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BAB I 

PENDAHULUAN 

Produk hortikultura merupakan salah satu hasil dari kekayaan alam 

Indonesia, terutama sayuran yang menempati posisi penting dalam hal pemenuhan 

kebutuhan zat gizi bagi manusia. Sayur mudah mengalami perubahan fisiologis, 

kimiawi, dan mikrobiologi setelah panen apabila tidak ditangani lebih lanjut. 

Sayur yang tidak memenuhi standar mutu pemasaran dapat dimanfaatkan menjadi 

berbagai macam hasil olahan seperti sari buah, manisan, jelly, selai, dan acar. 

Selai merupakan salah satu jenis makanan awetan yang berupa buah atau sayuran 

yang sudah dihancurkan, yang kemudian ditambahkan gula dan dimasak hingga 

kental atau berbentuk setengah padat. Selai yang baik berwarna cerah, jernih, 

kenyal seperti agar-agar, dan mempunyai rasa sayur asli.  

Selai menggunakan sayuran lokal seperti wortel, bayam, dan brokoli 

sebagai bahan baku pembuatan selai yang diharapkan akan mengurangi 

ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan sayuran import dan 

meningkatkan potensi pangan lokal yang tersedia di Indonesia. Wortel merupakan 

sayuran yang memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat untuk semua 

umur, terutama untuk kalangan anak-anak. Anak – anak pada usia dini 

memerlukan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan, perkembangan dan 

metabolisme tubuh. Kandungan gizi yang terdapat pada wortel yaitu vitamin, 

karoten, kalsium, fosfor, dan mineral. 

Buah atau sayur yang digunakan untuk proses pembuatan selai harus 

mengandung pektin, gula, dan asam yang cukup. Dalam proses pembuatan selai 
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pektin diperlukan untuk pembentukan gel atau sebagai bahan pengental pada selai 

dan jelly. Menurut Ropiani (2006), penambahan pektin pada pembuatan selai 

dilakukan untuk mengatasi masalah gagalnya pembentukkan gel pada proses 

pembuatan selai yang terbuat dari sayuran maupun buah-buahan yang memiliki 

kandungan pektin rendah. Gel pektin dapat terbentuk pada berbagai suhu 

walaupun kecepatan pembentukkan gel-nya tergantung pada berbagai faktor 

antara lain gula, konsentrasi pektin, jenis pektin, pH dan suhu. Penambahan 

sukrosa pada proses pembuatan produk makanan seperti selai berfungsi untuk 

memberikan rasa manis dan sebagai pengawet yaitu apabila penambahan sukrosa 

pada konsentrasi tinggi akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan 

cara menurunkan aktivitas air dari bahan pangan (Margono, 2000). 

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh penambahan pektin yang berbeda konsentrasi terhadap 

kadar air, pH, tingkat kemanisan, tekstur, dan sifat organoleptik selai wortel. 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat mengetahui konsentrasi 

penambahan pektin yang terbaik pada proses pembuatan selai wortel serta selai 

wortel dapat diaplikasikan sebagai diversifikasi pangan.  

 


