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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan gula pasir 

terhadap kadar vitamin C, uji organoleptik dan daya simpan pada selai. Penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktor yaitu perbandingan(tomat + 

pepaya) dan gula pasir. Dalam penelitian ini terdapat 6 perlakuan. Pengujian kadar 

vitamin C menggunakan metode iodiometri, organoleptik menggunakan 20 panelis dan 

uji daya simpan menggunakan parameter munculnya jamur dan pH dengan penyimpanan 

pada suhu ruang dan suhu dingin, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kadar vitamin C tertinggi pada perlakuan P1G1 dan 

terendah pada perlakuan P3G2. Hasil uji organoleptik selai tomat yang disukai panelis 

pada P3G2 (tomat 100 g + pepaya 100 g + gula pasir 50 g) dengan rasa tidak berasa 

tomat, sedikit beraroma tomat dan memiliki tekstur sangat kental. Daya simpan selai pada 

suhu dingin tidak ditumbuhi jamur dan nilai pH normal, sedangkan daya simpan selai 

pada suhu ruang pada P3G1, P1G1 dan P1G2 ditumbuhi jamur. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu semakin banyak penambahan buah tomat dan sedikit gula pasir 

semakin tinggi kadar vitamin C. buah pepaya tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar 

vitamin C. Hasil organoleptik panelis lebih suka selai yang ditambahkan gula pasir 50 g. 

Hasil daya simpan selai tomat terlama pada penyimpanan suhu dingin (kulkas) selama 6 

hari, sedangkan hasil daya simpan selai tomat tersingkat pada penyimpanan suhu ruang 

selama 3 hari. 

 

Kata Kunci : Selai Tomat, Gula Pasir, Kadar Vitamin C, Organoleptik dan Daya 

simpan. 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Selai merupakan produk makanan yang berbentuk setengah padat dan 

dibuat dari campuran gula dan buah. Buah yang masih muda tidak dapat 

digunakan untuk pembuatan selai karena kandungan pektinnya rendah 

(Sidauruk, 2011). Kriteria kematangan buah yang dapat digunakan untuk 

membuat selai adalah buah yang masak, tidak ada tanda-tanda busuk, 

mengandung pektin dan asam yang cukup untuk menghasilkan selai yang 

baik. Buah yang digunakan untuk penelitian ini adalah buah tomat masak dan 

buah pepaya mengkal. 

Buah tomat mempunyai daya simpan yang tidak bertahan lama, lebih dari 

3 hari akan busuk. Oleh karena itu perlu penanganan atau pengawetan buah 

tomat melalui teknologi pangan dalam bentuk hasil olahan sehingga dapat 

memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai ekonomis. Menurut  

Anggareni (2012) tomat mengandung banyak vitamin C, pektin dan asam 

sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan selai. Kandungan pektin pada buah 

tomat cukup bervariasi antara 0,17%-0,25%.  

Pektin merupakan bahan pembentukan gel untuk memodifikasi tekstur 

selai. Jumlah pektin yang ideal untuk pembuatan selai berkisar 0,75%-1,5%. 

Pektin yang digunakan pada penelitian ini dari buah pepaya. Menurut Astuti 

(2008) seluruh bagian tanaman pepaya mengandung pektin, kandungan pektin 

terbesar pada bagian buah. Berdasarkan hasil penelitian Anggareni (2012) 

kandungan pektin yang terdapat pada buah pepaya adalah 1,32 gram per 70,6 

gram berat tepung ekstrak buah pepaya. Kandungan pektin buah pepaya antara 

0,73%-0,99%, yang dapat dijadikan sebagai pengganti pektin komersial dalam 

pembuatan selai. 

Pembentukan gel pada selai dipengaruhi oleh konsentrasi pektin, pH, dan 

konsentrasi gula. Penambahan gula akan mempengaruhi keseimbangan pektin. 

Gula biasa digunakan untuk pengawet makanan karena gula bersifat 

higroskopis atau menyerap air sehingga sel-sel bakteri akan dehidrasi dan 

akhirnya mati (Sutomo, 2012). Penelitian menggunakan gula pasir sebagai 

pemberi rasa manis, senyawa pendehidrasi dan pengawet pada selai.  



