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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mangga merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikembangkan di 

Indonesia karena mempunyai peluang yang tinggi jika dilihat dari aspek pasar, nilai 

ekonomi serta kandungan gizinya. Berdasarkan Statistik Produksi Hortikultura 2014, 

jumlah produksi buah mangga di Indonesia adalah sebesar 2.431.330 ton. Buah mangga 

merupakan bahan pangan yang bila tidak cepat diolah akan mudah rusak. Tingginya 

tingkat produksi mangga tidak diimbangi dengan pemanfaatan dalam produk pangan. 

Mudah rusaknya buah ini dapat merugikan petani dan pedagang buah. Untuk 

mengurangi resiko kerusakan buah tersebut, buah – buahan dapat dimanfaatkan dengan 

cara mengolah buah tersebut menjadi produk pangan yang dapat dikonsumsi tanpa 

mengurangi nilai gizinya. Salah satu contoh produk olahan dari buah yang belum 

banyak di teliti adalah selai buah lembaran  (Chairi et al., 2014).  

 

Selai lembaran merupakan suatu pengembangan produk dari selai yang memiliki bentuk 

lembaran tipis. Produk selai lembaran ini dibuat untuk memudahkan dalam penyajian 

yang nantinya akan dikonsumsi bersama dengan roti. Selai lembaran yang baik menurut 

Ikhwal et al. (2014), merupakan selai yang memiliki bentuk lembaran, permukaannya 

tidak cair atau lembek tetapi juga tidak terlalu kaku. Selai lembaran memiliki 

konsistensi dan rasa yang khas tergantung dari jenis buah yang digunakan dan memiliki 

ketebalan 5 mm (Prasetyowati et al., 2014). Selai yang baik memiliki kadar air sekitar 

15 – 40% (Dewi et al., 2010). Selai lembaran ini memiliki umur simpan yang lebih 

panjang jika dibandingkan dengan selai oles dimana sifat ini merupakan keunggulan 

dari selai lembaran (Chairi et al., 2014).   

 

Dalam pembuatan selai buah faktor penting yang dibutuhkan adalah adanya pektin, gula 

dan asam. Pektin yang yang dicampurkan bersama dengan gula dan asam akan 

menyebabkan pembentukan gel dalam selai (Winarno et al., 1984). Maka dari itu 

dibutuhkan kandungan pektin yang cukup banyak untuk membentuk tekstur gel yang 

sesuai dalam pembuatan selai. Menurut Muchtadi (et al., 2014) kandungan pektin dalam 

buah mangga adalah sebesar 0,35%. Kandungan pektin dalam mangga ini terbilang 
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sedikit sehingga tidak dapat membentuk gel secara maksimal dalam selai lembaran. 

Jumlah pektin yang terlalu sedikit juga menyebabkan terjadinya sineresis. Maka dari itu 

perlu ditambahkan gelling agent dalam pembuatan selai lembaran seperti karagenan. 

Penggunaan pektin dalam pembuatan selai lembaran sudah cukup sering sehingga 

diputuskan dilakukan penambahan karagenan. Karagenan ditambahkan karena 

karagenan memiliki sifat elastis yang dapat memudahkan dalam pengelupasan dan 

pembentukan dari selai lembaran (Prasetyowati et al., 2014). Karagenan juga berfungsi 

untuk membuat tekstur selai lembaran menjadi tidak kaku karena dapat menjadi penguat 

tekstur (Chairi et al., 2014). Pemilihan karagenan ini dilakukan karena karagenan 

memiliki sifat hidrofilik, lebih stabil dalam mengimobilisasi air pada konsentrasi rendah 

dan lebih kuat dalam pembentukan gel (Cahyadi, 2008). Karagenan yang digunakan 

karagenan kappa yang merupakan produk yang di ekstrak dari Euchema cottoni, lebih 

murah dari gelatin dan gum arab (Prasetyowati et al., 2014).  

 

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan selai mangga lembaran dengan perbedaan 

penambahan konsentrasi karagenan. Konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada 

pembuatan selai lembaran adalah 0,1%, 0,3% dan 0,5%. Penambahan konsentrasi 

karagenan yang berbeda dalam pembuatan selai lembaran dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik selai mangga lembaran ditinjau berdasarkan uji fisik (warna dan tekstur), 

uji kimia (aktivitas air dan kadar air), serta sensori (warna, kekenyalan, kelengketan dan 

rasa). Penelitian ini penting dilakukan untuk menghasilkan tekstur selai lembaran yang 

baik sehingga konsistensi tekstur lembaran dapat terjaga, khususnya bila diproduksi 

dalam skala industri. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 Mangga 1.2.1.

