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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan produsen jambu mete terbesar 

di Indonesia. Dengan luas areal perkebunan sebesar 166.754 Hektar, produksi 

jambu mete pada tahun 2015 di provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai angka 

44.977 ton, dan kabupaten Sumba Barat Daya merupakan penyumbang ketiga 

terbesar dengan 5.035 ton setelah Flores Timur dan Sikka. Budidaya tanaman 

mete sudah menjadi keseharian masyarakat  Sumba, sebanyak 16.452 petani di 

kabupaten Sumba Barat Daya mengusahakan mete sebagai sumber pendapatan 

mereka (Direktorat Jendral Perkebunan, 2016).  

Tanaman mete dapat tumbuh di tanah kering dengan curah hujan yang 

rendah (Dedehou dkk., 2016:2637). Menurut Daras (2007:25) Karakteristik 

tanaman yang mampu tumbuh pada lahan marjinal menyebabkan jambu mete 

dipilih sebagai tanaman penghijauan. Namun mulai awal Pelita II (1974-1979), 

penanaman jambu mete tidak hanya untuk tujuan konservasi tanah, tetapi juga 

sebagai sumber pendapatan petani terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

Harga mete yang cukup baik telah mendorong petani untuk mengusahakan 

tanaman tersebut. Usaha tani jambu mete di Nusa Tenggara masih mampu 

memberikan pendapatan kepada petani pada musim kemarau, saat tanaman lain 

tidak memberikan hasil sama sekali. 
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Kacang mete terhubung dengan tanaman mete melalui buah semu yang 

disebut sebagai jambu mete (Anacardium occidentale L.). Buah semu ini kerap 

kali dianggap sebagai limbah pertanian dan hasil sampingan dari produksi kacang 

mete. Seringkali jambu mete ditinggalkan di lahan setelah diambil kacangnya  dan 

hanya sebagian kecil sekitar 5% yang digunakan sebagai pakan ternak, dibuat 

sayur oseng dan sisanya dibuang sebagai limbah (Dedehou dkk., 2016:2637; 

Indrowati, 2013:1).  

Sangat disayangkan jika buah yang kaya nutrisi seperti jambu mete tidak 

dimanfaatkan secara maksimal untuk konsumsi manusia. Menurut Talasila 

(2012:117), jambu mete merupakan sumber yang kaya akan karbohidrat, mineral, 

asam amino, karotenoid, fenolik, asam organik dan antioksidan. Jambu mete juga 

mengandung vitamin seperti tiamin, riboflavin, niacin, yang dianggap sebagai 

sumber energi kelas satu. Namun, sebesar apapun manfaatnya, jambu mete tidak 

memiliki nilai komersial dikarenakan memiliki masa simpan yang singkat dan 

rasa astringent (Gastélum-Martinez, dkk., 2016:21) 

Menurut Pereira dkk., (2008:266), kandungan vitamin, tannin, mineral, 

asam organik, dan karbohidrat membuat buah ini mudah rusak dan membutuhkan 

penanganan khusus dalam penyimpanan, transportasi, pembersihan, dan 

pemrosesan. Tak seperti buah pada umumnya, bahkan pada saat musim panen, 

jambu mete tidak dapat dikonsumsi langsung dikarenakan rasa astringent dari 

buah ini (Talasila 2012:117) yang menyebabkan sensasi kering dan berkerut pada 

mulut. Reaksi air liur dengan tannin menyebabkan penurunan daya pelumas air 
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liur serta mengintensifkan gesekan pada rongga mulut (Gastélum-Martinez, dkk., 

2016:21).  

Beberapa percobaan telah dilakukan untuk mereduksi tannin, diantaranya 

dengan tekanan, penambahan garam, gelatin, karbonat, air panas, dan metode 

pasteurisasi. Gelatin efektif dalam mengurangi astringency jambu mete dan 

menghasilkan protein tertinggi diantara perlakuan lainnya (Emelike dan Ebere, 

2016:26), oleh karena itu penulis memilih gelatin sebagai pereduksi tannin pada 

percobaan ini. Penulis berharap dapat memperpanjang umur simpan buah jambu 

mete dengan mengolahnya menjadi sorbet, sekaligus mengolah jambu mete yang 

selama ini dianggap sebagai limbah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang 

tinggi. 

