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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Selai merupakan makanan berbentuk pasta yang diperoleh dari pemasakan bubur 

buah, gula dan dapat ditambahkan asam serta bahan pengental . Proporsinya adalah 45% 

bagian berat buah dan 55% bagian berat gula. Campuran yang dihasilkan kemudian 

dikentalkan sehingga hasil akhirnya mengandung total padatan terlarut minimum 65% 

(Fachruddin, 1998).  

Menurut Muchtadi et al., (1979) faktor yang mempengaruhi pembentukan selai yaitu 

kadar gula, pektin dan asam. Gula dan pektin harus berada pada keseimbangan yang sama 

agar menghasilkan karakteristik selai yang baik. Menurut Buckle et al., (1987) kondisi 

optimum untuk pembentukan gel pada selai adalah pektin (0,75-1,5%), gula (65-70%) dan 

pH (3,2-3,4). Menurut Desrosier (2008) dalam pembuatan selai buah harus menggunakan 

buah yang mengandung pektin dan asam yang cukup untuk menghasilkan selai yang baik. 

Seiring dengan semakin meningkatnya lahan budidaya buah naga merah, tentunya 

produksi buah naga merah dari tahun ke tahun juga akan meningkat. Sampai saat ini buah 

naga merah hanya dijual dan dikonsumsi dalam bentuk buah segar. Buah naga segar  tidak 

bisa disimpan lama, umur simpannya hanya 7-10 hari, sehingga sering terjadi pada waktu 

panen raya harganya menjadi murah (Anon.,2008). Buah naga merah dapat diolah menjadi 

produk olahan pangan. bahkan  kulit buah naga merah yang beratnya sekitar 30–35% dari 

berat buah dengan warnanya yang merah dapat juga dijadikan produk pangan, contohnya 

selai, karena kulit buah naga merah mengandung pektin cukup tinggi 20,10 % (Nazzarudin et 

al., 2011).  

Keunggulan buah naga merah untuk dapat diolah menjadi selai, selain karena kulitnya 

banyak mengandung pektin, buah naga merah juga mengandung zat bioaktif yang bermanfaat 

bagi tubuh diantaranya antioksidan yaitu asam askorbat, betakaroten, anthosianin, dan serat 
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pangan dalam bentuk pektin. Buah naga merah mengandung beberapa mineral seperti 

kalsium, phosfor, dan besi (Pratomo,2008). 

Penelitian ini menggunakan rasio daging dan kulit buah naga merah, dengan harapan 

mampu memperbaiki karakteristik selai, dan memperbaiki nilai gizi selai yang dihasilkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah rasio daging dan kulit buah naga merah berpengaruh terhadap 

karakteristik selai. 

2. Berapakah rasio daging dan kulit buah naga merah yang dapat menghasilkan selai 

dengan karakteristik terbaik. 

1.3  Hipotesis 

 

1. Perbedaan rasio daging dan kulit buah naga merah berpengaruh terhadap 

karakteristik selai. 

2. Rasio daging dan kulit buah naga merah yang dapat menghasilkan selai dengan 

karakteristik terbaik. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio daging dan kulit buah terhadap karakteristik 

selai. 

2. Untuk mengetahui rasio daging dan kulit buah naga merah yang tepat untuk 

menghasilkan selai dengan karakteristik terbaik. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 

1. Memberi informasi kepada masyarakat tentang penambahan rasio daging buah 

dan  kulit buah naga merah agar menghasilkan selai dengan karakteristik terbaik.  
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2. Menganekaragamkan jenis produk pangan dengan pembuatan selai buah naga 

merah yang dicampur dengan kulit buahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


