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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan alam yang salah satunya 

dapat dilihat dari sektor perkebunan. Di Indonesia sektor perkebunan tersebar luas 

dengan berbagai macam variasi buah. Buah jeruk (Citrus sp) sangat mudah 

ditemukan di seluruh Indonesia. Salah satu varietas buah jeruk yang sering 

dikonsumsi adalah jeruk lemon (Citrus limon). Jeruk lemon merupakan buah yang 

sering digunakan sebagai tambahan dalam bidang kecantikan, kebersihan, dan 

kuliner.  

Jeruk lemon terkenal dengan kandungan vitamin C yang bermanfaat dalam 

menjaga dan menaikkan kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan dapat 

menyeimbangkan pH tubuh (Nianti dkk, 2018:64). Air perasan jeruk lemon biasa 

dimanfaatkan sebagai tambahan dalam berbagai macam makanan dan minuman 

karena memiliki cita rasa yang asam dan menyegarkan sedangkan kulit jeruk lemon 

hanya sedikit dimanfaatkan karena memiliki cita rasa yang pahit. Cita rasa pahit 

yang dikeluarkan dari kulit lemon kurang diminati dalam tambahan makanan atau 

minuman sehingga kulit jeruk lemon sering kali dibuang atau menjadi limbah dalam 

bidang kuliner.  

Kulit jeruk lemon juga memiliki kandungan vitamin C yang ada pada air 

perasan jeruk lemon serta memiliki kandungan minyak atsiri. Dalam kulit jeruk 
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lemon juga terdapat pektin yang dapat digunakan sebagai pengenyal (Nianti dkk, 

2018:64). Kegunaan pektin adalah sebagai pengental, pembentuk gel, dan 

penyeimbang dalam makanan. Kandungan pektin yang terkandung dari sepuluh 

buah kulit jeruk lemon adalah sebesar 41,5 g atau 20,75% (Sulieman dkk, 2013:81). 

Fungsi pektin sebagai pengental dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk 

patiseri.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Jeruk Lemon 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiseri adalah salah satu bagian dalam bakery yang melakukan pengolahan 

dan penyajian berbagai jenis kue. Salah satu produk patiseri adalah cheese tart yang 

terdiri dari kulit pai dan cream cheese filling. Kulit pai bertekstur renyah karena 

Gambar 1.2 Kulit Jeruk Lemon 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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terdiri dari tepung terigu, gula, dan lemak. Cream cheese filling dibuat 

menggunakan cream cheese, krim, telur, dan gula. Dengan adanya krim dapat 

membuat tekstur cream cheese filling menjadi kental dan lembut. 

Menurut Deosarkar dkk (2016:331) definisi dari krim adalah: 

Cream is one of the most important dairy products. It was traditionally 

considered a luxury product, but it is now readily used in many forms and 

for a variety of purposes …. Cream is a concentrated emulsion of milk lipid 

globules in skimmed milk, and it is separated from milk either by gravity or 

centrifugal force.  

 

Umumnya krim memiliki tekstur yang kental sehingga dapat digunakan 

sebagai pengental dalam pembuatan makanan.  Tetapi di dalam krim mengandung 

lemak susu yang cukup tinggi. Penggunaan lemak susu sebaiknya dibatasi karena 

berbagai alasan, yaitu pertimbangan harga, kalori yang tinggi, dan memengaruhi 

citarasa (Oksilia dkk, 2012:17). 

Di era digital ini muncul sebuah konsep pemasaran yaitu digital advertising. 

Konsep ini menggunakan saluran internet yang cepat dan terarah sehingga 

komunikasi antara penjual dan pembeli lebih efektif dan efisien (Hidayat, 2021). 

