
1 
 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan beragam produk pertanian 

salah satunya adalah buah-buahan. Buah yang terdapat di Indonesia juga sangat 

beragam. Salah satu buah tropis yang terdapat di Indonesia yaitu buah sirsak. Sirsak 

ditanam di dalam pekarangan rumah dan hanya dikonsumsi keluarga sendiri sehingga 

tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sirsak yang telah dipetik dari pohon mengalami 

kebusukan karena jumlahnya terlalu banyak. Buah sirsak memiliki sifat fisik yang 

mudah mengalami kerusakan karena tekstur buah sirsak yang matang akan menjadi 

semakin lunak dan warna kulit buah sirsak juga akan berubah menjadi hitam (Chin et 

al., 2013). Produksi buah sirsak yang ada di Indonesia pada tahun 2014 yaitu 53.068 

ton, sedangkan produksi buah sirsak Indonesia pada tahun 2015 sebesar 58.994 ton. 

Pada tahun 2014 – 2015 produksi buah sirsak mengalami kenaikan hingga mencapai 

11,71 % (Badan Pusat Statistik, 2016).  

 

Sirsak (Annona muricata L) adalah buah yang mempunyai daging buah yang berbau 

aromatik, rasa yang khas dan rasa yang asam, sehingga sirsak mempunyai potensi untuk 

dapat dijadikan produk olahan seperti selai lembaran (Chin et al, 2013). Selai lembaran 

adalah suatu produk pangan semi solid dan dikonsumsi bersama roti tawar (Chairi et al, 

2014). Selai lembaran memiliki tekstur yang kompak, plastis dan tidak lengket (Putri et 

al, 2013). Buah sirsak yang dimanfaatkan menjadi selai lembaran akan mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi. Selai lembaran sirsak dapat disimpan dalam waktu yang relatif 

lama dibandingkan dengan buah sirsak segar. Pembuatan selai lembaran sirsak juga 

dapat dijadikan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian keluarga dan membuka lapangan pekerjaan.  

 

Pada proses pembuatan selai lembaran, gel dapat terbentuk jika terdapat pektin, gula, 

asam dan bahan penstabil seperti karagenan (Ikhwal et al, 2014). Pektin adalah 

hidrokoloid karbohidrat pada jaringan tanaman dan pada umumnya keberadaan pektin 

bersama dengan lignin dan hemiselulosa (Cahyadi, 2008). Pektin berperan sebagai 

pembentukan struktur pada gel dan sebagai perekat antara dinding sel yang satu dengan 
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yang lain (Winarno, 2004). Gula mempunyai fungsi untuk meningkatkan rasa, aroma, 

dan kekentalan, sehingga keberadaan gula akan membantu pembentukan gel (Cahyadi, 

2008). Asam yang ditambahkan pada selai lembaran yaitu asam sitrat, dimana semakin 

banyak asam sitrat yang ditambahkan pada selai lembaran akan menyebabkan 

pembentukan gel terganggu (Ramadhan & Trilaksani, 2017). Karagenan berfungsi 

sebagai pengemulsi, pembentuk gel yang kokoh, penstabil, dan meningkatkan 

kekentalan pada produk pangan (Agustini et al, 2015). Karagenan yang digunakan yaitu 

kappa karagenan karena mudah didapat, tidak beracun (food grade), dan sebagai gelling 

agent yang kuat (Sudiyono et al., 2017). Pada penelitian ini pembuatan selai lembaran 

sirsak ditambahkan dengan konsentrasi kappa karagenan 0,1%, 0,3%, dan 0,5%. 

Penambahan karagenan dalam konsentrasi yang berbeda pada selai lembaran sirsak 

diharapkan akan meningkatkan karakteristik fisikokimia (tingkat kekerasan, warna, 

kadar air, dan aktivitas air) serta sensori pada selai lembaran sirsak. 

