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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan keanekaragaman 

sumber daya alam. Berada pada daerah beriklim tropis menjadikan Indonesia 

memiliki tanah yang subur dan berpotensi untuk ditumbuhi berbagai macam buah-

buahan. Salah satu jenis buah yang sangat populer di kalangan masyarakat adalah 

Jeruk (Citrus sp.). Saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor jeruk terbesar 

kedua di ASEAN setelah Malaysia (Saphira, 2017:2). Proyeksi produksi jeruk di 

Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 2,64 juta ton dan akan terus 

meningkat hingga tahun 2020 dengan perkiraan produksi sebesar 3,25 juta ton 

dengan peningkatan 4,93% per tahun (PDSIP, 2016: 41).  

Tabel 1.1 Proyeksi Produksi Jeruk di Indonesia Tahun 2015–2020 
Tahun Produksi (Ton) 

2015 1.856.075 

2016 2.637.171 

2017 2.789.627 

2018 2.942.082 

2019 3.094.538 

2020 3.246.994 

Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) 4,93 

Sumber: PDSIP (2016) 

  

Jeruk manis (Citrus sinensis) merupakan buah yang banyak digemari oleh 

kalangan masyarakat karena rasa dan aromanya yang khas. Jeruk manis juga 

dikenal sebagai buah kaya akan zat gizi yang baik bagi kesehatan. Selain 
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dikonsumsi dalam bentuk buah segar, jeruk manis juga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan dalam pembuatan sirup, permen, selai, jus, manisan, dan keripik. 

 Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), tahun 2015 

konsumsi jeruk untuk kebutuhan rumah tangga mencapai 837.351 ton, dan 

diperkirakan permintaan jeruk akan terus meningkat (PDSIP, 2016). Konsumsi 

jeruk manis yang terus meningkat tiap tahunnya akan memberikan dampak pada 

peningkatan limbah kulit jeruk. Selama ini sekitar 50% kulit jeruk belum 

termanfaatkan dengan baik dan menjadi limbah pembuangan (Rahmawati dan 

Putri, 2013:27).  

Gambar 1.1  Dokumentasi Kulit Jeruk Manis 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Masyarakat kurang meminati bagian kulit jeruk, karena cenderung 

mengeluarkan rasa pahit dan tekstur yang keras. Padahal sebagian besar nutrisi 

jeruk terletak pada kulit jeruk, di antranya: alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, 

likopen, vitamin C, pektin, dan tanin (Rahmawati dan Putri, 2013:27). Jika 

dibandingkan dengan kandungan buah yang lain, kulit jeruk mempunyai kandungan 

pektin yang cukup tinggi, yaitu sebesar 27,3% hingga 41,4% (Chen dkk, 2017:17).  

Pektin pada umumnya dimanfaatkan sebagai bahan dasar industri makanan, 

minuman, dan farmasi (Tuhuloula dkk, 2013:22). Tingginya kandungan pektin yang 
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terdapat pada kulit jeruk manis dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku atau bahan 

tambahan dalam pembuatan makanan. Menurut Sulihono dkk (2012:4), dalam 

industri makanan dan minuman kandungan pektin dapat dimanfaatkan sebagai: 

pengental, stabilizer, pembentuk gel, pengawetan pada produk susu dan pengontrol 

pembentukan kristal es. Pada penelitian kreasi produk ini, peneliti akan 

memanfaatkan limbah kulit jeruk manis sebagai bahan pengental dalam pembuatan 

produk dessert.  

Pada tahun 2014-2015 tercatat frozen dessert mengalami peningkatan 

penjualan mencapai 68,91 juta ton dengan persentasi 9,45% (EIBN, 2017:15). 

Penjualan produk dessert yang terus meningkat tiap tahunnya dapat disebabkan 

oleh tingginya minat konsumsi masyarakat. Dengan perkembangan zaman, dessert 

bukan hanya menjadi hidangan pencuci mulut namun telah menjadi gaya hidup 

(lifestyle), dapat dilihat dari banyaknya kafe atau restoran yang menjual olahan 

dessert. Kini masyarakat dapat mengonsumsi dessert sebagai makanan selingan 

(cemilan) maupun sebagai pengganti hidangan utama. Dengan perkembangan 

dessert dan tingginya minat konsumsi masyarakat, dapat dijadikan sebagai peluang 

usaha baru. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian kreasi produk mengenai pemanfaatan limbah kulit jeruk manis sebagai 

bahan pengental dalam produk dessert. Peneliti memilih produk dessert sebagai 

bahan penelitian dengan pertimbangan tingginya peminat dessert, dapat dijadikan 

sebagai peluang usaha. 
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Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk ini lebih jauh, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat 

dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
1 Judul         : Extraction of Pectin Lemon and Orange Fruits Peels and Its 

Utilization in Jam Making 

Ditulis Oleh    : Sulieman, A. M. E., Khodari, K. M. Y. dan Salih, Z. A. 

