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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Apel adalah salah satu buah yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Apel 

digemari karena rasanya yang manis dan kandungan gizinya yang tinggi. Buah apel 

mempunyai kandungan air dan vitamin yang tinggi, serta kalori yang cukup kecil. 

Buah apel merupakan buah yang berasal dari daerah dengan iklim sub-tropis. Di 

Indonesia buah apel banyak ditanam oleh petani di daerah Batu, Malang. 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Malang tahun 2009 menyebutkan bahwa 

luas lahan apel saat ini sekitar 600 hektar, dengan jumlah pohon apel sebanyak 

2.506.546. Dari jumlah itu, produksi apel hanya 24.625 ton per tahun. Terdapat tiga 

varietas apel yang dikembangkan di daerah tersebut yakni Manalagi, Rome Beauty 

dan Anna. Apel merupakan komoditi buah yang mudah mengalami kerusakan 

karena kondisi cuaca dan serangan hama. Kerusakan apel juga terjadi karena 

perubahan komponen-komponen kimia dalam buah. Perubahan komponen kimia 

dapat mempengaruhi sifat fisik apel. Perubahan sifat fisik dan kimia pada apel dapat 

menurunkan mutu dari apel itu sendiri. 

Sejauh ini apel lebih banyak dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat, 

meskipun sudah ada beberapa diversifikasi pangan pada apel seperti minuman sari 

apel, cuka apel dan keripik apel. Produksi apel yang terus meningkat menyebabkan 

bahan baku apel yang melimpah  sehingga perlu dilakukan pengolahan karena masa 

simpan buah apel yang pendek, salah satunya adalah menjadikan tepung buah. 

Tepung buah merupakan produk setengah jadi yang saat ini mulai banyak 

dikembangkan contohnya tepung pisang, tepung kulit buah naga dan tepung 

nangka. Apel merupakan komoditas yang sangat tepat sekali untuk dijadikan tepung 
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buah, kadar air yang tinggi menyebabkan daya simpan apel yang begitu pendek, 

proses penepungan akan menurunkan lebih dari 60% kadar air dalam buah apel 

sehingga meningkat daya simpan.  

Kualitas tepung buah apel yang dihasilkan bergantung pada metode yang 

digunakan selain itu varietas buah juga berpengaruh terhadap mutu tepung buah 

apel. Proses penepungan merupakan salah satu cara pengolahan produk setengah 

jadi yang bisa mempertahankan nutrisi pada buah apel, penggunaan alat yang 

berbeda pada metode pengeringan akan menghasilkan mutu yang berbeda pada 

tepung buah tersebut. Proses pengeringan biasanya dilakukan secara konvensional 

dan modern. Pada penelitian ini akan menggunakan metode yang modern dengan 

penggunaan alat pengering cabinet dryer kemudian juga menggunakan kombinasi 

microwave dan refrigerator. Microwave oven merupakan alat pemanas yang 

memanfaatkan frekuensi gelombang mikro yang menggerakkan molekul-molekul 

dalam bahan pangan sehingga muncul energi panas molekul-molekul yang bergerak 

seperti air, lemak dan gula molekul tersebut akan bergerak lebih cepat dan terjadi 

tabrakan antar molekul sehingga menghasilkan panas. Refrigerator merupakan alat 

pendingin sampai titik beku, kegunaan alat ini berfungsi untuk menguapkan kadar 

air dalam bahan dengan cepat. Pada penelitian ini akan diuji kandungan fisiko kimia 

pada tepung buah apel dengan perlakun perbedaan metode pengeringan dan 

perbedaan varietas buah apel (manalagi, anna dan rome beauty). 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui interaksi perlakuan perbedaan metode pengeringan dan 

perbedaan varietas buah apel terhadap kualitas fisiko kimia tepung buah apel 
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2. Mengetahui pengaruh perlakuan variasi jenis varietas terhadap kualitas 

fisiko kimia tepung buah apel anna , manalagi  dan rome beauty 

3. Mengetahui pengaruh perlakuan variasi metode pengeringan terhadap 

kualitas fisiko kimia tepung buah apel 

1.3 Hipotesa Penelitian 

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dirumuskan hipotesa yang akan diuji 

kebenarannya. 

1. Terjadi interaksi anatara perbedaan perlakuan metode pengeringan dan 

perbedaan varietas buah apel terhadap kualitas fisiko kimia tepung buah apel  

2. Terdapat pengaruh perlakuan perbedaan metode pengeringan pada tepung 

buah apel anna, manalagi  dan rome beauty terhadap kualitas fisiko kimia 

tepung apel 

3. Terdapat pengaruh perlakuan perbedaan varietas pada tepung buah apel 

anna, manalagi  dan rome beauty terhadap kualitas fisiko kimia tepung apel 

 