 

1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Sirsak (Annona muricata L) 

Tanaman sirsak mempunyai tinggi antara 6-10 meter dengan batang yang berukuran 

pendek yang mempunyai diameter sebesar 45 cm. Tanaman sirsak juga mempunyai 

cabang yang menyebar. Buah sirsak mempunyai lebar antara 15-20 cm. Daging buah 

sirsak mempunyai bau yang aromatik, rasa yang disukai, bertekstur lembut dan 

mempunyai serat (Morton, 2004). Buah sirsak mempunyai bentuk yang lonjong, berduri 

halus, dan buahnya lunak. Daging buah sirsak yang dapat dikonsumsi disebut 

pseudocarp (Sunarjono, 2005).  

 

Sirsak yang ada di Indonesia terdiri dari 2 jenis sirsak yaitu sirsak manis (zoetzak) dan 

sirsak asam (zuurak). Bentuk dari buah sirsak manis dan sirsak asam susah dibedakan 

karena memiliki bentuk yang sama-sama lonjong. Perbedaan sirsak manis dan sirsak 

asam terletak pada rasa buah (organoleptik) atau derajat kemanisan buah (brix) 

(Sunarjono, 2005). Buah sirsak memiliki jumlah gula yang tinggi yaitu sebesar 14o brix 

(Budiman et al., 2017). Sedangkan dalam jurnal Leòn-Fernández et al., (2017) buah 

sirsak mempunyai derajat kemanisan sebesar 15-19o brix.  
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Buah sirsak mengandung sukrosa sebanyak 2,54% dan dekstrosa sebanyak 5,05%. Buah 

sirsak mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi. Buah sirsak mempunyai banyak 

sekali manfaat untuk kesehatan seperti sebagai obat sembelit, batu empedu dan 

penambah nafsu makan (Rukmana & Yuyun, 2001). Buah sirsak mengandung pektin 

sebesar 0,91% (Budiman et al., 2017). Sirsak yang mempunyai tingkat kematangan 

yang berbeda-beda akan menyebabkan jumlah kandungan protopektin, asam pektinat, 

pektin, dan asam pektat dalam buah bervariasi (Muchtadi & Sugiyono, 2014). 

Kandungan gizi buah sirsak dapat diamati pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Per 100 gram Buah Sirsak 
Kandungan Gizi Proporsi / 100 gram 

Kalori (kal) 65,00 
Air (g) 81,70 
Protein (g) 1,00 
Lemak (g) 0,30 
Karbohidrat (g) 16,30 
Kalsium (mg) 14,00 
Fosfor (mg) 27,00 
Zat Besi (mg) 0,60 
Vitamin A (SI) 10,00 
Vitamin B1 (mg) 0,07 
Vitamin C (mg) 20,00 
Bagian dapat dimakan (%) 68 

(Sumber: Direktorat Gizi Depkes Republik Indonesia, 1981 dalam Rukmana & Yuyun, 
2001) 
 

1.2.2. Selai Lembaran 

Selai lembaran adalah suatu produk pangan yang semi solid. Selai lembaran lebih 

mudah dikonsumsi karena selai lembaran lebih praktis dibandingkan dengan selai oles 

(Chairi et al., 2014). Selai lembaran merupakan selai yang mempunyai bentuk lembaran 

dengan permukaan yang rata sesuai dengan permukaan roti, tidak cair, dan teksturnya 

tidak kaku (Ikhwal et al, 2014). Selai lembaran memiliki tekstur yang kompak, plastis 

dan tidak lengket (Putri et al, 2013). Perbedaan selai lembaran dengan fruit leathers 

yaitu kadar air. Fruit leathers mempunyai kadar air yang lebih rendah dari selai 

lembaran sehingga tekstur dari fruit leathers lebih kering dari pada selai lembaran 

(Solechan & Irma, 2005). 
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Pengolahan buah menjadi selai lembaran dapat meningkatkan umur simpan dan nilai 

ekonomis buah. Buah yang dapat diolah menjadi selai lembaran yaitu semua jenis buah 

yang mempunyai kandungan pektin (Putri et al., 2013). Pada proses pembuatan selai 

lembaran supaya pembentukan gel dapat terbentuk maka perlu penambahan pektin, 

gula, asam dan bahan penstabil seperti karagenan (Ikhwal et al, 2014). Berdasarkan 

proses pembuatan antara selai oles dengan selai lembaran memiliki perbedaan yaitu 

terdapat penambahan bahan misalnya asam sitrat dan karagenan atau gelatin saat setelah 

proses proses pemasakan sehingga tekstur dari selai lembaran menjadi kaku dan 

menjadi lembaran (Solechan & Irma, 2005).  

