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I. PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara agraris yang memiliki kekayaan alam dan 

keanekaragaman hayat. Negara Indonesia cocok ditanami berbagai jenis buah-

buahan. Tanaman buah yang dibudidayakan di Indonesia adalah nangka. Menurut 

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) produksi buah nangka pada tahun 

2010sebesar 578,327 ton, pada tahun 2011 sebesar 654,808 ton dan pada tahun 

2012 sebesar 663,936 ton. Produksi buah nangka yang mengalami kenaikan 

pertahun, maka limbah yang dihasilkan akan bertambah. 

Limbah yang dihasilkan buah nangka salah satunya adalah kulit nangka. 

Kulit nangka dimanfaatkan sebagai bahan pengental dengan cara diambil 

pektinnya. Pemanfaatan limbah kulit nangka sebagai pektin menjadi salah satu 

alternatif untuk mengurangi impor pektin di Indonesia. Sumber pektin sangat 

mudah didapat, akan tetapi sejauh ini kebutuhan pektin terpenuhi dari hasil impor. 

Nilai ekonomi yang dimiliki pektin cukup tinggi. 

Harga eceran tepung pektin berkisar Rp. 200.000 - Rp. 300.000 per kg. Pada 

tahun 2001, indonesia mengimpor pektin sebanyak 14.242 kg dengan nilai  US $ 

130.599 (Biro Pusat Statistik, 2001). Menurut Badan Pusat Statistika (2012), 

jumlah impor pektin paling banyak terjadi pada tahun 2011 yaitu 291.870 kg 

dengan nilai mencapai 2.977.479 US Dollar. Pemisahan pektin dari jaringan 

tanaman dapat dilakukan dengan cara ekstraksi. Proses ektraksi pektin merupakan 

proses yang sederhana terdiri dari empat tahap yaitu ektraksi, purifikasi ekstrak, 

pengendapan dan peyaringan. 
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Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Prasetyowati (2009) tentang 

ekstraksi pektin dengan menggunakan asam sitrat yang menghasilkan rendemen 

pektin yang sedikit. Menurut Satria dkk. (2008) bahwa ekstraksi pektin limbah 

kulit pisang dengan pelarut asam asetat dan waktu 30-120 menit menghasilkan 

rendemen yang banyak daripada menggunakan pelarut asam sitrat. Pektin 

merupakan kelompok polisakarida yang larut dalam air (PLA) dan merupakan 

asam pektinat yang mengandung gugus metoksil. Di bidang industri, pektin 

digunakan sebagai pengemulsi dalam produk makanan serta bahan pencampur 

obat-obatan dan kosmetik (Akhmalludin, 2011). 

Pemanfaatan pektin dapat diaplikasikan ke dalam jelly drink jambu biji 

merah. Jelly drink merupakan produk minuman semi padat yang terbuat dari sari 

buah yang masak dan proses pembuatannya ditambhakan gula. Penambahan 

pektin dalam jelly drink diharapkan mampu menghasilkan tekstur yang mantap, 

dimana saat dikonsumsi dengan bantuan sedotan jelly drink mudah hancur, namun 

bentuk gelnya masih terasa di mulut. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu 

dilakukan penelitian tentang uji karakter fisikokimia pektin dari albedo nangka 

dengan konsentrasi asam asetat dan lama waktu ekstraksi, sehingga didapat hasil 

pektin yang optimal dan melakukan uji aplikasi untuk mengetahui pemanfaatan 

pektin hasil ekstraksi sebagai gelling agent pada pembuatan jelly drink jambu biji 

merah. 

1. 2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1a. Mengetahui interaksi antara konsentrasi asam asetat dan waktu ekstraksi 

terhadap pembuatan pektin albedo nangka 
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1b. Mengetahui pengaruh konsentrasi asam asetat terhadap ekstraksi pektin 

albedo nangka 

1c. Mengetahui pengaruh lama waktu dalam ekstraksi pektin albedo nangka 

2. Mengetahui hasil pektin albedo nangka yang sesuai dengan standar IPPA

3. Mengetahui pengaruh penambahan pektin albedo nangka terhadap kualitas

produk jelly drink jambu biji merah.

1. 3. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah 

1a. Diduga adanya interaksi antara konsentrasi asam asetat dan waktu ekstraksi 

terhadap pembuatan pektin albedo nangka 

1b. Diduga adanya pengaruh konsentrasi asam asetat terhadap ekstraksi pektin 

albedo nangka 

1c. Diduga adanya pengaruh lama waktu dalam ekstraksi pektin albedo nangka 

2. Diduga adanya hasil pektin albedo nangka yang sesuai dengan standar IPPA

3. Adanya pengaruh penambahan pektin albedo nangka terhadap kualitas

produk jelly drink jambu biji merah.