Ada pengaruh penambahan gula pasir terhadap kadar vitamin C. Hasil 

penelitian Nur’aini (2013) hasil analisis kandungan vitamin C tertinggi 

terdapat pada perlakuan gula pasir 50 g. Semakin tinggi dosis gula pasir yang 

ditambahkan, maka semakin rendah kadar vitamin C. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 

judul penelitian, “ Perbandingan Kadar Vitamin C, Organoleptik, dan 

Daya Simpan Selai Buah Tomat (Lycopersicum esculentum) dan Pepaya 

(Carica papaya) yang Ditambahkan Gula Pasir”. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2014, uji 

daya simpan dilakukan di Laboratorium Pangan Gizi Biologi FKIP UMS, dan  

uji kadar vitamin C dilaksanakan di Laboratorium Kimia FIK UMS.  

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 2 faktor yaitu perbandingan komposisi bahan selai (tomat + pepaya) 

dan gula pasir. Dalam penelitian ini terdapat 6 perlakuan dengan 3 kali 

ulangan. 

Tabel 3.1 Rancangan Percobaan 

      Bahan selai 

 

 

Gula pasir 

P1 

(tomat 140 g + pepaya 60 g) 

P2 

(tomat 120 g + pepaya 80 g) 

P3 

(tomat 100 g + pepaya 100 g) 

Ulangan  Ulangan  Ulangan  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

G1 (25 g)          

G2 (50 g)          

Keterangan: 
P1G1 = (Tomat 140 g + Pepaya 60 g) + Gula pasir 25 g 

P2G1 = (Tomat 120 g + Pepaya 80 g) + Gula pasir 25 g 

P3G1 = (Tomat 100 g + Pepaya 100 g) + Gula pasir 25 g 

P1G2 = (Tomat 140 g + Pepaya 60 g) + Gula pasir 50 g 

P2G2 = (Tomat 120 g + Pepaya 80 g) + Gula pasir 50 g 

P3G2 = (Tomat 100 g + Pepaya 100 g) + Gula pasir 50 g 

Teknik pengumpulan data dengan menguji kadar vitamin C, organoleptik 

dan daya simpan selai tomat dan pepaya yang ditambahkan gula pasir. 

Pengujian kadar vitamin C dengan metode iodometri, uji kualitas selai 

organoleptik menggunakan panelis sebanyak 20 orang dan pengujian daya 

simpan dengan cara menyimpan selai selama 6 hari pada suhu ruang dan suhu 

dingin (kulkas). Hasil penelitian kemudian di analisis data deskrpitif kualitatif. 



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Kadar Vitamin C 

Tabel 4.1 Rata-Rata Kadar Vitamin C Per 100 g Selai Tomat dan Pepaya yang 

Ditambahkan Gula Pasir 

Perlakuan Kadar vitamin C (mg) Perlakuan  Kadar vitamin C (mg) 

P1G1 9,39** P1G2 4,79 

P2G1 8,81 P2G2 4,14 

P3G1 7,04 P3G2 3,88* 

Keterangan: 

P1G1= (Tomat 140 g + pepaya 60 g) + gula pasir 25 g 

P2G1= (Tomat 120 g + pepaya 80 g)+ gula pasir 25 g 

P3G1= (Tomat 100 g + pepaya 100 g) + gula pasir 25 g 

P1G2= (Tomat 140 g + pepaya 60 g) + gula pasir 50 g 

P2G2= (Tomat 120 g + pepaya 80 g) + gula pasir 50 g 

P3G2= (Tomat 100 g + pepaya 100 g) + gula pasir 50 g 

*     : Kadar vitamin C terendah 

**    : Kadar vitamin C tertinggi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kadar vitamin C tertinggi pada 

perlakuan P1G1 sebesar 9,39 mg dan kadar vitamin C terendah pada 

perlakuan P3G2 sebesar 3,88 mg. 

b. Uji Organoleptik 

Tabel 4.2 Rata-Rata Hasil Uji Organoleptik Selai Tomat dan Pepaya yang 

Ditambahkan Gula Pasir 

Perlakuan 
Organoleptik 

Rasa Aroma Tekstur Daya terima 

P1G1 Sedikit berasa tomat Sedikit beraroma tomat kental Kurang suka 

P2G1 Sedikit berasa tomat Sedikit beraroma tomat kental Suka 

P3G1 Tidak berasa tomat Sedikit beraroma tomat kental Kurang suka 

P1G2 Sedikit berasa tomat Sedikit beraroma tomat Sangat kental Suka 

P2G2 Sedikit berasa tomat Sedikit beraroma tomat Sangat kental Suka 

P3G2 Tidak berasa tomat Sedikit beraroma tomat Sangat kental Suka 

Keterangan: 