Buah mangga (Mangifera indica L.) merupakan buah yang dapat tumbuh di daerah 

tropis (Jahurul et al., 2015). Mangga terdiri dari banyak varietas. Beberapa varietas 

yang terkenal adalah mangga gadung, mangga golek, mangga arum manis, mangga 

manalagi, mangga kweni dan mangga madu. Pada penelitian kali ini, buah mangga yang 

digunakan adalah mangga arum manis. Selain langsung dikonsumsi, buah mangga juga 
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dapat diolah menjadi berbagai produk olahan seperti sari buah, keripik, manisan dan 

juga selai (Syahrumsyah et al., 2010). 

 

Buah mangga merupakan buah yang terdiri dari 80% air dan 15 – 20% gula (Sibuea et 

al., 2016). Buah mangga memiliki kandungan pektin sebesar 0,35% (Muchtadi et al., 

2014). Karbohidrat dalam buah mangga terdiri dari gula sederhana, tepung dan selulosa. 

Gula ini akan memberikan rasa manis dan tenaga yang dapat digunakan oleh tubuh 

(Kartikorini, 2017). Buah mangga merupakan sumber mikronutrien, vitamin dan 

phytocemical yang penting serta memberikan energi, karbohidrat, diet serat, protein, 

lemak dan senyawa fenolik (Jahurul et al., 2015; Tharanathan et al., 2006). Banyaknya 

kandungan gizi yang terdapat dalam buah mangga dapat sangat bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh. Klasifikasi buah mangga adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospermae 

Ordo   : Sapindales 

Famili   : Anacardiacceae 

Genus   : Magnifera 

Spesies : Magnifera spp. 

(Rukmana, 2000). 

 

Tabel 1. Kandungan gizi buah mangga dalam 100 gram bahan 

No Kandungan Gizi Jumlah 

1 Kalori 46,00 kal 

2 Protein 0,40 g 

3 Lemak 0,20 g 

4 

5 

Karbohidrat 

Kalsium 

11,90 g 

15,00 mg 

6 Fosfor 9,00 mg 

7 Zat besi 0,20 mg 

8 Vitamin A 1,200 SI 

9 Vitamin B1 0,08 mg 

10 Vitamin C 6,00 mg 

11 Air 86,60 g 

12 Bagian dapat dimakan 65,00% 

(Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 1981 dalam Rukmana, 2000) 
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1.2.2. Selai Lembaran 

Menurut SNI 01-3746-2008 selai merupakan makanan semi basah yang dapat dioleskan 

yang dibuat dari pengolahan buah, gula dengan atau tanpa penambahan bahan pangan 

lain dan bahan tambahan pangan yang diijinkan. Selai lembaran merupakan selai yang 

dibuat dalam bentuk lembaran tipis, memiliki tekstur yang kompak, tidak lengket dan 

elastis (Megawati et al., 2017). Dalam pembuatan selai lembaran, bahan yang 

digunakan adalah bubur buah dari buah yang memiliki serat dan pektin yang cukup 

tinggi. Menurut SII nomor 173-1978 (Fachruddin, 1997) mengenai mutu selai buah, 

selai yang baik memiliki kadar air maksimal 35%, total padatan minimal 65%, memiliki 

warna, rasa dan aroma yang normal. FDA (2007) juga mengatakan bahwa selai 

memiliki nilai pH antara 3,5 – 4,5. Selain itu selai lembaran yang baik memiliki tekstur 

yang plastis dan penampakannya mengkilap (Prasetyowati et al., 2014). Tahapan dari 

pembuatan selai lembaran ini adalah pemilihan buah, pengupasan, pencucian buah, 

penghancuran buah, pemasakan, penambahan gula, karagenan dan asam sitrat, 

pencetakan dan pengeringan.  

