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4. PEMBAHASAN 

 

Selai lembaran merupakan selai yang merupakan modifikasi dari selai oles. Selai 

lembaran dibuat dalam bentuk lembaran tipis, memiliki tekstur yang kompak dan elastis 

(Megawati et al., 2017). Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah 

mangga. Buah mangga merupakan buah yang berwarna kuning kecoklatan dan memiliki 

kandungan air sebesar 80% serta kandungan gula sebanyak 15 – 20% (Sibuea et al., 

2016). Buah mangga mengandung banyak zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, 

kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C (Depkes RI, 1981 dalam 

Rukmana, 2000). Banyaknya kandungan gizi yang terdapat dalam buah mangga dapat 

sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Buah mangga yang digunakan harus dalam 

keadaan matang. Jika buah yang digunakan masih dalam keadaan belum matang maka 

buah akan terasa asam.  

 

Pembuatan selai mangga lembaran diawali dengan proses pembuatan bubur buah 

mangga. Bubur buah mangga kemudian diolah menjadi selai lembaran dengan 

penambahan gula, karagenan dan asam sitrat. Selai lembaran kemudian dikeringkan 

dengan menggunakan cabinet dryer pada suhu 60
o
C selama ± 15 jam. 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). 

 

4.1. Proses Pembuatan Selai Mangga Lembaran 

 

Dalam penelitian ini, mangga yang digunakan dalam pembuatan selai mangga lembaran 

adalah mangga Arum Manis. Mangga Arum Manis dipilih karena mangga Arum Manis 

memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis mangga 

lainnya (Rukmana, 2000). Mangga Arum Manis juga memiliki kandungan gula 

sebanyak 15 – 20% yang juga dibutuhkan dalam pembuatan selai lembaran karena dapat 

berkontribusi dalam rasa selai lembaran  (Sibuea et al., 2016).  

 

Pembuatan selai mangga lembaran diawali dengan proses pembuatan bubur buah 

mangga. Bubur buah mangga kemudian diolah menjadi selai lembaran dengan 
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penambahan gula, karagenan dan asam sitrat. Penambahan gula berfungsi sebagai 

pemberi rasa manis, pembentuk tekstur selai, penampakan dan flavor yang ideal serta 

sebagai pengawet alami (Fachruddin, 1997). Penambahan gula dalam konsentrasi tinggi 

dapat menyebabkan sel mikroba mengalami dehidrasi sehingga sel akan mengalami 

plasmolisis sehingga pertumbuhannya terhambat (Winarno et al., 1984). Menurut 

Fachruddin (1997), pemasakan bertujuan untuk membuat gula dan bubur buah menjadi 

homogen serta menghilangkan adanya kandungan air yang berlebihan sehingga 

dihasilkan selai yang pekat.  

 

Setelah selesai pemasakan, dilakukan penambahan karagenan yang telah dilarutkan 

dalam air panas terlebih dahulu dengan 3 konsentrasi yang berbeda yaitu 0,1%, 0,3% 

dan 0,5% (Mulyadi et al., 2015) serta asam sitrat 0,2% (Siswanto et al., 2015). 

Penambahan karagenan dengan dilarutkan dalam air panas dilakukan karena menurut 

Cahyadi (2008) kappa karagenan dan iota karagenan memiliki sifat dapat larut dalam air 

dan beberapa pelarut lainnya, tetapi pada umumnya perlu dilakukan pemanasan agar 

karagenan dapat larut secara menyeluruh pada suhu 50 – 80
o
C. Karagenan dipilih 

sebagai bahan pengental dalam penelitian ini karena 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 (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).  

 

Penambahan asam sitrat bertujuan untuk mengatur keasaman, memodifikasi manis dari 

gula dan berfungsi sebagai pengawet (Trissanthi & Wahono, 2016). Dengan 

penambahan asam sitrat dalam pembuatan selai mangga lembaran maka akan 

menghambat pertumbuhan mikroba yang nantinya akan memperpanjang umur simpan 

produk karena akan menurunkan pH makanan sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk  (Winarno et al., 1984). Selai yang telah jadi kemudian 

diletakkan diatas loyang untuk dilakukan pencetakan dan kemudian dilakukan 

pengeringan dengan menggunakan cabinet dryer suhu 60
o
C selama ±15 jam 
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(Prasetyowati et al., 2014). Dengan menggunakan pengeringan maka umur simpan dari 

produk selai lembaran dapat diperpanjang (Winarno et al., 1984).  

 

4.2. Karakteristik Fisik Selai Mangga Lembaran 

 

 Ketebalan 4.2.1.