P1G1: (tomat 140 g + pepaya 60 g) + gula pasir 25 g 

P2G1: (tomat 120 g + pepaya 80 g) + gula pasir 25 g 

P3G1: (tomat 100 g + pepaya 100 g) + gula pasir 25 g 

P1G2: (tomat 140 g + pepaya 60 g) + gula pasir 50 g 

P2G2: (tomat 120 g + pepaya 80 g) + gula pasir 50 g 

P3G2: (tomat 100 g + pepaya 100 g) + gula pasir 50 g 
 

Kriteria selai tomat dinilai dari segi rasa, aroma, tekstur, dan daya 

terima. Hasil uji organoleptik rasa oleh 20 panelis menunjukan selai 

tomat perlakuan P3G1 dan P3G2 memiliki rasa yaitu tidak berasa tomat 



sedangkan pada perlakuan P1G1, P2G1, P1G2, dan P2G2 sedikit berasa 

tomat. Hasil uji organoleptik aroma menunjukan selai tomat pada semua 

perlakuan sedikit beraroma tomat. Hasil uji organoleptik tekstur 

menunjukan pada perlakuan P1G2, P2G2, dan P3G2 tekstur selai sangat 

kental. Hasil daya terima menunjukan panelis kurang suka pada 

perlakuan P1G1 dan P3G1, selai yang disukai panelis perlakuan P2G1, 

P1G2, P2G2, dan P3G2. 

c. Daya simpan 

Tabel 4.3 Data Penelitian Uji Daya Simpan Selai Tomat dan Pepaya yang Ditambahkan 

Gula Pasir 

Perlakuan 

Suhu ruang Suhu dingin/ kulkas 

Hari ke- 

2 4 6 2 4 6 

jamur pH jamur pH jamur pH Jamur pH jamur pH jamur pH 

P1G1 - 4,1 - 3,6  3,6 - 3,7 - 3,5 - 3,5 

P2G1 - 4,2 - 3,7 - 3,7 - 3,5 - 3,5 - 3,7 

P3G1 - 4,3  3,6  3,7 - 3,6 - 3,6 - 3,6 

P1G2 - 3,6 - 3,4  3,6 - 3,4 - 3,4 - 3,5 

P2G2 - 3,6 - 3,5 - 3,6 - 3,4 - 3,5 - 3,5 

P3G2 - 3,8 - 3,6 - 3,6 - 3,4 - 3,5 - 3,6 

Keterangan: 

P1G1: (tomat 140 g + pepaya 60 g) + gula pasir 25 g 

P2G1: (tomat 120 g + pepaya 80 g) + gula pasir 25 g 

P3G1: (tomat 100 g + pepaya 100 g) + gula pasir 25 g 

P1G2: (tomat 140 g + pepaya 60 g) + gula pasir 50 g 

P2G2: (tomat 120 g + pepaya 80 g) + gula pasir 50 g 

P3G2: (tomat 100 g + pepaya 100 g) + gula pasir 50 g 

Hasil daya simpan selai tomat selama 6 hari pada suhu ruang dan 6 

hari pada suhu dingin (kulkas) yaitu pertumbuhan jamur muncul pada 

hari keempat pada perlakuan P3G1, hari keenam pada perlakuan P1G1 

dan P1G2 yang disimpan pada suhu ruang. Selai yang disimpan pada 

suhu dingin (kulkas) tidak ditumbuhi jamur sampai hari keenam. 

2. Pembahasan 

a. Kadar Vitamin C 

Kadar vitamin C paling tinggi pada perlakuan P1G1 (tomat 70% 

(140 g), pepaya 30% (60 g) dan gula pasir 25 g) dengan kadar vitamin C 

sebesar 9,39 mg. Kadar vitamin C terendah pada perlakuan P3G2 



dengan (tomat 60% (120 g), pepaya 40% (80 g) dan gula pasir 50 g) 

dengan kadar vitamin C sebesar 3,88 mg.  