 

1.2.3. Asam Sitrat 

Rumus kimia dari asam sitrat yaitu C6H8O7. Asam sitrat tergolong dalam 2-hidroksi-

1,2,3-propana tri karboksilat. Asam sitrat bersifat polar dalam pelarut organik. Asam 

sitrat dapat berasa asam karena mempunyai 3 gugus karboksil COOH (trikarboksil) 

yang melepas ion positif dalam larutan (Harsanti, 2010). Asam sitrat tergolong sebagai 

asam trikarboksilat karena memiliki 3 gugus karboksil. Asam trikarboksilat yang 

dicampurkan dengan alkohol akan membentuk senyawa ester. Senyawa ester akan 

membuat tambahan flavor dan aroma yang khas pada produk pangan (Rosyida & 

Sulandari, 2014).  

 

Selain meningkatkan umur simpan, asam sitrat dapat meningkatkan flavor, aroma, dan 

rasa (Singh et al., 2013). Penambahan asam sitrat pada produk pangan dapat 

meningkatkan kestabilan antioksidan (polifenol) sehingga dapat mencegah antioksidan 

mengalami kerusakan (Trissanthi & Susanto, 2016). Namun jika asam sitrat yang 

ditambahkan pada selai lembaran semakin banyak maka akan menyebabkan 

kenampakan fisik yang tidak diharapkan, karena gel yang terbentuk pada selai lembaran 

akan mengalami sineresis (Ramadhan & Trilaksani, 2017). Produksi selai buah dan 

agar-agar sangat membutuhkan asam organik seperti asam sitrat yang berguna untuk 

menyeimbangkan rasa (Javanmard & Endan, 2010). Batas maksimum penggunaan asam 

sitrat pada selai yaitu secukupnya hingga pH selai lembaran mencapai 2,8 - 3,5 

(Cahyadi, 2008). 
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1.2.4. Gula 

Gula merupakan pemanis alami yang berasal dari tebu (Saccharum offiicanarum L) dan 

bit (Beta vulgaris L). Gula ditambahkan pada selai lembaran berfungsi untuk menambah 

rasa manis (pemanis) pada produk. Tujuan dari penambahan pemanis pada produk 

pangan yaitu untuk meningkatkan rasa dan aroma, memperpanjang umur simpan, dan 

menambah sumber kalori tubuh (Cahyadi, 2008). Penambahan gula pada produk pangan 

akan mempengaruhi kekentalan pada gel yang terbentuk. Gula akan memerangkap air 

dalam bahan pangan sehingga aktivitas air akan menjadi lebih rendah (Umah et al, 

2016).  

 

Gula pasir tergolong dalam kelompok sukrosa. Sukrosa adalah bahan pemanis yang 

pertama kali digunakan untuk komersial karena paling ekonomis (Cahyadi, 2008). 

Sukrosa sangat baik jika ditambahkan dalam pembuatan selai karena sukrosa tidak 

berpotensi untuk melakukan rekristalisasi. Sukrosa digunakan pada industri pangan 

pada produk yang mempunyai pH rendah karena berfungsi untuk mencegah terjadinya 

pembentukan kristal gula (Javanmard & Endan, 2010). 

