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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini penggunaan zat pengental dalam industri pangan dan

farmasi semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan manusia yang

bervariasi. Peranan zat pengental sangat penting dalam mempengaruhi tekstur

produk.1 Dalam industri pangan zat pengental digunakan sebagai bahan

pengisi, bahan perekat pada selai dan jeli, bahan penambah gizi dan stabilizer

pada sari buah dan minuman susu.2 Sedangkan  di bidang farmasi, zat

pengental digunakan sebagai emulsifier bagi preparat cair dan obat sirup, obat

krim serta bahan pelapis. Zat pengental yang sering digunakan diantaranya

pektin.

Pektin merupakan suatu komponen serat yang terdapat pada lapisan

lamella tengah dan dinding sel primer tumbuhan.3 Bagian-bagian tertentu,

seperti buah cenderung menghasilkan lebih banyak pektin. Pektin tersusun

atas asam galakturonat dengan rantai linear yang dihubungkan dengan ikatan

α (1,4). Selain digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan, pektin

memiliki manfaat bagi kesehatan diantaranya dapat menurunkan kolesterol,

menstabilkan tekanan darah dan sumber serat makanan.

1 Vina Fitriani, Ektraksi dan Karakterisasi Pektin dari Kulit Jeruk Lemon (Citrus medica var
Lemon), Skripsi, IPB, Bogor, 2003, hal. 1.

2 Muspirah Djalal, Pektin, http://muspirahdjalal.blogspot.com/2011/11/pektin.html diakses
pukul 21:34 tanggal 2 Desember 2012.

3 Agus Budiyanto dan Yulianingsih, Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi terhadap Karakter
Pektin dari Ampas Jeruk Siam (Citrus nobilis L), Vol 5(2), Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pascapanen Pertanian, Bogor, 2008, hal. 37.
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Konsumsi dunia akan pektin terus meningkat dari waktu ke waktu

seiring meningkatnya kebutuhan manusia. Dan untuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri hingga saat ini Indonesia mengandalkan pektin impor dari

mancanegara terutama Jerman, USA dan Denmark. Sementara pektin

memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi yaitu berkisar Rp.200.000-Rp.

300.000 per kg.4 Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah impor pektin di

Indonesia dari tahun 2008-2012 secara berurutan yaitu 147,6 ton; 147,3 ton;

291,9 ton; dan 240,8 ton. Jumlah impor pektin yang cukup besar, yaitu lebih

besar dari 100 ton per tahun dan harganya sangat mahal, membuat biaya

impor pektin berdampak terhadap pengurangan devisa negara.5

Firman Allah dalam Surah Lukman Ayat 106:

Artinya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia

meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak

menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan padanya segala macam

jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami

tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.” (Q.S.

Lukman: 10)

4 Ibid, hal. 38.
5 Farida Hanum, Irza Menka Deviliany Kaban dan Martha Angelina Tarigan, Ekstraksi

Pektin dari Kulit Buah Pisang Kepok (Musa Paradisiaca), Teknik Kimia USU, Sumatera Utara,
2012, hal. 1.

6 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, PT. Sigma, Jakarta, 2009, hal. 655.
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Berdasarkan QS. Lukman di atas, dinyatakan bahwa Allah telah

mengatur segala penciptaannya, seperti air hujan yang turun untuk

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan bermanfaat bagi manusia

misalnya tumbuhan yang mengandung pektin.

Berbagai bahan pangan  seperti jeruk, apel, dan kulit pisang, kulit kakao

telah banyak dijadikan sumber pektin. Walaupun ketersediaan bahan pangan

tersebut masih memungkinkan untuk dijadikan sumber pektin utama, tetapi

konsumsi pektin dunia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini

menjadi alasan bagi para saintis dan industri untuk menemukan sumber

pektin yang lain.

Semangka (Citrullus vulgaris) merupakan salah satu tanaman

holtikultura yang banyak diminati oleh masyarakat umum.7 Konsumsi buah

semangka menghasilkan limbah berupa kulit semangka yang belum

dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai

tambahnya, limbah kulit semangka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai

sumber alternatif pembuatan pektin. Allah menciptakan segala sesuatu di

muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah berikut ini 8:

7 Eko Harri Yulianto, Pengaruh  Biaya Saprodi dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan
Usahatani Semangka Vol. 2 No.2, Ekonomi Pertanian Universitas Mulawarman, Samarinda, Mei
2003, hal. 24.

8 Depag RI, Op. Cit, hal. 736.
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Artinya:

”Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada

diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka

celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

(Q.S. Sad :27).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai ekstraksi pektin dari berbagai

bahan pangan dilakukan dengan menggunakan pelarut asam kuat seperti HCl

dan H2SO4. Penggunaan asam kuat dalam proses ekstraksi tersebut memiliki

kekurangan diantaranya pertama dapat membahayakan jika pektin

diaplikasikan ke produk makanan dan obat-obatan dan kedua Jika diterapkan

untuk skala industri, limbah yang dihasilkan dapat menyebabkan kerusakan

lingkungan. Allah berfirman dalam Al-qur’an 9:

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77).