Menurut Silalahi dkk., (2014:26) sorbet merupakan makanan penutup 

yang terbuat dari jus buah atau air manis lainnya yang dibekukan seperti ice 

cream namun tidak mengandung susu. Sorbet biasanya memiliki tekstur yang 

lebih kasar dari ice cream. Sorbet dibuat dari sari buah dengan campuran air dan 

sukrosa. Hal ini dapat membuka peluang sorbet menjadi pangan fungsional yang 

relatif murah dan bercita rasa baik serta dapat diterima masyarakat. 

Sumba Bakery merupakan toko roti yang berdiri sejak tahun 2015 di kota 

Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain menjual roti, Sumba Bakery 

juga menjual berbagai produk olahan bahan pangan lokal yang berkualitas tinggi 

untuk konsumsi baik masyarakat Sumba sendiri maupun wisatawan yang 

berkunjung ke Sumba, agar dapat menikmati berbagai kreasi olahan bahan pangan 

lokal Sumba. Nama “Sumba” sendiri diambil untuk merepresentasikan produk 
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lokal dan membangun rasa memiliki dari masyarakat Sumba. Jambu mete sudah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sumba sejak lama. Hal ini menarik 

perhatian penulis untuk kemudian mengembangkan  olahan jambu mete menjadi 

salah satu produk di Sumba Bakery. 

Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul               Judul               : Astringency Reduction of Cashew Apple (Anacardium 

occidentale L.) To Be Used As Alternative For Human Consumption 
Ditulis Oleh    : Gastélum-Martinez, dkk 

Publikasi          Publikasi        : 2016 
Persamaan Perbedaan 
1. Obyek penelitian adalah jambu 

mete. 
2. Meneliti mengenai reduksi tannin 

pada jambu mete. 
3. Perlakuan terhadap konsentrasi 

gelatin. 
 

1. Terdapat juga perlakuan terhadap 
lama waktu perendaman gelatin. 

2. Setelah jambu mete diolah menjadi 
puree, masih dilakukan beberapa 
proses lanjutan. 

 
 

2 Judul               : A Review of Cashew (Anacardiumoccidentale L.) Apple: Effects 
of Processing Techniques, Properties, and Quality of Juice. 
Ditulis Oleh   :Dedehou, dkk 
Publikasi       : 2016 
Persamaan Perbedaan 
1. Terdapat perlakuan dengan 

menggunakan gelatin. 
1. Tidak terdapat perbedaan konsentrasi 

gelatin pada perlakuan jambu mete 
dengan gelatin. 

2. Perlakuan dengan gelatin digunakan 
tak hanya untuk mereduksi tannin, 
melainkan untuk menjernihkan 
produk jus jambu mete. 

3 Judul              :Effect of Treatments on the Tannin Content and Quality 
Assesment of Cashew Apple Juice and the Kernel. 
Ditulis Oleh   : Emelike, N.J.T dan Ebere, C.O 
Publikasi        : 2016 
Persamaan Perbedaan 
1. Meneliti mengenai reduksi 

tannin pada buah jambu mete. 
2.  

1. Terdapat tujuh perlakuan yang 
dilakukan terhadap jambu mete 
untuk mengetahui kadar tannin. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 2. Terdapat perlakuan dengan 

menggunakan gelatin. 
 

2.  Tidak terdapat perbedaan konsentrasi  
gelatin pada perlakuan jambu mete 
dengan gelatin.  

3.  Jambu mete diiris lalu dihancurkan 
terlebih dahulu menggunakan food 
processor baru kemudian 
ditambahkan gelatin. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi gelatin terhadap 

kandungan tannin pada sorbet jambu mete? 

2. Bagaimana cara pembuatan sorbet jambu mete? 

3. Bagaimana tampilan warna, aroma, tekstur, dan rasa sorbet dari buah 

jambu mete? 

4. Dapatkah produk sorbet dari buah jambu mete diterima oleh pasar? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi gelatin terhadap 

kandungan tannin pada sorbet jambu mete. 

