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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman apel di Kota Batu pada tahun 2015 tercatat ada 3.107.195 pohon 

dengan produksi 147.000 ton (Dinas Pertanian Kota Batu, 2015). Hal ini berarti 

buah apel memiliki tingkat panen yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan 

menjadi berbagai produk olahan seperti wingko, dodol, jus dan sari buah. KSU 

Brosem merupakan salah satu industri pengolahan sari buah apel, dimana dalam 

setiap kali produksi menghasilkan limbah padat sari apel Rome beauty sebanyak 

7-15 kg perhari. Limbah padat sari apel ini berupa kulit dan daging buah apel 

yang masih mengandung karbohidrat 12,88%, gula reduksi 3,22%, serat pangan 

0,52%, dan vitamin C 3,12% (Maclean, 2006).  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2005), hasil samping sari 

apel ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan nata, selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2006), hasil samping sari apel juga dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan dodol. Hasil samping sari apel memiliki 

kandungan air yang cukup tinggi sehingga tidak cocok dimanfaatkan dalam 

pembuatan cake ataupun roti karena sulit untuk mendapatkan tekstur yang 

diinginkan (struktur yang dihasilkan kurang kompak). Oleh karena itu, hasil 

samping sari apel ini lebih cocok dibuat dalam pembuatan produk yang tidak 

terlalu membutuhkan tekstur seperti cake, salah satunya yaitu wingko. Wingko 

adalah salah satu makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, kelapa parut, 

gula, dan bahan tambahan lainnya. Seiring perkembangan zaman, bahan 

pembuatan wingko banyak dimodifikasi dengan penambahan buah seperti apel 

sebagai penambah cita rasa atau memperbaiki kenampakan produk. Wingko yang 
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berkualitas tentunya memiliki sifat fisik, kimia dan organoleptik sesuai standar 

wingko pada umumnya, hanya saja wingko dengan penambahan buah biasanya 

memiliki aroma dan rasa khas buah itu sendiri.  

Wingko tergolong makanan semi basah dengan kadar air 10-40% sehingga 

umur simpannya sangat pendek yaitu 1-2 hari. Kandungan lemak wingko yang 

cukup tinggi sekitar 10% juga memudahkan terjadinya kerusakan oksidatif, yang 

menyebabkan aroma produk menjadi tengik dan tidak disukai oleh konsumen. 

Modifikasi proses dan bahan pengemas sangat dibutuhkan untuk mempertahankan 

kualitas dan menurunkan kerusakan produk wingko selama penyimpanan. Edible 

coating merupakan suatu lapisan tipis yang dapat memberikan perlindungan dari 

oksigen, mengurangi penguapan air, sebagai pembawa senyawa antioksidan atau 

antibakteri yang dapat melindungi produk dari kerusakan oksidatif maupun 

mikrobiologis. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathin (2013), proses termal dan 

pengemasan vakum dapat mempertahankan mutu wingko lebih dari 2 minggu 

dilihat dari penurunan kadar air dan aw. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Pradani dkk (2013), aplikasi edible coating ekstrak teh hijau dapat menghambat 

kerusakan oksidatif wingko hingga penyimpanan hari ke-2 namun warna atau 

kenampakan wingko yang dihasilkan kurang menarik karena warnanya cenderung 

berubah menjadi lebih gelap. Razak et al, (2013) mengatakan bahwa ekstrak jeruk 

nipis dapat mepertahankan umur simpan bakso sampai 3 hari. Mengacu pada 

beberapa penelitian tersebut, peneliti mengajukan penelitian berjudul 

“Pemanfaatan Limbah Padat Sari Apel dalam Pembuatan Wingko yang Dikemas 

dengan Edible Coating Ekstrak Jeruk Nipis”.  
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh proporsi bahan baku (tepung ketan: limbah padat sari

apel) yang tersarang dalam variasi metode pemanasan kelapa parut terhadap

mutu wingko

2. Mengetahui perlakuan terbaik wingko akibat perbedaan proporsi bahan baku

(limbah padat sari apel: tepung ketan) yang tersarang dalam variasi metode

pemanasan kelapa parut

3. Mengetahui pengaruh variasi penambahan ekstrak jeruk nipis dalam

pembuatan edible coating terhadap kualitas wingko selama penyimpanan.

1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian kali ini antara lain: 

1. Terdapat pengaruh variasi metode pemanasan kelapa parut terhadap mutu

wingko yang dihasilkan

2. Proporsi bahan baku (tepung ketan: limbah padat sari apel) yang tersarang

dalam variasi metode pemanasan kelapa parut berpengaruh terhadap mutu

wingko yang dihasilkan

3. Variasi penambahan ekstrak jeruk nipis dalam pembuatan edible coating dapat

mempengaruhi mutu wingko selama penyimpanan.