 

1.2.3. Karagenan 

Karagenan adalah polisakarida hidrofilik linear yang terdiri dari unit disakarida dari 

galaktosa dan 3,6-anhidrogalaktosa, keduanya sulfat dan non-sulfat, disambung dengan 

rantai glikosidik α- (1,3) dan β- (1,4) (Imeson, 2009). Karagenan biasanya diperoleh 

dari ekstraksi Chondrus sp., Gigartina sp., dan Eucheuma sp. Karagenan memiliki sifat 

yang unik yaitu sebagai senyawa hidrokoloid yang mengandung natrium, magnesium 

dan kalsium yang dapat terikat pada gugus ester sulfat dari galaktosa dan kopolimer 3,6-

anhidrogalaktosa (Aslan, 1997). Karagenan memiliki berat molekul antara 100 - 200 

kDa (Stephen, 1995). Terdapat 3 jenis karagenan komersial yaitu kappa, iota dan 

lambda karagenan. Karagenan mu adalah prekursor dari karagenan kappa sedangkan 

karagenan nu adalah prekursor karagenan iota. Perbedaan jenis karagenan ini diperoleh 

dari spesies rhodophyta yang berbeda (Distantina et al., 2010). 
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Gambar 1. Struktur Karagenan 

Secara komersial, iota dan kappa karagenan diproduksi dengan menggunakan ekstraksi 

alkali. Kappa karagenan biasanya dihasilkan dari rumput laut tropis yang biasa dikenal 

dengan Eucheuma cottonii sedangkan untuk iota karagenan dihasilkan dari rumput laut 

Eucheuma denticulatum dan lambda karagenan dihasilkan dari rumput laut spesies 

Gigartina dan Ciondrus (Van de Velde et al., 2002). Karagenan memiliki kemampuan 

pembentukan gel secara thermoreversible yaitu gel dapat mencair pada saat dipanaskan 

dan dapat membentuk gel kembali jika ditambahkan pada larutan garam atau pada 

proses pendinginan. Maka dari itu karagenan banyak dimanfaatkan sebagai 

pembentukan gel, pengental dan bahan penstabil di industri pangan (Van de Velde et 

al., 2002; Campo et al., 2009).  

 

Karagenan juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai pensuspensi, pengikat, pelindung dan 

syneresis inhibitor (Fathmawati et al., 2014). Karagenan memiliki sifat stabil pada pH 7 

atau lebih tinggi dan kestabilitasan-nya akan menurun diikuti dengan peningkatan suhu. 

Karagenan akan kehilangan viskositas dan kemampuan kekuatan gel pada pH dibawah 

5,5. Efek ini tidak signifikan hingga sekitar pH 4,5, namun masih dapat dikelola 

ke pH 3,5 (Imeson, 2009). Kappa karagenan dan iota karagenan memiliki sifat dapat 

larut dalam air dan beberapa pelarut lainnya, tetapi pada umumnya perlu dilakukan 
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pemanasan agar karagenan dapat larut secara menyeluruh pada suhu 50 – 80
o
C 

(Cahyadi, 2008).   

 

1.2.4. Gula 

Gula dalam produk pangan memiliki fungsi sebagai pemberi rasa manis. Gula juga 

dapat dijadikan sebagai pembentuk tekstur, penampakan dan flavor yang ideal serta 

dapat  digunakan sebagai bahan pengawet. Gula dapat menjadi bahan pengawet karena  

pada konsentrasi tinggi (30-50%), larutan gula dapat mencegah pertumbuhan bakteri, 

ragi dan kapang (Utomo et al., 2015). Gula menyebabkan sel mikroba mengalami 

dehidrasi sehingga sel akan mengalami plasmolisis sehingga pertumbuhannya 

terhambat. Selain itu penambahan gula dengan konsentrasi tinggi menyebabkan 

hilangnya sebagian air yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme dan 

aktivitas air (aw) dari bahan akan menurun. (Winarno et al., 1984). 

 

1.2.5. Asam Sitrat 

Asam dibedakan menjadi 3 yaitu asam alami, asam yang dihasilkan melalui proses 

fermentasi dan asam sintetik. Asam sitrat (C6H8O7) merupakan contoh dari asam alami. 

Buah mangga memiliki rasa yang sedikit asam, dengan penambahan asam sitrat dalam 

pembuatan selai mangga lembaran maka keberadaan asam tersebut akan menghambat 

pertumbuhan mikroba yang nantinya akan memperpanjang umur simpan produk karena 

akan menurunkan pH makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

pembusuk. Selain itu penambahan asam juga digunakan sebagai penambah rasa, 

mengurangi rasa manis, memperbaiki koloidal dari makanan yang mengandung pektin, 

memperbaiki tekstur selai serta membantu ekstraksi pektin dan pigmen buah dan sayur 

(Winarno et al., 1984).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

konsentrasi karagenan terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori dari selai mangga 

lembaran. 

  


