk 

memberikan rasa dan karakteristik pada selai. Buah-buahan yang ideal dalam 

pembuatan selai lembaran yaitu mengandung pektin dan asam yang cukup untuk 

menghasilkan selai dengan karakteristik yang sesuai (Latifa et al., 2011). Dalam 

pembuatan selai umumnya menggunakan buah komersial yang bukan merupakan 

buah tahunan (Trilaksani dan Ramadhan, 2017). Pada buah apel, nanas, dan stroberi 

mengandung asam dan pektin yang dapat berperan dalam menghasilkan gel. 

Pembuatan tiga macam selai lembaran dari buah apel, nanas, dan stroberi dilakukan 

karena ketiga buah ini merupakan jenis selai buah yang umumnya diproduksi secara 

komersial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan modifikasi  tiga jenis 

selai buah yaitu selai buah apel, stroberi, dan nanas menjadi selai lembaran yang 

praktis dan mudah dikonsumsi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Selai yang umumnya beredar dipasaran adalah berupa selai oles yang 

dikemas dalam kontainer jar, dimana dalam menggunakan selai ini dengan cara 

mengoleskan pada permukaan roti. Seiring dengan berkembangnya zaman, produk 

pangan seperti keju telah dimodifikasi menjadi keju lembaran sehingga tidak perlu 

dilakukan pemarutan terlebih dahulu dalam menggunakannya. Oleh karena itu, hal 

ini juga dapat dikembangkan untuk produksi selai. Untuk itu, dapat dilakukan 

modifikasi selai menjadi selai lembaran yang lebih praktis untuk dikonsumsi. 

Modifikasi selai menjadi selai lembaran dapat memanfaatkan beberapa jenis buah 

seperti apel, nanas, dan stroberi yang merupakan bahan baku selai pada umumnya.   

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah modifikasi produk pangan selai 

menjadi selai lembaran sehingga lebih praktis dalam mengonsumsinya. Dalam 

pembuatan selai lembaran dapat menggunakan bahan baku buah seperti apel, nanas, 

dan stroberi yang merupakan bahan baku selai pada umumnya.   

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengolah buah apel, nanas, dan stroberi menjadi bubur buah untuk bahan baku 

selai lembaran. 

2. Menentukan pengaruh konsentrasi karagenan dan suhu pemanasan terhadap 

karakteristik fisiko-kimia dan sensori selai lembaran diolah dari buah apel, 

nanas, dan stroberi, serta memilih kombinasi perlakuan terbaik. 

3. Menganalisis komposisi kimia selai lembaran terpilih.


