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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi pangan semakin maju seiring dengan 

perkembangan zaman. Berbagai inovasi pangan dilakukan oleh beberapa 

industry pengolahan pangan dalam menciptakan produk baru di masyarakat. 

Selai adalah salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-

buahan yang sudah dihancurkan, ditambah gula dan dimasak hingga kental 

atau berbentuk setengah padat. Buah – buahan yang dipilih untuk dijadikan 

bahan dalam pembuatan selai adalah buah yang belum cukup matang dan 

rasanya asam. Syarat pembuatan selai yang baik antara lain adalah 

mengandung asam yang berguna untuk mengentalkan selai dan menurunkan 

pH. Selai yang biasanya dibuat dari buah-buahan kini bisa dibuat dari 

berbagai macam limbah, contohnya kulit pisang yang biasanya dibuang 

menjadi sampah kini dapat diolah menjadi makanan yang bergizi tinggi, Kulit 

pisang ini sendiri mempunyai pektin yang tinggi sehingga dapat 

dimanfaatkan menjadi bahan dasar pembuatan selai. 

Selai buah adalah awetan buah yang memiliki tekstur kental, bahkan 

semi padat. Selai buah disukai oleh banyak orang dan dari berbagai golongan 

masyarakat, sehingga pembuatan selai ini mempunyai prospek yang baik 

untuk dikembangkan. 
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Selain asam syarat untuk mendapatkan hasil selai yang baik yaitu gula. 

Dalam pembuatan selai buah ini gula merupakan pengental dan pengawet 

alami. Selain itu, gula berfungsi untuk mengeraskan buah dan memberi rasa 

manis. Dalam pembuatan selai ini gula diperoleh dari buah kersen dan gula 

pasir. Buah kersen ini mengandung karbohidrat yang cukup banyak. 

Karbohidrat tersebut salah satunya yaitu berupa glukosa. 

Berdasarkan penelitian SNI (2013), beberapa hal yang mempengaruhi 

kualitas dalam pembuatan selai buah adalah warna, keseragaman bentuk dan 

ukuran, kemasan produk, ketahanan dalam penyimpanan, aroma, dan cita 

rasa. Daya tahan selai dalam penyimpanan ini dipengaruhi oleh penerapan 

system perawatan dan kadar gula yang digunakan. Kadar gula dalam 

pembuatan selai ini ditentukan sebesar minimal 62%, hal ini dimaksudkan 

untuk dapat membentuk tekstur gel dalam pembuatan selai buah. Dalam hal 

ini, gula yang digunakan tidak hanya berguna untuk pemanis saja namun juga 

digunakan sebagai pengawet selai buah. 

Pohon kersen (Muntingia calabura) biasanya digunakan sebagai pohon 

peneduh oleh masyarakat. Pohon kersen ketika sudah berbuah menghasilkan 

buah yang cukup banyak, sehingga banyak yang berjatuhan dan dibiarkan. 

Buah ini juga tidak bisa disimpan dengan waktu yang lama. Buah kersen 

mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, serat dan vitamin C. Banyaknya 

kandungan senyawa kimia pada buah kersen ini membuat buah ini berkhasiat 

menjadi obat, antara lain : menurunkan panas, menghambat perkembangan 

sel kanker, dan mengobati asam urat (Gemilang,2012). 
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Syarat dalam pembuatan selai yang selanjutnya yaitu pektin. Pektin 

adalah zat yang berfungsi untuk mengentalkan selai. Pektin terdapat dalam 

semua buah dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pektin ini merupakan serat 

yang larut di dalam air. Pektin banyak ditemukan pada buah yang belum 

masak, semakin masak buahnya maka semakin berkurang kadar pektinnya. 

Pektin juga terdapat pada bunga rosella. 

Ketiga syarat di atas merupakan bahan pokok untuk membuat selai yang 

baik, sehingga konsumen dapat menyukai selai yang dihasilkan tersebut. 

Untuk menarik minat konsumen, selai ini ditambahkan warna yang berasal 

dari bunga rosella. Bunga rosella ini mengandung antosianin. Antosianin 

merupakan pigmen tumbuhan yang memberikan warna merah. Selain sebagai 

pewarna, antosianin ini merupakan salah satu zat aktif yang dapat 

menghambat pertumbuhan sel kanker bahkan mematikan sel kanker tersebut. 

Rosella merupakan salah satu tanaman berkhasiat. Meskipun rosella 

belum banyak dimanfaatkan di Indonesia, tetapi tanaman ini telah 

dimanfaatkan sejak dahulu di negara lain. Di India, Afrika, dan Meksiko, 

seluruh bagian tanaman rosella berfungsi sebagai obat tradisional. Bunga 

rosella, selain mempunyai rasa yang enak dan berkhasiat sebagai antioksidan 

juga digunakan untuk penurun tekanan darah tinggi, anti kejang, obat 

cacingan, perangsang peristaltik usus, dan antiseptik usus. 

Bunga rosella juga dapat dimanfaatkan menjadi selai, warnanya yang 

merah menyala, menghasilkan selai yang menyehatkan dan berwarna cantik. 
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Selain itu rosella ini tidak terlalu banyak mengandung serat.Satu hal yang 

unik rasa asampada kelopak rosella yang menyegarkan. 