Publikasi         : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Subjek penelitian yang 

digunakan adalah pektin kulit 

jeruk. 

2. Melakukan uji kandungan 

vitamin C 

3. Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

1. Objek penelitian adalah selai. 

2. Subjek penelitian adalah lemon. 

 

Hasil: Kulit jeruk dapat digunakan sebagai pengental dalam pembuatan selai. 

Kandungan vitamin C yang terdapat dalam selai dengan menggunakan 

kulit jeruk lebih tinggi dibandingkan selai pada umumnya.  
2 Judul          : Development of Phytochemical Rich Ice Cream Incorporating  

Kinnow Peel 

Ditulis Oleh    : Mann, S. dan Aggarwal, K. S. M. P.  

Publikasi         : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Subjek penelitian yang 

digunakan adalah tepung kulit 

jeruk. 

2. Memanfaatkan kandungan 

pektin sebagai bahan pengental. 

3. Objek penelitian adalah ice 

cream 

4. Melakukan uji kandungan 

vitamin C 

1. Jenis jeruk yang digunakan adalah 

kinnow pakistan 

 

 

 

 

 

Hasil: Penambahan kulit jeruk kinnow dapat mempengaruhi es krim, dengan 

memberikan warna dan rasa jeruk alami. Penambahan kulit jeruk juga juga 

dapat meningkatkan phytochemical dalam produk es krim. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
3 Judul              : Physicochemical and Sensory Quality of Yogurt Incorporated with 

Pectin From Peel of Citrus Sinensis 

Ditulis Oleh  : Arioui, F., Saada, D. A. dan Cheriguene, A.  

Publikasi       : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Subjek penelitian yang 

digunakan adalah kulit jeruk 

manis 

2. Memanfaatkan kandungan 

pektin dari kulit jeruk sebagai 

pengental. 

3. Melakukan uji organoleptik. 

1. Objek penelitian adalah yogurt 

2. Melakukan uji viskositas 

Hasil: Kandungan pektin dalam kulit jeruk manis dapat mempengaruhi tekstur 

dalam produk yogurt. Penggunaan 0,6% pektin dari kulit jeruk manis 

merupakan perlakuan terbaik. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pembuatan tepung dari kulit jeruk manis? 

2. Bagaimana cara membuat produk panna cotta dengan menggunakan 

tepung kulit jeruk manis? 

3. Bagaimana cara membuat produk es krim dengan menggunakan tepung 

kulit jeruk manis? 

4. Bagaimana cara membuat produk mousse dengan menggunakan tepung 

kulit jeruk manis? 

5. Bagaimana minat panelis terhadap produk panna cotta, es krim dan 

mousse dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis? 

6. Bagaimana kandungan vitamin C yang terdapat pada produk dessert 

dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis? 
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7. Bagaimana kelayakan produk dessert dengan menggunakan tepung 

kulit jeruk manis menurut responden? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung dari kulit jeruk manis. 

2. Untuk mengetahui cara membuat produk panna cotta dengan 

menggunakan tepung kulit jeruk manis. 

3. Untuk mengetahui cara membuat produk es krim dengan menggunakan 

tepung kulit jeruk manis. 

4. Untuk mengetahui cara membuat produk mousse dengan menggunakan 

tepung kulit jeruk manis. 

5. Untuk mengetahui minat panelis terhadap produk panna cotta, es krim 

dan mousse dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis. 

6. Untuk mengetahui kandungan vitamin C yang terdapat pada produk 

dessert dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis. 

7. Untuk mengetahui kelayakan produk dessert dengan menggunakan 

tepung kulit jeruk manis. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Tepung Kulit Jeruk Manis 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian kreasi produk ini 

adalah pemanfaatan tepung kulit jeruk manis sebagai bahan pengental yang 

dapat menjadi bahan baku ataupun bahan tambahan dalam aneka produk 

dessert (panna cotta, es krim dan mousse).  

2. Ada pun spesifikasi berdasarkan organoleptik sebagai berikut: 

a. Warna 

Panna cotta, es krim, dan mousse dengan menggunakan tepung kulit 

jeruk manis diharapkan dapat memberikan warna khas dari tepung kulit 

jeruk manis.  

b. Aroma 

Panna cotta, es krim, dan mousse dengan menggunakan tepung kulit 

jeruk manis diharapkan memiliki aroma yang khas dari tepung kulit 

jeruk manis. 

c. Tekstur 

Panna cotta, es krim dan mousse dengan menggunakan tepung kulit 

jeruk manis diharapkan memiliki tekstur yang lembut ditambah dengan 

serat halus dari tepung kulit jeruk manis. 

d. Rasa 

Panna cotta, es krim, dan mousse dengan menggunakan tepung kulit 

jeruk manis diharapkan tidak mengeluarakan rasa yang pahit namun 

tetap memiliki rasa buah jeruk.  
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian kreasi produk ini diharapkan dapat menambah wawasan 

peneliti mengenai pemanfaatan limbah kulit jeruk manis menjadi suatu 

produk baru yang bernilai jual tinggi. Dalam penelitian ini peneliti akan 

memanfaatkan limbah kulit jeruk manis sebagai bahan pengental dalam 

produk panna cotta, es krim, dan mousse.  