 
Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Kadar Vitamin C Selai Tomat dan 

Pepaya yang Ditambahkan Gula Pasir 

 

Gambar 4.1 menunjukan semakin tinggi dosis pepaya yang 

ditambahkan, tidak menaikkan kadar vitamin C. Hal ini disebabkan 

kandungan vitamin C pada buah pepaya mengkal adalah 19 mg/100 g 

lebih sedikit dibandingkan dengan kandungan vitamin C pada buah 

tomat masak yakni 40 mg/100 g. Berdasarkan Wenny (2007) vitamin C 

dalam buah tomat akan menurun drastis setelah dipanaskan. Sekitar 95% 

vitamin C akan rusak dengan pemanasan pada suhu 90
0
C selama 240 

jam. Semakin tinggi dosis gula yang ditambahkan, dapat menurunkan 

kadar vitamin C pada selai. Hal ini disebabkan semakin banyak gula 

pasir yang ditambahkan pada selai maka pemanasan yang dibutuhkan 

semakin lama sehingga kerusakan vitamin C akibat pemanasan semakin 

meningkat. 

b. Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik pada selai tomat dilakukan oleh panelis tidak 

terlatih sebanyak 20 orang mahasiswa UMS. Parameter yang dinilai 

dalam uji organoleptik selai tomat adalah rasa, aroma, tekstur, dan daya 

terima. Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh panelis tersebut 

didapatkan hasil uji organoleptik yang dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.10 Histogram Hasil Uji Organoleptik Selai Tomat dan Pepaya 

yang Ditambahkan Gula pasir 

 

Berdasarkan hasil uji rasa pada selai tomat panelis memberikan 

penilaian sedikit berasa tomat pada perlakuan P1G1, P2G1, P1G2, dan 

P2G2. Sedangkan perlakuan P3G1 dan P3G2 panelis memberikan 

penilaian tidak berasa tomat. Semakin tinggi dosis pepaya dan gula pasir 

yang ditambahkan maka rasa khas dari buah tomat akan menurun. Gula 

memberikan cita rasa manis pada selai sehingga menyamarkan rasa khas 

dari buah tomat. 

Berdasarkan hasil penelitian aroma semua perlakuan mendapatkan 

penilaian sedikit beraroma tomat. Perlakuan P1G1 dan P1G2 mendapat 

penilaian tertinggi, sedangkan perlakuan P3G2 mendapat penilaian 

terendah. Karakteristik aroma selai yang sesuai dengan SNI 3746: 2008 

mempunyai standar aroma yang normal, yaitu dikatakan normal apabila 

tercium bau khas selai bahan yang digunakan. Semakin banyak 

komposisi buah pepaya yang ditambahkan maka aroma pada selai tomat 

akan berkurang, selain itu pada semua perlakuan di tambahkan daun 

pandan yang berfungsi sebagai bahan penguat aroma. 

Berdasarkan penelitian tekstur perlakuan dengan nilai tertinggi yaitu 

perlakuan P1G2, P2G2 dan P3G2 yang ditambahkan gula 50 g memiliki 

tekstur sangat kental. Perlakuan P1G1, P2G1, dan P3G1 penambahan 

gula pasir 25 g memiliki tekstur kental. Semakin banyak gula yang 

ditambahkan maka akan terjadi kristalisasi pada permukaan gel yang 

terbentuk, bila gula yang ditambahkan sedikit akan terbentuk gel yang 

lunak. Selain itu kekentalan selai berasal dari pektin yang terkandung 

dalam buah tomat dan buah pepaya. Kandungan pektin terbesar terdapat 
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pada buah pepaya, yaitu sebesar 0,73%-99% (Astuti, 2008) 

dibandingkan buah tomat yang memiliki kandungan pektin antara 

0,17%-0,25% (Anggareni, 2012). 

Dari gambar 4.10 panelis kurang menyukai selai dengan perlakuan 

P1G1 dan P3G1, sedangkan perlakuan P2G1, P1G2, P2G2, dan P3G2 

panelis menyukai selai tersebut. Daya terima tersebut meliputi rasa, 

aroma, dan tekstur selai yang ditawarkan. Perlakuan P3G2 memiliki 

daya terima suka, sedangkan nilai terendah yaitu perlakuan P1G1 

memiliki daya terima kurang suka. Dalam hasil daya terima ini panelis 

lebih menyukai selai yang sedikit berasa tomat, bertekstur sangat kental 

dengan rasa yang manis dan sedikit beraroma tomat. 

c. Daya Simpan 

Selai dengan perlakuan P3G1 yang disimpan pada suhu ruang 

memiliki daya simpan hanya 3 hari, sedangkan pada perlakuan P1G1 

dan P1G2 selai tomat bertahan sampai 5 hari. Pada perlakuan P2G1, 

P2G2, dan P3G2 yang disimpan pada suhu ruang daya simpan mampu 

bertahan sampai 6 hari. Penyimpanan pada suhu dingin (kulkas) semua 

perlakuan memiliki daya simpan sampai 6 hari. Parameter dalam 

menentukan daya simpan selai adalah munculnya jamur dan pH. Jamur 

pada selai merupakan indikator bahwa selai mengalami penurunan mutu 

sehingga tidak layak konsumsi. Jamur pada makanan bisa tumbuh 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kelembaban, suhu, kadar air, 

kadar gula dan mikroorganisme. 

