
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Selai merupakan salah satu olahan pangan yang dibuat untuk 

memperpanjang masa simpan dan meningkatkan nilai ekonomis produk. Bahan 

utama pembuatan selai pada umumnya harus mengandung sumber serat pangan, 

diantaranya buah-buahan dan sayur-sayuran. Salah satu sumber serat pangan yang 

dapat dijadikan bahan utama selai adalah wortel. Wortel dipilih karena memiliki 

beberapa keunggulan yaitu kaya akan kandungan gizi, diantaranya vitamin A dan 

β-karoten. Oleh karena itu apabila wortel dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai, 

dapat meningkatkan kesehatan dan ketahanan terhadap berbagai macam penyakit. 

Selain itu pengolahan wortel menjadi produk selai, diharapkan mampu menjadi 

alternatif bagi masyarakat yang tidak suka mengonsumsi sayur secara langsung, 

untuk tetap memenuhi kebutuhan gizinya. 

 Pada pembuatan selai, padatan yang dibuat tidak kurang dari 45 bagian 

berat buah yang dihancurkan dan 55 bagian berat sukrosa yang ditambahkan. 

Produsen pada umumnya banyak menambahkan bahan pengental untuk 

menciptakan tekstur dan daya oles yang baik pada selai. Salah satu bahan pangan 

yang berpotensi menjadi bahan pengental yaitu tepung porang. Tepung porang 

merupakan tepung yang dibuat dari umbi porang, dan  memiliki kandungan 

glukomanan yang lebih tinggi sebesar 64,98%, daripada komponen lain yang 

terkandung didalamnya (Arifin, 2001).  
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Glukomanan merupakan serat pangan yang bersifat hidrokoloid kuat dan 

rendah kalori. Oleh karena itu, banyaknya kandungan glukomanan pada tepung 

porang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengental, penstabil, pengenyal dan 

pembentuk tekstur pada beberapa produk pangan. Tepung porang sangat 

berpotensi digunakan sebagai bahan pengental dalam pembuatan selai, karena 

memiliki harga yang murah dibanding pengental jenis lain dan kemampuan gel 

yang baik. Oleh karena itu, perlu diteliti penggunaan tepung porang dalam 

pembuatan selai wortel.  

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

porang terhadap karakteristik fisik selai wortel, yang meliputi aktivitas air, 

sineresis, tekstur dan daya oles, serta mengetahui konsentrasi tepung porang 

paling optimal untuk menghasilkan selai wortel yang paling disukai. Manfaat dari 

penelitian ini yaitu agar tepung porang dapat digunakan menjadi bahan pengental 

pada pembuatan selai, serta dapat meningkatkan nilai tambah tepung porang. 

 

1.3. Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh penambahan tepung 

porang tehadap setiap sifat fisik selai wortel yaitu nilai aw, sineresis, tekstur dan 

daya oles.  

 

  