2. Untuk mengetahui cara pembuatan sorbet jambu mete. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tampilan warna, aroma, tekstur, dan 

rasa sorbet dari buah jambu mete. 
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4. Untuk mengetahui apakah produk sorbet dari jambu mete dapat 

diterima oleh pasar. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.  Sorbet  Jambu Mete 

a. Aroma 

Sorbet jambu mete ini diharapkan memiliki aroma harum dan manis 

khas jambu mete, dan aromanya diharapkan tidak hilang karena 

proses pembekuan maupun penambahan konsentrasi gelatin. 

b. Rasa 

Rasa dari sorbet jambu mete ini diharapkan dapat menyerupai rasa 

asam manis khas dari jambu mete dan diharapkan tidak ada rasa amis 

dari gelatin.  

c. Warna 

Sorbet jambu mete ini diharapkan berwarna kekuningan, sesuai 

dengan warna daging buah jambu mete. 

d. Kandungan Gizi 

Produk sorbet jambu mete ini diharapkan memiliki kandungan gizi 

yang tinggi, dan tidak mengurangi terlalu banyak kandungan nutrisi 

dari buah jambu mete yang belum diproses. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai bahan penelitian untuk memenuhi Tugas Akhir penulis guna 

memenuhi syarat kelulusan di Universitas Ciputra. 

b. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi gelatin terhadap 

kandungan tannin pada sorbet jambu mete. 

c. Mengetahui cara pembuatan sorbet dari buah jambu mete. 

d. Mengetahui pengaruh penambahan gelatin terhadap kandungan 

nutrisi sorbet jambu mete. 

e. Menambah wawasan penulis perihal kualitas rasa dan nutrisi dari 

sorbet jambu mete. 

f. Mengetahui apakah produk sorbet jambu mete dapat diterima oleh 

pasar, untuk selanjutnya dikembangkan sebagai salah satu produk dari 

Sumba Bakery.  

 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Menambah wawasan masyarakat mengenai kandungan nutrisi dan 

manfaat dari buah jambu mete. 

b. Menambah wawasan masyarakat mengenai salah satu contoh 

pemanfaatan limbah jambu mete, yakni dibuat menjadi sorbet. 
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1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan sorbet jambu mete ini memiliki beberapa keterbatasan, 

antara lain yakni: 

1. Penulis hanya melakukan reduksi tannin menggunakan gelatin dengan 

perbandingan perbedaan konsentrasi. 

2. Penulis hanya akan melakukan uji organoleptik serta uji tannin. Uji 

kandungan gizi lebih lanjut dapat dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Tannins are water soluble polyphenols that are present in many plant 

foods (Bele dkk., 2010:209). 

2. Gelatin is a substantially pure protein food ingredient, obtained by the 

thermal denaturation of collagen, which is the structural mainstay and 

most common protein in the animal kingdom (Mariod dan Adam, 

2013:135). 

3. Jambu mete adalah buah semu dari tanaman mete yang memiliki bentuk 

oval atau menyerupai buah pir, panjangnya 5-11cm, berwarna merah 

ataupun kuning jika matang. Jambu mete dapat dikonsumsi, dan memiliki 

aroma manis yang kuat dan rasa yang manis (Runjala dan Kella, 

2017:260). 

4. Sorbetto is the Italian word for Sorbet, which is the French word for ‘fruit 

ice’. Sorbetto is mostly fruit along with sugar, water, and sometimes 
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alcohol and flavorings. Sorbetto usually has no cream and therefore little 

or no fat, so there’s nothing standing between you and the flavor, and the 

taste is incredibly true to the ingredients (Pearce dan Danilo, 2010).  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, serta 

sistematika penulisan. Bab II menjelaskan mengenai tinjauan tannin, klasifikasi 

tannin, reaksi tannin-protein, tinjauan jambu mete, manfaat jambu mete, 

kandungan gizi jambu mete, tinjauan gelatin, manfaat gelatin, kandungan gizi 

gelatin, tinjauan sorbet, syarat mutu sorbet, tinjauan simple syrup, manfaat simple 

syrup, kandungan gizi simple syrup, tinjauan garam, manfaat garam, kandungan 

gizi garam, tinjauan jeruk nipis, manfaat jeruk nipis, kandungan gizi jeruk nipis, 

tinjauan kandungan gizi yang diujikan, serta marketing mix.  

Bab III menjelaskan mengenai model pengembangan, prosedur 

pengembangan, bahan dan perlatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

proses pembuatan (kreasi produk), uji coba produk, desain uji coba, subyek uji 

coba, jenis data, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV menjelaskan 

mengenai penyajian data uji coba, analisis data hasil penelitian, data hasil uji 

organoleptik, data hasil uji laboratorium, analisis biaya yang dihasilkan, kemasan, 

marketing mix, dan survey penerimaan pasar. Bab V menjelaskan mengenai kajian 

produk dan saran pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut. 