Selai lembaran merupakan salah satu produk olahan selai buah yang dibuat dalam 

bentuk lembaran tipis, memiliki tekstur yang kompak, tidak lengket dan elastis 

(Megawati et al., 2017). Sebelum dilakukan pengeringan, selai lembaran yang telah 

dimasak dimasukkan ke dalam loyang dan diratakan dengan ketebalan 8-9 mm. Setelah 

dilakukan pengeringan selama 15 jam didapatkan ketebalan selai mangga lembaran 

sebesar ± 3,86 mm. Namun tidak terdapat perbedaan nyata pada pada masing - masing 

sampel selai mangga lembaran.  

 

Penyusutan ketebalan dari selai mangga lembaran dikarenakan adanya proses 

pengeringan. Winarno et al., (1984) mengatakan bahwa dengan adanya pengeringan 

maka sebagian air dalam bahan pangan akan menghilang karena air akan teruapkan. 

Dengan menghilangnya air dalam selai maka volume produk akan lebih kecil dan bobot 

dari produk akan berkurang. Winarno et al., (1984) juga mengatakan bahwa dengan 

menggunakan pengeringan maka umur simpan dari produk selai lembaran dapat 

diperpanjang. Selain itu produk selai memiliki pH yang rendah sedangkan karagenan 

stabil dalam pH netral – basa. Pada pH dibawah 5,5 karagenan akan kehilangan 

viskositas dan kemampuan kekuatan gel yang menyebabkan berkurangnya kemampuan 

pengikatan air.  Berkurangnya kemampuan pengikatan air memudahkan air untuk 

menguap selama proses pengeringan yang nantinya akan menyebabkan penyusutan 

ketebalan dari selai mangga lembaran (Imeson, 2009). 

 

4.2.2. Tingkat Kekerasan 

Tingkat kekerasan selai lembaran dapat diketahui dengan mengukur atribut hardness 

pada masing – masing sampel. Hardness adalah gaya yang dibutuhkan untuk 

menentukan perubahan bentuk dari suatu bahan (Rosenthal, 1999). Hasil analisa 

menunjukkan bahwa tingkat kekerasan akan meningkat seiring dengan penambahan 
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karagenan. Hasil analisis tingkat kekerasan yang dihasilkan oleh selai mangga lembaran 

menunjukkan adanya perbedaan nyata pada setiap perlakuan (Tabel 4). Karakteristik 

hardness ini dipengaruhi oleh konsentrasi karagenan yang ditambahkan kedalam selai 

lembaran.  

 

Karagenan memiliki kemampuan pembentukan gel secara thermoreversible yang 

artinya karagenan akan larut bila dilarutkan terlebih dulu dalam air panas dan dapat 

membentuk gel kembali jika ditambahkan pada larutan garam atau pada proses 

pendinginan. Pada saat karagenan dilarutkan dalam air panas, ikatan polimer yang 

terdapat dalam karagenan menjadi acak atau tidak beraturan. Bila suhu diturunkan, 

maka polimer yang acak tersebut akan membentuk struktur double helix. Penurunan 

suhu yang berkelanjutan akan menyebabkan polimer – polimer berikatan silang secara 

kuat sehingga heliks yang terbentuk semakin bertambah. Semakin banyak heliks yang 

terbentuk maka gel yang terbentuk akan semakin kuat (Imeson, 2009).  

 

Pada konsentrasi karagenan 0,5%, didapatkan hasil kekerasan tertinggi sedangkan 

tingkat kekerasan terendah didapatkan oleh selai mangga lembaran kontrol atau tanpa 

penambahan karagenan. Hasil yang didapatkan ini sudah sesuai dengan pernyataan 

Megawati et al., (2017) yang mengatakan bahwa selai lembaran merupakan selai yang 

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

elastis. Menurut Rosenthal (1999), kappa karagenan merupakan jenis karagenan yang 

memiliki ikatan gel paling kuat jika dibandingkan dengan jenis karagenan lainnya. 

