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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Markisa (Passiflora) merupakan buah yang tropis, sehingga buah ini banyak 

ditemukan di daerah yang memiliki iklim tropis, salah satunya adalah Indonesia. 

Indonesia memiliki produksi buah markisa yang terus meningkat tiap tahunnya. 

Pada tahun 2003 produksi markisa Indonesia adalah 71.899 ton, sedangkan pada 

tahun 2010 meningkat menjadi 131.988 ton (Badan Pusat Statistik, 2010).  

Di Indonesia ada beberapa varietas markisa yang dibudidayakan.  Markisa 

memiliki beberapa jenis yang dibedakan bedasarkan asal dan fisiologis, menurut 

Rukmana (2003) Markisa sayur atau erbis (Passiflora lingulari), markisa ungu 

atau siuh (Passiflora edulis) dan markisa  kuning. Markisa ungu dibudidayakan di 

daerah dataran tinggi, sedangkan markisa kuning banyak dibudidayakan didaerah  

dataran rendah. Markisa ungu dan markisa kuning adalah markisa yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia, biasanya dikonsumsi secara langsung, namun saat ini 

buah tersebut menjadi icon beberapa daerah sebagai buah tangan yaitu daerah 

Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan. Jenis markisa tersebut menjadi bahan baku 

sari buah. Pada produksi sari buah, bagian yang dimanfaatkan adalah buah yang 

memiliki warna kuning dan memiliki biji berwarna hitam dan berukuran kecil. 

Bagian buah yang digunakan untuk produk sari buah markisa hanya sebagian 

kecil dari buah markisa.   

Pembuatan sari buah markisa menghasilkan limbah yaitu kulit buah 

markisa, sebanyak kurang lebih 54-60% dari buah markisa adalah kulit buah 

markisa. Pada setiap jenis varietas markisa memiliki ketebalan kulit yang berbeda. 

Kulit Buah markisa selama ini hanya menjadi limbah pada produksi sari buah 



2 
 

 
 

markisa. Selama ini kulit buah dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak, pupuk 

untuk tanaman ataupun tidak dimanfaatkan yaitu langsung dibuang. Kulit markisa 

mengandung berbagai senyawa yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan, salah 

satunya adalah pektin. 

Pektin merupakan senyawa golongan karbohidrat yaitu polisakarida. 

Pektin dalam bentuk larutan merupakan kolodial reversibel,sifat ini menyebabkan 

pektin memiliki struktur yang mirip seperti jelly, saat dicampur dengan air 

(Desrosier, 1969). Pektin menjadi bahan untuk pembentukkan jelly pada produk 

permen jelly atau jelly. Pektin komersil dihasilkan dari buah pepaya dan apel, 

untuk mendapatkan pektin murni dari buah dapat dilakukan dengan mengekstrak. 

Indonesia memiliki kebutuhan pektin yang banyak, namun Indonesia masih 

mengandalkan pektin import dengan harga tinggi.  

Proses ekstraksi pektin dapat dilakukan dengan cara perendaman dengan 

suhu dan menggunakan pelarut. Suhu yang biasa digunakan adalah 60-90
0
 C dan 

pelarut  yang biasa digunakan ialah pelurut yang bersifat asam, antara lain HCl. 

Kualitas pektin hasil rendemen ekstrak pektin dipengaruhi oleh berbagai kondisi 

antara lain sumber pektin dan proses pengeringan. Buah-buahan memiliki kadar 

protopektin yang berbeda-beda dan proses pengeringan pada bahan baku dapat 

mempengaruhi proses ekstraksi. 

1.2 Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui pengaruh interaksi antara faktor varietas buah markisa dan 

pengeringan kulit markisa terhadap karakteristik pektin. 

b. Mengetahui pengaruh varietas buah markisa terhadap karakteristik pektin 

yang dihasilkan. 
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c. Mengetahui pengaruh kesegaran bahan baku kulit buah markisa terhadap 

karakteristik pektin yang dihasilkan. 

1.3 Hipotesa Penelitian  

a. Diduga ada pengaruh interaksi antara faktor perbedaan varietas dan proses 

pengeringan kulit markisa terhadap karakteristik pektin kulit markisa yang 

dibandingkan dengan pektin komersil. 

b. Diduga ada perbedaan pengaruh varietas buah markisa terhadap karak-

teristik pektin yang dihasilkan. 

c. Diduga ada perbedaan pengaruh kesegaran bahan baku kulit buah markisa 

terhadap karakteristik pektin yang dihasilkan. 

 