Dari firman Allah di atas menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai

hambanya yang berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, kita

9 Depag RI, Op. Cit, hal. 623.
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sebagai umat manusia yang hidup dan tinggal dibumi Allah, diperintakan

untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Salah satunya tidak mencemari

lingkungan dengan limbah-limbah berbahaya.

Dan untuk memperbaiki metode ekstraksi pektin dari bahan pangan.

Peneliti-peneliti di bidang bioteknologi  mencoba mengembangkan sebuah

metode teknologi enzim untuk ekstraksi pektin. Penelitian yang dilakukan

oleh N.M Ptichkina pada tahun 2008 yaitu ekstraksi pektin dari labu dengan

bantuan enzim mikroba. Enzim yang digunakan untuk ekstraski pektin

berasal dari mikroorganisme seperti jamur Aspergillus niger.

Penggunaan enzim mikroba lebih efektif dan lebih ramah lingkungan.

Hasil pektin yang didapat dari penelitian di atas yaitu  14% lebih efektif

dibandingkan pektin yang diekstraksi secara kimia konvensional sebesar 7%.

Aspergillus niger akan menghasilkan enzim ekstraseluler yang akan

menghidrolisis pektin di lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengekstrak pektin

dari limbah kulit semangka secara enzimatis dengan Aspergillus niger.

B. Penegasan Istilah

1. Ekstraksi

Ekstraksi adalah pengambilan atau pemisahan suatu campuran dengan

memberi pelarut yang sesuai sehingga zat lain tidak ikut larut.10 Ekstraksi

10 Syukri. S, Kimia Dasar 1, ITB, Bandung, 1999, hal. 11a.
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pektin adalah usaha untuk melepaskan pektin yang terikat dalam suatu

bahan dengan bantuan pelarut.11

2. Karakterisasi

Karakterisasi adalah proses mengenali atau mengidentifikasi sifat-sifat

atau karakter dari suatu zat atau senyawa.

3. Pektin

Pektin adalah senyawa polisakarida dengan bobot molekul tinggi yang

banyak terdapat pada lamella tengah dan dinding sel tumbuhan. Pektin

tersusun atas molekul asam galakturonat yang berikatan dengan ikatan α-

(1-4)-glikosida sehingga membentuk asam poligalakturonat.12

4. Enzimatis

Enzim adalah suatu protein yang dapat mengkatalis atau

mempercepat reaksi kimia.13 Enzimatis adalah suatu metode yang

melibatkan enzim dalam suatu reaksi kimia untuk mempercepat reaksi.

5. Aspergillus niger

Aspergillus niger merupakan jenis jamur penghasil enzim

ekstraseluler yang dapat mendegradasi pektin.14

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada rendemen

pektin dan analisis karakterisasi pektin yang diperoleh dari ekstraksi

11 Vina Fitriani, Op. Cit, hal. 26.
12 Feri Kusnandar, Kimia Pangan Komponen Makro, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hal. 25.
13 Syukri. S, Kimia Dasar 3, ITB, Bandung, 1999, hal. 722.
14 Elena S. Martens, Assessment of the Pectin Degrading Enzyme Network of Aspergillus

niger by Functional Genomics, Edition of July No.46, Fungal Genetics and Biology, Wageningen
University, 2009, hal. 1.
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enzimatis dengan bantuan enzim mikroba yaitu enzim yang dihasilkan dari

jamur Aspergillus niger.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kulit semangka dapat dijadikan sebagai sumber alternatif zat

pektin?

2. Berapa persen rendemen pektin kulit semangka yang diperoleh dari

ekstraksi  secara enzimatis dengan Aspergillus niger?

3. Bagaimana hasil karakterisasi pektin kulit semangka yang meliputi kadar

air, kadar abu, berat ekivalen, kandungan metoksil, kadar galakturonat,

dan derajat esterifikasi dari ekstraksi enzimatis dengan Aspergillus niger?

4. Bagaimana perbandingan pektin yang dihasilkan dengan Standar Mutu

International Pectin Producers Association?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk

1. Membuat sumber alternatif pektin dari kulit semangka

2. Menentukan karakterisasi pektin yang diperoleh dari limbah kulit

semangka dengan ekstraksi secara enzimatis yang lebih ramah lingkungan

dengan bantuan enzim mikroba.

3. Membandingkan kualitas pektin yang diperoleh dengan standar mutu

International Pectin Producers Association.
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Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi mengenai sumber pektin alternatif dari limbah kulit

semangka dan cara mendapatkan pektin yang lebih ramah lingkungan

secara enzimatis.

2. Memberikan informasi mengenai pemanfaatan limbah kulit semangka

sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi limbah kulit semangka.

3. Sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan dari pencemaran zat

kimia.