Kuatnya ikatan gel yang terbentuk akan memudahkan dalam pembuatan selai lembaran 

yaitu menjadi lebih mudah dikelupas dan selai lembaran tidak mudah pecah. Jika 

dibandingkan selai lembaran dengan konsentrasi karagenan 0,5% dengan selai lembaran 

kontrol maka dapat diketahui bahwa selai lembaran kontrol lebih mudah pecah dan sulit 

dikelupas. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi karagenan yang 

ditambahkan, maka ikatan gel yang terbentuk akan semakin kuat sehingga tekstur selai 

lembaran yang dihasilkan akan semakin keras dan nilai hardness akan semakin tinggi 

(Chairi et al., 2014).  
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4.2.3. Warna 

   

Analisa warna pada selai mangga lembaran dilakukan dengan mengukur intensitas L, a 

dan b pada masing – masing sampel. Nilai L menunjukkan tingkat kecerahan dimana 

semakin tinggi nilai L maka semakin cerah warna dari sampel. Pada penelitian tingkat 

kecerahan (L), tingkat kecerahan tertinggi diperoleh oleh selai mangga lembaran kontrol 

sedangkan tingkat kecerahan (L) terendah diperoleh oleh selai mangga lembaran dengan 

penambahan karagenan 0,5%. Nilai L selai mangga lembaran berkisar antara 45,11 

sampai 45,59 yang artinya warna dari selai mangga lembaran tidak terlalu cerah tetapi 

juga tidak terlalu gelap. Winarno et al. (1984) mengatakan bahwa adanya proses 

browning selama pemasakan dan pengeringan akan mempengaruhi warna dari bahan 

pangan menjadi gelap. Perubahan warna ini disebabkan oleh reaksi browning non 

enzimatik. Namun, adanya penambahan asam sitrat dalam pembuatan selai akan 

membuat warna selai tidak terlalu gelap karena asam sitrat akan menurunkan pH 

produk. Penurunan pH ini dapat mencegah terjadinya pencoklatan pada produk (Dewi, 

2010).  

 

Nilai b positif menunjukkan bahwa sampel selai lembaran berwarna kuning. Semakin 

tinggi nilai b maka warna sampel akan semakin kuning. Pada hasil penelitian parameter 

b, nilai b tertinggi diperoleh oleh selai mangga lembaran kontrol sedangkan nilai b 

terendah didapatkan oleh selai mangga kembaran dengan penambahan karagenan 0,5%. 

Pada hasil penelitian parameter a, dapat diketahui bahwa nilai a pada sampel bernilai 

positif yang artinya semakin tinggi nilai a maka warna sampel akan semakin merah. 

Pada pembuatan selai mangga lembaran ini digunakan buah mangga matang yang 

berwarna orange kemerahan sehingga warna dari buah mangga yang digunakan akan 

membentuk warna dari selai mangga lembaran.  

 

Hasil yang didapatkan untuk nilai L, a dan b tidak berbeda nyata yang artinya karagenan 

tidak mempengaruhi warna dari selai mangga lembaran. Karagenan tidak 

mempengaruhi warna dari selai mangga lembaran karena menurut Stephen (1995) 

karagenan merupakan turunan polisakarida yang tidak berwarna / transparan. Warna 

yang transparan ini membuat hasil akhir selai mangga lembaran tidak mengalami 
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perubahan. Selain itu jumlah gula, air dan asam sitrat yang digunakan pada masing – 

masing sampel serta waktu pemanasan yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan 

warna yang nyata. 

 

4.3. Karakteristik Kimia Selai Mangga Lembaran. 

 

4.3.1. Aktivitas Air 

Aktivitas air dapat disebut juga air bebas. Dikatakan aktivitas air karena air bebas 

mampu membantu aktivitas pertumbuhan mikroba dan juga aktivitas reaksi kimia pada 

bahan pangan karena didalam air bebas terdapat nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh 

mikroba untuk pertumbuhannya. Semakin tinggi nilai aw maka bahan pangan akan 

semakin cepat rusak, baik disebabkan karena pertumbuhan mikroba maupun reaksi 

kimiawi (Legowo dan Nurmanto, 2004). Dengan adanya pengeringan, sebagian air yang 

terdapat dalam bahan pangan akan menghilang karena adanya proses penguapan 

sehingga nilai aktivitas air dapat menurun. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4., nilai aw tertinggi didapatkan oleh selai 

mangga lembaran dengan penambahan karagenan 0,5% yaitu sebesar 0,798±0,010 

sedangkan nilai aw terendah didapatkan oleh selai mangga lembaran kontrol yaitu 

sebesar 0,731±0,024. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai aktivitas air akan 

meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi karagenan. Semakin tinggi 

konsentrasi karagenan, maka semakin tinggi aktivitas air selai lembaran (Widyaningtyas 

et al., 2015). Hal ini disebabkan karena semakin tinggi penambahan hidrokoloid maka 

air yang terikat dalam jaringan hidrokoloid akan semakin banyak sehingga akan 

meingkatkan kadar air dan aktivitas air. Menurut Winarno et al. (1984) kadar air dalam 

bahan pangan tidak selalu berbanding lurus dengan nilai aktivitas airnya. Namun dalam 

penelitian ini perubahan kadar air dalam bahan pangan menyebabkan perubahan nilai 

aktivitas air. Selai mangga lembaran dapat dikatakan memiliki umur simpan yang cukup 

baik karena menurut Winarno et al. (1984), bahan makanan yang memiliki nilai 

aktivitas air di sekitar 0,7 sudah dianggap cukup baik dan memiliki umur simpan yang 

cukup panjang.  
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4.3.2. Kadar Air 

