
I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Kulit kacang tanah merupakan salah satu limbah yang menarik untuk diteliti, 

karena jumlah produksi kacang tanah di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 

682,258 ton. Bedasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) berat kulit kacang tanah 30% 

dari berat keseluruhan kacang tanah maka kuantitas limbah kulit kacang tanah  

mencapai 204,2 ton. Besarnya produksi kacang tanah tersebut maka semakin banyak 

limbah atau bagian tanaman kacang tanah yang tidak dimanfaatkan. Sejauh ini 

pemanfaatan kacang tanah masih terbatas  pada pengolahan bijinya. Sedangkan 

untuk kulitnya belum dimanfatkan secara maksimal, padahal kulit kacang tanah 

memiliki makronutrien yang belum banyak dimanfaatkan. Kulit kacang tanah 

terdapat senyawa selulosa, hemiselulosa dan lignin. Kulit kacang tanah terdapat 

selulosa yang cukup tinggi yaitu 45,2% sehingga kulit kacang berpotensi 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan CMC. 

 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) merupakan molekul anionik yang mampu 

mencegah terjadinya pengendepan protein pada titik isoelektrik dan meningkatkan 

viskositas produk pangan. CMC dimanfaatkan sebagai bahan pengental, bahan gel, 

dan stabilisasi. Akan tetapi kebutuhan CMC di Indonesia belum terpenuhi. Secara 

garis besar proses pembuatan  CMC melalui 2 (dua)  tahap reaksi, yaitu reaksi 

alkalisasi dan kedua reaksi eterifikasi (Setiawan, 2005). Adapun beberapa penelitian 

yang dilakukan dalam pembuatan  CMC salah satunya dilakukan oleh Pushpamalar 

dkk. (2005) yang menggunakan limbah sagu dengan variasi konsentrasi asam 

kloroasetat pada tahap karboksimetilasi yang meraih derajat subtitusi cukup tinggi 

yaitu 0,821. 
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Sedangakan pada penelitian Silsia dkk.  (2018)  bahan baku dari pelepah kelapa sawit 

dengan variasi asam trikloroasetat menghasilkan DS 0,51- 0,76 dan menghasilkan 

warna yang gelap. Penelitian sebelumnya dari Pamila (2014) dengan perlakuan asam 

kloroasetat 6 g dan  lama agitasi 4 jam dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap sifat fisik pada CMC, serta  penggunaan  jenis asam yang tepat dapat 

mempercepat pembentukan CMC, manun pada penelitian Nisa dkk. (2014) 

perlakuan asam kloroasetat 4 g dan  lama agitasi 1 jam menghasilkan perlakuan 

terbaik. Untuk itu  guna mendapatkan efektifitas dan hasil yang baik  maka  penulis 

melakukan  pengkajian  perlakuan konsentrasi asam kloroasetat  dan lama agitasi 

yang terbaik  untuk menghasilkan CMC berkualitas baik.  

CMC  yang dihasilkan akan di aplikasikan pada produk permen jeli yang  

merupakan campuran karbohidrat dan diproses menjadi sistem koloid stabil yang 

mempunyai konsistensi semi padat. Kualiatas permen jeli tergantung dari gula dan 

bahan pembuat gel yang ditambahkan. Penambahan bahan pembuat gel ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas permen jeli baik dari sifat kimia, fisik 

terutama tekstur, dan organoleptik. Enggarwati  (2008)  dalam penelitiannya yaitu 

konsentrasi CMC akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap tekstur permen 

jeli nanas. Bertolak pada penelitian diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pemanfaatan selulosa sebagai bahan baku CMC dan 

pemanfaatannya pada permen jeli. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Mengetahui interaksi variasi konsentrasi asam kloroasetat dan lama agitasi

terhadap karakteristik  kimia maupun fisik CMC.
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2. Mengetahui pengaruh variasi  konsentarsi asam kloroasetat terhadap 

karakteristik fisik dan kimia CMC.  

3. Mengetahui pengaruh  penambahan CMC  terhadap kualitas permen jeli Jambu.   

1.2 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Terdapat  interaksi  variasi  konsentarsi Asam Kloroasetat dan lama agitasi    

terhadap karakteristik fisik dan kimia CMC. 

2. Terdapat  pengaruh variasi konsentrasi asam kloroasetat terhadap karakteristik 

fisik dan kimia CMC. 

3. Terdapat pengaruh  penambahan CMC  terhadap kualitas Permen Jeli Jambu.
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