2. Bagi Universitas Ciputra 

Hasil penelitian kreasi produk ini diharapkan untuk disimpan sebagai arsip 

atau data yang dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian lanjutan. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian kreasi produk diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat mengenai manfaat dan kandungan gizi dari kulit jeruk manis. 

Memberikan informasi bahwa kulit jeruk manis dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pengental dalam berbagai macam produk dessert yang mempunyai 

nilai jual tinggi. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan: 

Asumsi dalam penelitian kreasi produk ini adalah menghasilkan produk 

panna cotta, es krim, dan mousse dengan menggunakan tepung kulit jeruk 

manis yang dapat disukai oleh panelis. 
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2. Keterbatasan Pengembangan: 

Keterbatasan pengembangan dalam penelitian kreasi produk ini adalah 

pemanfaatan tepung kulit jeruk manis sebagai bahan pengental hanya 

sebatas pengolahan ke arah produk panna cotta, es krim, dan mousse, serta 

membatasi penelitian kreasi produk ini hingga uji organoleptik dan uji 

kandungan vitamin C. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini adalah: 

1. Tepung Kulit Jeruk: Tepung yang terbuat dari kulit jeruk. 

2. Dessert: Hidangan yang pada umumnya disajikan setelah hidangan utama 

(main course) atau biasa disebut dengan istilah pencuci mulut (Sulaiman, 

2015). 

3. Panna Cotta: Produk dessert yang berasal dari Italia yang terbuat dari krim 

dan susu yang dipanaskan serta terdapat penambahan bahan seperti dan 

gula, yang disajikan dalam keadaan dingin (Handani dkk, 2016:73). 

4. Es Krim: Produk berbentuk beku yang terbuat dari susu, pemanis, 

pengemulsi dan penstabil dengan rasa yang cenderung manis serta bernilai 

gizi tinggi (Simanungkalit dkk, 2016:20). 

5. Mousse: Produk olahan dessert yang mempunyai tekstur lembut, terbuat 

dari whipping cream dan putih telur sebagai bahan utama serta terdapat 

penambahan gula, perasa, dan gelatin (Sulaiman, 2015:54). 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian kreasi produk ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab satu merupakan pendahuluan, pada bab ini peneliti menuliskan latar 

belakang yang mendukung dilakukannya penelitian kreasi produk mengenai 

pemanfaataan tepung kulit jeruk manis pada produk dessert, menuliskan rumusan 

masalah mengenai latar belakang yang ada, menuliskan tujuan pengembangan yang 

ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah, menuliskan spesifikasi produk yang 

diharapkan, menuliskan alasan pentingnya pengembangan didasarkan pada latar 

belakang, menuliskan asumsi dan keterbatasan pengembangan dalam penelitian 

kreasi produk ini, menuliskan definisi istilah khas yang digunakan dalam penelitian 

kreasi produk, dan menuliskan cara pengorganisasian keseluruhan Tugas Akhir. 

Bab dua merupakan kajian pustaka, pada bab ini peneliti menuliskan 

tinjauan jeruk manis beserta manfaat dan kandungan gizinya, menuliskan tinjauan 

kulit jeruk manis beserta manfaat dan kandungan gizinya, menuliskan tinjauan 

dessert berserta kandungan gizinya, menuliskan proses pembuatan dessert secara 

umum, dan menuliskan strategi pemasaran yang akan digunakan yaitu 8P. 

Bab tiga merupakan metode pengembangan, pada bab ini peneliti 

menuliskan model pengembangan yang akan dipakai pada penelitian kreasi produk 

ini yaitu model prosedural yang bersifat deskriptif, peneliti menuliskan langkah-

langkah dalam melakukan penelitian kreasi produk. Peneliti juga menuliskan 

mengenai prosedur pengembangan yang terdiri dari: bahan penelitian, peralatan 

penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian dan proses pembuatan dessert 

dengan menggunakan tepung kulit jeruk manis. Peneliti juga menuliskan uji coba 
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produk yang terdiri dari: desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen 

pengumpulan data, dan teknik analisis data dalam penelitian kreasi produk ini.  

Bab empat merupakan hasil pengembangan, pada bab ini peneliti 

menuliskan mengenai hasil penelitian dan pembuatan tepung kulit jeruk manis dan 

dessert tepung kulit jeruk manis. Peneliti juga menjelaskan mengenai hasil uji 

organoleptik, hasil uji laboratorium, analisis biaya, harga jual, desain kemasan, dan 

strategi pemasaran. Bab lima merupakan penutup, pada bab ini peneliti memberikan 

kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.  
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