 

1.2.5. Karagenan 

Karagenan adalah ekstrak polisakarida dari alga merah dan dibentuk oleh D-galaktosa 

dan unit 3,6-anhidro-galaktosa dengan ikatan α-1,3 dan β-1,4 glikosidik (Iglauer et al., 

2011). Karagenan tergolong sebagai suatu jenis emulsifier dalam industri pangan 

(Laode & Aslan, 1998). Karagenan juga berfungsi sebagai pembuatan gel, penstabil, 

dan meningkatkan kekentalan pada industri pangan (Agustini et al, 2015).  

 

Karagenan terbagi menjadi beberapa jenis seperti lamda, iota, kappa, theta, mu, dan nu 

karagenan. Mu karagenan bereaksi dengan ion OH- dan enzim sulfohidrolase menjadi 

kappa karagenan. Nu karagenan akan bereaksi dengan ion OH- dan enzim sulfohidrolase 

menjadi iota karagenan. Lambda karagenan akan bereaksi dengan ion OH- menjadi theta 

karagenan (Van de velde et al., 2002). Sedangkan ion OH- karagenan yang bebas akan 

berikatan dengan air sehingga akan membentuk ikatan yang lebih kuat (Pratiwi et al., 

2016). Jenis karagenan dibedakan berdasarkan spesies alga merah yang digunakan. Iota 

karagenan didapatkan dengan melakukan ekstraksi pada Euchema spinosum. Lamda 
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karagenan diproduksi menggunakan spesies Gigartina dan Chondurus. Sedangkan, 

kappa karagenan diperoleh dari ekstraksi Kappaphycus alvarezii (Van de velde et al., 

2002). Jenis karagenan yang digunakan dalam pembuatan selai sirsak lembaran pada 

penelitian ini yaitu kappa karagenan. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Karaganen 
(Sumber: Van de velde et al, 2002) 

 

Karagenan larut pada air, namun sedikit tidak larut dalam pelarut lain. Karagenan akan 

larut pada pemanasan suhu 50 – 80oC (Cahyadi, 2008). Cara kerja terbentuknya struktur 

tiga dimensi pada karagenan yaitu saat karagenan dilarutkan dalam air panas bersuhu 50 

– 80oC. Pada saat karagenan dicampurkan dengan air panas diatas suhu 50oC akan 

mengakibatkan polimer yang terdapat pada karagenan akan bergerak secara acak. Pada 

saat karagenan mengalami penurunan suhu akan membentuk struktur tiga dimensi. Pada 

saat karagenan mengalami penurunan suhu yang berlangsung secara terus menerus akan 

menyebabkan polimer pada karagenan terikat secara kuat dan jumlah struktur tiga 

dimensi bertambah, sehingga akan membentuk agregat yang menyebabkan 

pembentukan gel semakin kuat (Juwita et al, 2014).  
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Kappa karagenan akan membentuk sistem gel yang kuat saat bersama ion kalium 

(Imeson, 2010). Kappa karagenan banyak digunakan dalam produksi asam asetat dan di 

industri pangan sebagai pengental dan agen pembentuk gel (Iglauer et al., 2011). Kappa 

karagenan mempunyai kelebihan yaitu tergolong dalam polimer alami, tidak beracun 

(food grade), sebagai gelling agent yang kuat, relatif stabil dan mudah didapat. 

Kekurangan dari kappa karagenan yaitu memiliki sifat kaku yang dapat mengalami 

sineresis (Sudiyono et al., 2017). Sineresis adalah suatu kondisi ketika air keluar dari 

gel sehingga mengakibatkan struktur gel rapat dan mengkerut (Imeson, 2010). 

Karakteristik dari karagenan hasil ekstraksi dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Karakteristik dari Karagenan 
Parameter Proporsi 

Kadar Air (%) 11,46 
Kadar Abu (%) 16,07 
pH 8,02 
Viskositas (cPs) 111,33 
Kekuatan Gel (g/cm3) 1322,725 

(Sumber: Fransiska et al., 2015) 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik fisikokimia dan sensori 

selai sirsak (Annona muricata L) lembaran terhadap penambahan karagenan dalam 

konsentrasi yang berbeda. 