Kelembaban yang rendah menyebabkan jamur terhambat untuk 

berkembang biak, sedangkan kelembaban yang tinggi menyebabkan 

jamur berkembang biak dan mudah muncul dengan cepat. Suhu 

merupakan faktor penting untuk memperpanjang daya simpan. Pada 

penelitian ini selai disimpan pada suhu kamar (ruang) dan suhu dingin 

(kulkas). Suhu yang optimal dan tetap akan memperpanjang daya 

simpan sedangkan suhu yang tidak stabil akan mempersingkat daya 

simpan. Hasil penelitian menunjukan semua selai yang disimpan pada 



suhu dingin (kulkas) tidak ditumbuhi jamur, sedangkan selai pada suhu 

ruang di tumbuhi jamur. 

Kadar air yang tinggi mengakibatkan daya simpan menjadi singkat 

karena bakteri atau jamur mudah berkembang biak, sebaliknya kadar air 

yang rendah mengakibatkan daya simpan lebih lama. Menurut Reninda 

(2006) kadar air buah pepaya tinggi yaitu 87, 23%, bubur buah pepaya 

kadar airnya adalah 88% mengalami peningkatan 0,77%. Semakin tinggi 

perbandingan gula dibandingkan buah pepaya, dapat menurunkan kadar 

air dan kadar gula reduksi (Sularjo, 2010). Menurut Salunkhe (1976), 

bahwa proses osmosis yang terjadi pada buah-buahan yang ditambah 

gula menyebabkan air keluar dari bahan sehingga menyebabkan 

berkurangnya kadar air. Pada perlakuan gula 50 g bakteri atau jamur 

tidak mudah berkembang biak, sebaliknya perlakuan gula 25 g lebih 

mudah ditumbuhi jamur. Komposisi gula yang cukup tinggi pada olahan 

pangan dapat mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur, sehingga dapat 

berperan sebagai pengawet. 

Salah satu sifat jamur adalah hidup ditempat yang sedikit asam. 

Menurut Fachrudin (2008) nilai derajat keasaman selai berkisar antara 

3,1-3,5. Menurut Manullang (1997) derajat keasaman mampu 

mengendalikan dan menjaga kestabilan pertumbuhan mikroorganisme 

produk. Selai dengan pH terlalu asam dapat menyebabkan keluarnya air 

dari gel (sinersis). Derajat keasaman selai pada suhu ruang  untuk semua 

perlakuan pada hari kedua semua berada diatas normal yakni antara 3,6 

– 4,3.  Pada hari keempat pH selai mengalami penurunan, perlakuan 

P1G2 dan P2G2 pH berada pada kisaran normal. Hari keenam semua pH 

selai berada diatas normal berkisar antara 3,6 – 3,7. Sedangkan pH selai 

yang disimpan pada suhu dingin di hari kedua rata-rata berada pada 

kisaran normal, pada perlakuan P1G1 dan P3G1 pH berada di atas 

normal yakni 3,7 dan 3,6. Hari keempat pH mengalami naik turun tapi 

masih berada dikisaran normal, begitu juga pada hari keenam perlakuan 

yang memiliki pH diatas normal yakni P2G1, P3G1, dan P3G2. 



D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahanasan diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Semakin banyak buah tomat, sedikit buah pepaya dan sedikit gula 

pasir yang ditambahkan maka kadar vitamin C pada selai akan 

meningkat. 

b. Hasil uji organoleptik menunjukan selai sedikit berasa tomat, sedikit 

beraroma tomat, bertekstur kental dan sangat kental, serta memiliki 

daya terima kurang suka dan suka. 

c. Selai yang paling cepat rusak atau tidak awet yaitu perlakuan P3G1 

yang disimpan pada suhu ruang, sedangkan yang disimpan pada suhu 

dingin (kulkas) sampai hari ke-6 masih bagus dan awet. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka diberikan saran sebagai 

berikut: 

a. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kandungan selai tomat 

yang dapat bermanfaat bagi kesehatan. 

b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memakai kontrol dalam 

rancangan percobaan. 

c. Penambahan pepaya sebaiknya dibuat ekstrak. 

d. Dalam proses pembuatan selai harus diperhatikan lama pemasakan, 

dan takaran pemberian asam sitrat agar dapat menghasilkan selai yang 

lebih berkualitas. 
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