Air merupakan komponen utama dalam bahan pangan yang dapat mempengaruhi 

tekstur, rasa dan penampakan dari produk pangan. Air juga mempengaruhi penerimaan, 

kesegaran dan umur simpan dari produk pangan (Winarno et al., 1984). Bahan pangan 

dapat dikatakan mudah sekali rusak apabila kandungan air terlalu banyak, oleh karena 

itu kandungan air dalam makanan sangat mempengaruhi terjadinya kerusakan makanan 

(Winarno et al., 1984). Pengujian kadar air dilakukan dengan menggunakan metode 

thermogravimetri dimana air yang terukur adalah air bebas dan air teradsorbsi. Air 

teradsorbsi adalah air yang terikat didalam jaringan hidrokoloid (Putri, 2013). 

 

Nilai kadar air tertinggi didapatkan oleh selai mangga lembaran dengan penambahan 

karagenan 0,5% yaitu sebesar 27,494±0,320. Sedangkan nilai kadar air terendah 

didapatkan oleh selai mangga lembaran kontrol yaitu sebesar 27,090±0,471. Namun 

nilai kadar air pada masing - masing sampel selai mangga lembaran tidak berbeda nyata. 

Menurut SII nomor 173-1978 mengenai mutu selai buah, selai yang baik memiliki kadar 

air maksimal 35%. Pada penelitian kali ini, kadar air selai mangga lembaran adalah 27% 

dimana hasil ini sudah sesuai dengan SII nomor 173-1978. Nilai kadar air selai 

lembaran tidak berbeda nyata karena karagenan tidak dapat bekerja secara efektif pada 

pH rendah. Imeson (2009) mengatakan bahwa karagenan memiliki sifat stabil pada pH 

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

suhu. Nilai pH dari selai lembaran yang rendah menyebabkan kekuatan gel karagenan 

tidak stabil dan dapat melepaskan air.  

 

4.3.3. Nilai pH 

Nilai pH diukur untuk mengetahui tingkat keasaman bahan pangan tertentu. Nilai pH 

merupakan salah satu faktor keefektifan gelling agent, maka dari itu dibutuhkan nilai 

pH yang sesuai. Berdasarkan penelitian, nilai pH selai mangga lembaran berkisar antara 

3,7 – 3,9. Nilai pH selai mangga lembaran ini sudah sesuai dengan standar FDA (2007) 

yang mengatakan bahwa selai memiliki nilai pH antara 3,5 – 4,5. Nilai pH tertinggi 

didapatkan oleh selai mangga lembaran dengan penambahan karagenan 0,5%. Nilai pH 

terendah didapatkan oleh selai mangga lembaran kontrol. Perlu diketahui bahwa nilai 

pH pada masing - masing sampel selai mangga lembaran tidak berbeda nyata. Dalam 
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pembuatan selai mangga lembaran dilakukan penambahan asam sitrat. Dengan adanya 

penambahan asam sitrat, nilai pH selai mangga lembaran akan menjadi rendah karena 

asam sitrat berfungsi untuk menurunkan atau mengatur pH selai (Winarno et al., 1984; 

Fachruddin, 1997). 

 

Menurut Imeson (2009) 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. Tetapi 

Imeson (2009)  juga mengatakan bahwa efek ini tidak signifikan hingga sekitar pH 4,5 

dan karagenan masih dapat dikelola ke pH 3,5 sehingga dalam pembuatan selai mangga 

lembaran, karagenan yang digunakan masih cukup stabil dan dapat membentuk gel. 

 

4.4. Karakteristik Sensori Selai Mangga Lembaran 

Analisa sensori dilakukan untuk mengetahui karakteristik sensori dari selai mangga 

lembaran secara visual. Pengujian  sensori dilakukan terhadap 30 panelis tidak terlatih 

dari Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Katolik Soegijapranata dengan 

menggunakan uji rangking test. Uji ranking test ini dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan yang ditimbulkan karena perbedaan penambahan karagenan. Uji pembeda 

meliputi uji kepekaan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan panelis untuk 

mendeteksi suatu sifat sensori (Setyaningsih et al., 2010). Analisa organoleptik 

dilakukan terhadap 4 atribut sensori yaitu warna, kelengketan, kekenyalan dan rasa dari 

selai mangga lembaran dari masing – masing perlakuan. 

