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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Konteks Penelitian 

Pektin merupakan segolongan polimer heterosakarida yang diperoleh 

dari dinding sel tumbuhan darat dan pertama kali diisolasi oleh Henri Braconnot 

pada tahun 1825. Dalam beberapa tahun ini pektin menunjukkan peran penting 

bagi tubuh. Manfaat pektin juga telah dibuktikan oleh beberapa penelitian 

(Sriamornsak, 1998). Dalam sistem pencernaan manusia, pektin melewati usus 

kecil dalam keadaan utuh namun bereaksi di dalam usus besar. Oleh karena itu, 

pektin dapat bekerja sebagai serat makanan larut (Krishnamurti & Giri, 1948). 

Pengkonsumsian pektin telah menunjukkan dapat mengurangi kadar kolesterol. 

Prosesnya dengan meningkatkan viskositas di dalam saluran usus, sehingga 

menurunkan penyerapan kolesterol dari makanan (Sriamornsak, 1998). Di dalam 

usus besar, mikroorganisme mereaksikan pektin dan membuat asam lemak rantai 

pendek yang memiliki manfaat baik bagi tubuh atau yang disebut prebiotik 

(Sriamornsak, 1998).  Pektin juga dapat berfungsi sebagai penghilang racun dalam 

tubuh, sekaligus membantu mempercepat proses pembekuan darah ketika 

seseorang terluka (Kohn, 1982). Selain itu, pektin mampu mengurangi proses 

pencernaan komponen makanan. Proses ini menyebabkan makanan yang 

mengandung pektin sangat cocok untuk seseorang yang sedang melakukan proses 
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diet (Flourie, 1984). Beberapa makanan yang banyak mengandung pektin adalah 

antara lain jeruk, apel, mangga, jambu biji, lobi-lobi, nanas, mannelade dan arbei. 

Terdapat juga dalam akar gentian, kulit buah, getah dalam kayu misal pinus 

penaster (Winarno, 1984).  

 Apel merupakan salah satu buah yang kaya akan nutrisi seperti vitamin C, 

antioxidant, dan pektin. Dalam suatu penelitian apel memiliki jumlah pektin yang 

hampir sama dengan jeruk yang memiliki jumlah pektin terbanyak (Srivastava & 

Malviya, 2011). Apel merupakan salah satu buah yang sering dikonsumsi di 

Indonesia. Berdasarkan Biro Pusat Statistik, rata-rata konsumsi apel penduduk 

Indonesia adalah 0,6 kilogram perkapita pertahun, dan mengalami peningkatan 

rata-rata 0,02% tiap tahun dari tahun 1985 sampai tahun 1987 (Bastian, 2004). Di 

Indonesia apel banyak diproduksi di daerah Malang. Ada beberapa varietas apel di 

Malang seperti Apel Rome Beauty, Apel Manalagi, dan Apel Anna. Kandungan 

pektin ini bervariasi tiap buahnya dipengaruhi oleh perbedaan varietas, nutrisi 

tanaman yang dipakai, kondisi pertumbuhan, proses pengolahan, dan 

penyimpanan (Boyer & Liu, 2004). Dengan mengetahui kadar pektin di varietas 

Apel Malang, penulis berharap mampu memberikan nilai lebih di Apel Malang 

untuk bersaing dengan apel impor. 

 Di masyarakat, pada umumnya cara pengkonsumsian buah adalah 

dikonsumsi dalam bentuk segar (buah potong), namun pada akhir-akhir ini 

pengkonsumsian buah segar dalam bentuk juicing menjadi semakin booming 

dikarenakan mengkonsumsi buah dalam bentuk utuh dengan jumlah yang 

memadai agak sulit dilakukan karena volumenya besar atau bulky  (Wirakusumah, 
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2006). Selain dengan bentuk  juicing, saat ini buah juga dikonsumsi dengan cara 

frying atau digoreng. Dalam lima dekade ini, industri makanan barat sangat 

bergantung dengan proses penggorengan untuk membuat variasi camilan seperti 

fried apple (Singh, 2014). Proses pengolahan yang dilakukan diduga dapat 

mempengaruhi kadar pektin yang terkandung didalam apel segar itu sendiri. 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penelitian ini akan mengkaji pengaruh metode 

pengolahan juicing dan frying terhadap kandungan pektin pada berbagai varietas 

Apel Malang. 

Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Chan dan Choo (2013) tentang efek 

ekstraksi dalam kondisi terhadap jumlah dan sifat kimia pektin di kulit 

coklat, disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumla 

dan sifat kimia pektin yang dihasilkan dalam proses ekstraksi pektin di 

kulit coklat. Salah satunya adalah peningkatan temperatur dapat membantu 

melarutkan pektin dan komponen pektin lainnya yang tersimpan di dalam 

dinding sel (protopektin), sehingga meningkatkan jumlah pektin yang 

didapat. Bila suhu terlalu rendah pelarut pektin tidak mampu melarutkan 

pektin yang ada di dalam dinding sel (protopektin). Selain itu, proses 

ekstraksi kulit coklat yang menggunakan air meningkatkan hasil pektin 

yang didapat dari 7,5% menjadi 12,5%. Oleh karena itu, dari penelitian ini 
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peningkatan suhu dan penambahan air dapat meningkatkan jumlah pektin 

yang didapat dari proses ekstraksi pektin. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gazala, dkk (2017) tentang proses ekstraksi 

dan karakteristik pektin dari dua jus apel yang mengalami pengolahan 

tanaman yang berbeda, disimpulkan bahwa jumlah pektin yang dihasilkan 

dan karakteristik pektin berbeda antara satu apel dengan lainnya. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah perbedaan 

kadar asam atau nilai pH yang terdapat pada varietas apel tersebut. Hal itu 

menyebabkan perbedaan jumlah pektin yang dihasilkan. Selain itu, ukuran 

potongan apel juga mempengaruhi hasil pektin yang dihasilkan. Semakin 

kecil potongan tersebut, akan membuat pektin yang dihasilkan semakin 

menurun. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Vriesmann, dkk (2011) tentang komposisi 

dan pektin yang larut pada air panas di sekam coklat (Theobroma cacao 

L.), disimpulkan bahwa pengaruh peningkatan temperatur dan waktu 

mempengaruhi jumlah pektin yang dihasilkan dari proses pengekstrakan 

pektin pada sekam coklat. Namun, hasil pektin dari sekam coklat tidak 

memiliki kualitas yang sama pada pektin yang dihasilkan pada kulit jeruk 

dan apel. Hal ini yang menyebabkan kualitas pektin yang dihasilkan oleh 

sekam coklat lebih rendah. Walaupun, kualitas pektin sekam coklat rendah 

saat ini ada beberapa penelitian yang menguji proses ekstraksi pektin pada 

sekam coklat dengan kondisi yang berbeda.  
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1.2. RumusanMasalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah bagaimana pengaruh  kandungan pektin dalam metode pengolahan (juicing 

dan frying) pada varietas Apel Malang? 

 

1.3. TujuanPenelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka tujuan yang ingin 

dibuktikan dari penelitian ini adalah pengaruh  kandungan pektin dalam metode 

pengolahan (juicing dan frying) pada varietas Apel Malang. 

 

1.4 KegunaanPenelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir dan mempelajari lebih dalam mengenai pengaruh  

kandungan pektin dalam metode pengolahan (juicing dan frying)  berbagai 

varietas Apel Malang. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi universitas dalam 

menyumbangkan ilmu mengenai pengaruh  kandungan pektin dalam metode 

pengolahan (juicing dan frying)  berbagai varietas Apel Malang. 

3. Bagi Obyek Penelitian 

Diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi yang lengkap dan terpercaya. 