Ahli gizi menemukan kelopak segar rosella yang dijual di pasar Amerika 

tengah tinggi kalsium, riboflavin, niasin, dan zat besi. Kandungan vitamin C 

yang terdapat  dalam  bunga  rosella  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  

buah-buahan lainnya. Setiap 100 gr kelopak bunga  rosella mengandung 

244,4 mg  vitamin  C (Jabar, 2012). 

Kulit pisang ambon merupakan limbah pertanian selama ini belum 

optimal untuk dimanfaatkan. Menurut Buckle (2011), kulit pisang ambon 

memiliki kandungan pektin tinggi yang merupakan salah satu syarat dalam 

pembuatan selai. Pektin merupakan karbohidrat yang berasal dari dinding sel 

tumbuhan. Serat pektin merupakan senyawa polisakarida yang bisa larut 

dalam air dan membentuk cairan kental (jelly). Pektin digunakan sebagai 

pembentuk jeli selai,pengental, dan dalam bidang farmasi dimanfaatkan 

sebagai obat diare (Marcia,2004). 

Berdasarkan penelitian Aisman (2001), bahwa dari analisis rendemen 

pektin, kadar abupektin, danmetoksi pectin dari beberapa jenis kulit pisang, 

menyatakan bahwa kulit pisang ambon memberikan rendemen sebesar 1,09% 

relative lebih tinggi dari pada kulit pisang raja yang menghasilkan rendemen 

sebesar 1,01%. 

Ketiga bahan yang digunakan ini mengandung vitamin C . Vitamin 

diperlukan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang sedikit, tetapi vitamin ini 

juga penting bagi tubuh kita. Vitamin ini berperan sebagai katalisator organik, 
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mengatur proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Vitamin C banyak 

terkandung dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Vitamin C yang 

terkandung dalam selai ini juga berfungsi untuk mencegah selai menjadi 

tengik dan mencegah perubahan warna selai. 

Vitamin C juga merupakan antioksidan, ini berarti vitamin C dapat 

mencegah terjadinya reaksi oksidasi. Contoh makanan yang mengandung 

sedikit vitamin C, seperti pisang dan apel yang mudah mengalami oksidasi 

yang ditandai dengan berubah warna ketika dibiarkan dalam jangka waktu 

lama di udara terbuka. 

Melihat dari banyaknya manfaat yang terdapat dalam bahan-bahan utama 

yang digunakan ini maka perlu dikembangkan dalam pembuatan suatu 

produk oalahan makanan yang bernilai jual tinggi. Selain itu, dilihat dari 

kandungan yang terdapat dalam ketiga bahan yang digunakan ini maka 

percuma untuk membiarkan buah ini busuk tanpa digunakan. Ditinjau dari 

manfaat dan kandungan yang dimiliki oleh ketiga bahan ini peneliti ingin 

membuat olahan makanan yang lebih bernilai yaitu dengan membuat selai. 

Menurut penelitian Nurkhasanah (2013) menyatakan bahwa vitamin C 

tertinggi pada perlakuan K2R2 (penambahan 100g bunga rosela dan 

penambahan 100g buah kersen) sedangkan terendah pada perlakuan K0R0 

(tanpa penambahan bunga rosela dan tanpa penambahan buah kersen) dengan 

menggunakan kulit pisang 50 g untuk semua perlakuan, semakin tinggi 

penambahan buah kersen dan kelopak rosela semakin tinggi kadar vitamin C 

nya.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mencoba 

melakukan kajian tentang “Kandungan Vitamin C dan Sifat Organoleptik 

pada Selai Kulit Pisang Ambon Dengan Penambahan Buah Kersen  dan 

Bunga Rosella”. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan masalah yang luas perlu adanya 

pembatasan masalah dengan mengacu pada : 

1. Subyek penelitian : Kulit pisang ambon, Buah kersen,  Bunga Rosella 

2. Obyek penelitian : Selai kulit pisang ambon dengan penambahan 

buah kersen dan bunga rosella 

3. Parameter penelitian: Kandungan Vitamin C dan Organoleptik meliputi 

Aroma, Rasa, Tekstur dan Warna pada Selai. 

 
C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kandungan vitamin C pada selai kulit pisang ambon dengan 

penambahan buah kersen dan bunga rosella ? 

2. Bagaimanakah  hasil sifat organoleptik selai kulit pisang ambon dengan 

penambahan buah kersen dan bunga rosella? 

 
D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kandungan vitamin C pada selai kulit pisang ambon 

dengan penambahan buah kersen dan bunga rosella. 

2. Untuk mengetahui hasil sifat organoleptik selai kulit pisang ambon dengan 

penambahan buah kersen dan bunga rosella. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Umum 

Sebagai wawasan tambahan bagi pembaca dalam pemanfaatan buah dan 

tanaman yang ada disekitarnya dalam pembuatan atau pengolahan sebagai 

produk makanan yang bermanfaat dan sebagai tambahan referensi 

kepustakaan terutama mengenai pembuatan selai dan pemanfaatan 

tanaman yang digunakan. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman 

dalam penelitian khususnya pada pembuatan selaikulit pisang ambon 

dengan penambah buah kersen  dan bunga rosella. 

3. Bagi IPTEK 

a. Penelitian  ini diharapkan bias menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Menghasilkan keanekaragaman produk olahan selai dari limbah ,buah-

buahan, dan bunga yaitu kulit pisang ambon, buah kersen dan bunga 

rosella. 

 

 

 

 

 

 

 

 