 

Warna merupakan faktor mutu yang paling menarik perhatian konsumen, warna 

memberikan kesan apakah makanan tersebut akan disukai atau tidak (Tarwendah 2017). 

Dari hasil uji sensori diketahui bahwa bahwa tidak terdapat perbedaan nyata pada 

atribut warna. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan karagenan tidak mempengaruhi 

hasil akhir dari warna selai lembaran. Warna paling terang di dapatkan oleh selai 

lembaran mangga dengan konsentrasi karagenan 0,1% sedangkan warna paling gelap 

didapatkan oleh selai lembaran mangga dengan konsentrasi karagenan 0,5%. Nilai 

warna selai tidak berbeda nyata dikarenakan menurut pernyataan Stephen (1995) 

karagenan merupakan turunan polisakarida yang tidak berwarna / transparan sehingga 
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tidak terlalu mempengaruhi warna dari selai mangga lembaran. Selain itu adanya 

penambahan asam sitrat dalam pembuatan selai akan membuat warna selai tidak terlalu 

gelap karena asam sitrat akan menurunkan pH produk. Penurunan pH ini dapat 

mencegah terjadinya pencoklatan pada produk (Dewi, 2010).  

 

Kekenyalan merupakan suatu sifat makanan yang dinilai berdasarkan energi yang 

dibutuhkan untuk melumatkan selai lembaran hingga siap untuk ditelan (Lawless & 

Hildegarde, 2010). Selai lembaran yang memiliki tingkat kekenyalan paling tinggi di 

dapatkan oleh selai lembaran mangga dengan konsentrasi karagenan 0,3% sedangkan 

selai yang paling tidak kenyal didapatkan oleh selai lembaran mangga dengan 

konsentrasi karagenan 0,1%. Kelengketan merupakan suatu sifat makanan yang dinilai 

berdasarkan kemampuan melepaskan selai lembaran yang menempel setelah digigit 

(Lawless & Hildegarde, 2010). Selai yang paling lengket didapatkan oleh selai 

lembaran mangga dengan konsentrasi karagenan 0,1% sedangkan selai yang paling 

tidak lengket didapatkan oleh selai lembaran mangga dengan konsentrasi karagenan 

0,5%.  

 

Dari hasil uji sensori diketahui bahwa bahwa tidak terdapat perbedaan nyata pada 

atribut kekenyalan dan kelengketan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 

karagenan tidak mempengaruhi hasil akhir dari kekenyalan dan kelengketan selai 

lembaran. Hal ini dapat disebabkan karena karagenan tidak bekerja secara optimal pada 

pH rendah. Imeson (2009) mengatakan bahwa karagenan memiliki sifat stabil pada pH 

7 atau lebih tinggi. Pada pH dibawah 5,5 karagenan akan kehilangan viskositas dan 

kemampuan kekuatan gel walaupun efek ini tidak signifikan hingga sekitar pH 4,5 dan 

karagenan masih dapat dikelola ke pH 3,5. Tidak stabilnya pembentukan gel ini 

menyebabkan hasil akhir dari tekstur selai lembaran tidak berbeda nyata. 

 

Menurut Rosenthal (1999), kappa karagenan merupakan jenis karagenan yang memiliki 

ikatan gel paling kuat jika dibandingkan dengan jenis karagenan lainnya. Penambahan 

karagenan akan membuat selai lembaran yang dihasilkan akan menjadi lebih kenyal dan 

lebih tidak lengket (Isnanda et al., 2016). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

selai lembaran dengan konsentrasi karagenan 0,3% dan 0,5% sudah sesuai dengan 
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tekstur selai lembaran yaitu memiliki tekstur yang kompak, tidak lengket dan elastis 

(Megawati et al., 2017).  

 

Citarasa adalah persepsi biologis seperti sensasi yang dihasilkan oleh materi yang 

masuk ke mulut. Citarasa terutama dirasakan oleh reseptor aroma dalam hidung dan 

reseptor rasa dalam mulut (Tarwendah 2017). Dari hasil uji sensori diketahui bahwa 

tidak terdapat perbedaan nyata pada atribut rasa. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan karagenan tidak mempengaruhi hasil akhir dari rasa selai lembaran. Dalam 

pembuatan selai mangga lembaran digunakan mangga harum manis yang matang 

dimana mangga matang memiliki rasa yang cenderung manis. Selain itu dalam 

pembuatan selai mangga lembaran digunakan jumlah asam sitrat dan gula yang sama 

pada setiap perlakuan sehingga rasa yang dihasilkan sama pada setiap perlakuan.  