Banyak pemilik bisnis memanfaatkan sosial media sebagai media promosi produk 

atau jasa bisnis tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (2020:12), tercatat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usaha 

baru dimana sebesar 45,93% usaha baru mulai berjalan pada tahun 2017 hingga 

2019. Hasil survei juga menyatakan bahwa sebesar 65,14% sampel usaha berjualan 

secara online menggunakan media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter 

(Badan Pusat Statistik, 2020:20). Salah satu bisnis yang menggunakan media sosial 

sebagai media promosi adalah bisnis Bite a Bit. Bite a Bit merupakan bisnis yang 
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bergerak dalam bidang makanan ringan, khususnya makanan penutup (dessert). 

Bite a Bit menggunakan media sosial berupa Instagram dalam melakukan promosi 

pada produknya.  

Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti tertarik dalam melakukan 

pengolahan kulit jeruk lemon menjadi bubuk kulit jeruk lemon. Bubuk kulit jeruk 

lemon ini kemudian digunakan sebagai pengental dalam pembuatan cheese tart. 

Pemanfaatan kulit jeruk lemon memiliki tujuan untuk mengurangi limbah kulit 

jeruk lemon dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti menggunakan produk cheese tart 

sebagai variasi produk patiseri yang memiliki kandungan gizi rendah lemak. 

Kemudian produk cheese tart ini akan digunakan sebagai variasi baru dalam bisnis 

Bite a Bit. Oleh karena itu, peneliti juga memiliki tujuan dalam mencari tahu 

keefektivitasan Instagram sebagai media promosi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan cheese tart dengan menggunakan bubuk 

kulit jeruk lemon? 

2. Bagaimana warna, tekstur, rasa, dan aroma (uji organoleptik) terhadap 

cheese tart dengan menggunakan bubuk kulit jeruk lemon? 

3. Bagaimanakah penerimaan pasar produk cheese tart dengan 

menggunakan bubuk kulit jeruk lemon? 
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4. Bagaimana efektivitas Instagram Bite a Bit sebagai media promosi 

produk cheese tart dengan menggunakan bubuk kulit jeruk lemon? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui cara pembuatan cheese tart dengan penggunaan 

bubuk kulit jeruk lemon. 

2. Untuk mengetahui warna, tekstur, rasa, dan aroma (uji organoleptik) 

pada cheese tart dengan penggunaan bubuk kulit jeruk lemon. 

3. Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap produk cheese tart dengan 

penggunaan bubuk kulit jeruk lemon. 

4. Untuk mengetahui keefektivitasan Instagram sebagai media promosi pada 

Bite a Bit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 

mengenai pemanfaatan limbah kulit jeruk lemon yang dapat menjadi variasi 

produk dalam bisnis. Dalam penelitian ini diharapkan bubuk kulit jeruk 

lemon dapat menjadi bahan pengental alternatif dalam memproduksi cheese 

tart. Peneliti juga ingin mengetahui keefektivitasan Instagram Bite a Bit 

sebagai media promosi produk cheese tart.  
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2.   Bagi Universitas Ciputra 

 Penelitian ini dapat disimpan dan dijadikan wacana sebagai acuan pada 

penelitian selanjutnya.  

3.  Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat 

tentang kandungan gizi yang dimiliki oleh kulit jeruk lemon dan dapat 

memberikan informasi bahwa kulit jeruk lemon bisa dijadikan bahan 

pengental sebagai bahan alternatif.  

 

1.5  Batasan Penelitian 

1. Asumsi pengembangan 

Asumsi dalam penelitian kreasi produk ini adalah dapat menggunakan 

bubuk kulit jeruk lemon yang mengandung pektin sebagai bahan pengental 

pengganti krim dalam pembuatan cheese tart. Produk hasil penelitian 

diharapkan dapat diminati oleh masyarakat. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Peneliti hanya menggunakan jenis jeruk lemon impor dalam membuat 

bubuk kulit jeruk lemon. Kemudian penelitian ini mengembangkan hasil 

kreasi produk hanya dalam bidang patiseri saja, yaitu cheese tart. Peneliti 

hanya membatasi uji organoleptik pada penelitian kerasi produk ini. Peneliti 

juga hanya melakukan penelitian pada media sosial, Instagram dalam bisnis 

Bite a Bit. 


