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JEHAN KALONIKA. 145100107111038. Optimasi Ekstraksi Pektin dari Kulit 
Jeruk Manis (Citrus sinensis) dengan Metode Microwave Assisted 
Extraction (MAE) terhadap Total Pektin dan Tingkat Kecerahan Pektin. 
Tugas Akhir. Pembimbing: Dr. Widya Dwi Rukmi Putri, STP., MP 
 

RINGKASAN 

 

 Salah satu jenis jeruk yang dibudiyakan di Indonesia yaitu jeruk manis 
(Citrus sinensis). Tingginya konsumsi diiringi dengan limbah yang dihasilkan, 

yaitu berupa kulit jeruk yang tidak banyak dimanfaatkan. Komponen utama dari 
kulit jeruk yaitu pektin. Pektin memiliki kemampuan sebagai gelling agent, 
thickener, stabilizing agent, dan emulsifier, sehingga banyak diaplikasikan dalam 
industri pangan dan farmasi. Ekstraksi pektin biasanya menggunakan asam 
mineral kuat dengan suhu tertentu dan membutuhkan waktu yang lama. 
Penggunaan asam mineral kuat dianggap dapat membahayakan kesehatan 
manusia dan juga tidak ramah lingkungan, sehingga penggunaan asam lemah 
dapat dijadikan sebagai pelarut alternatif untuk mengekstrak pektin. Salah satu 
pelarut asam lemah yang dapat digunakan yaitu asam oksalat. Metode ekstraksi 
lain yang dapat digunakan untuk ekstraksi pektin yaitu dengan Microwave 
Assisted Extraction (MAE). Penggunaan metode ini dianggap lebih efisien dan 
efektif, karena tidak membutuhkan waktu ekstraksi yang lama. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsentrasi pelarut dan lama waktu 
ekstraksi yang optimum mendapatkan total pektin dan tingkat kecerahan pektin 
yang terbaik. 
 Penelitian ini menggunakan metode Response Surface Methodology 

(RSM) dengan dua faktor yaitu lama waktu ekstraksi (menit) dan konsentrasi 
pelarut (% v/v). Faktor lama waktu ekstraksi memiliki batas bawah 5 menit (-1 
Level) dan batas atas 25 menit (+1 Level), sedangkan faktor konsentrasi pelarut 
memiliki batas bawah 0,10% v/v (-1 Level) dan batas atas 0,30% v/v (+1 Level). 
Respon yang ingin dioptimasi yaitu total pektin (%) dan tingkat kecerahan / 
lightness pektin (L). Didapatkan jumlah kombinasi sebanyak 13. Hasil yang 
optimum akan diverifikasi kembali dengan hasil uji T dimana tidak ada perbedan 
yang nyata (p>0,05) dengan hasil prediksi.  
 Hasil penelitian menghasilkan nilai optimum pada konsentrasi pelarut 
0,21% v/v dan lama waktu ekstraksi 12,52 menit. Hasil optimasi kedua faktor 
didapatkan nilai total pektin sebesar 27,90% dan tingkat kecerahan pektin 
sebesar 69,07 (L). Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada perbedaan (p>0,05) 
pada hasil prediksi, sehingga sesuai untuk diterapkan. Karakterisasi pektin hasil 
optimasi didapatkan nilai untuk kadar air 6,46%, berat ekivalen 1148,99, kadar 
metoksil 2,36%, kadar asam galakturonat 29,03% dan derajat esterifikasi 
46,21%. Pektin optimasi termasuk ke dalam pektin LM (Low Methoxyl). Nilai 
karakteristik yang sesuai standar IPPA (International Pectin Procedures 
Association) yaitu kadar air dan derajat esterifikasi, sedangkan sisanya berbeda 
dengan standar IPPA.  
 
Kata Kunci      : Asam Oksalat, Kulit Jeruk Manis (Citrus sinensis), Optimasi,      

                 Pektin, RSM 
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JEHAN KALONIKA. 145100107111038. Optimization of Pectin Extraction 
from Sweet Orange Peel (Citrus sinensis) Using Microwave Assisted 
Extraction (MAE) Method on Total Pectin Content and Pectin Lightness 
Level. ESSAY. Advisor: Dr. Widya Dwi Rukmi Putri, STP., MP 
 

SUMMARY 

 

One of citrus types cultivated in Indonesia is sweet orange or known as 
Citrus sinensis. High consumption makes higher orange peel waste produced 
which isn’t utilized well. The main component of orange peel is pectin. Pectin has 
several abilities as gelling agent, thickener, stabilizer, and emulsifier, so it is 
widely applied in pharmacy and food industries. Pectin extraction commonly used 
strong mineral acid with certain temperature and need long time extraction. 
Usage of strong mineral acid is considered negative due to health and 
environment issues, so weak acid could be used as alternative solvent to extract 
pectin. One of weak acids for pectin extraction is oxalic acid.  Another method 
which could be used for extraction is using Microwave Assisted Extraction (MAE). 
This method has the potential on being more efficient and effective due to shorter 
time extraction. This study was conducted to determine optimum solvent 
concentration and long time extraction to get the best total pectin content and 
petin lightness level. 
 This study used Response Surface Methodology (RSM) with two factors, 
which were extraction time (minute) and solvent concentration (%v/v). Extraction 
time had lower limit of 5 minutes (-1 level) and upper limit of 25 minutes (+1 
level), and solvent concentration had lower limit of 0,1%v/v (-1 level) and upper 
limit of 0,3%v/v (+1 level). Responses that will be optimized were total content of 
pectin (%) and lightness level of pectin (L*). The method had total combination of 
13 tests for determining the optimization. Obtained optimum result later would be 
verified with T-test result where there wouldn’t be real difference (p > 0,05) with 
prediction result. 
 Results of the study showed optimum concentration of solvent used for 
extraction was 0,21% v/v, and optimum time of extraction was 12,52 minutes. 
The optimization results of two factors were 27,90% of pectin total content and 
lightness level of 69,07 (L*). The verification results showed no real difference (p 
> 0,05) on prediction results, so it was suitable to be applied. The 
characterization of optimized pectin were as follows: water content of 6,46%, 
equivalent weight of 1148,99, methoxyl content of 2,36%, galacturonic acid level 
of 29,03%, and degree of esterification of 46,21%. Optimized pectin belonged on 
LM (Low Methoxyl) pectin type. The characterizations that fitted IPPA 
(International Pectin Procedures Association) standards were water content and 
degree of esterification, while the rest of the results had discrepancies with IPPA 
standards. 
 

Key Words : Oxalic Acid, Sweet Orange Peel (Citrus sinensis), Optimization,   

               Pectin, RSM 
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Produksi jeruk di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup tinggi. 

Menurut Kementerian Pertanian (2016), pada tahun 2015 produksi jeruk di 

Indonesia sebesar 1.016.603 ton. Tingginya produksi buah jeruk diikuti dengan 

limbah yang dihasilkan, salah satunya yaitu kulit jeruk. Bagian kulit jeruk sebesar 

35% dari buah jeruk keseluruhan (Izquerdo and Sendra, 2003). Potensi 

banyaknya limbah kulit jeruk yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan sebesar 

85.323,49 ton dalam berat kering. Komponen yang paling dominan pada kulit 

jeruk yaitu pektin, dimana kandungan pektin kulit jeruk kering berkisar 20-35% 

(Herbstreith and Fox, 2009).  

Jeruk manis atau yang dikenal sebagai baby java (Citrus sinensis) 

memiliki produktivitas sebesar 40-60 kg/pohon/tahun dan banyak dibudiyakan di 

Jawa Timur (Puslitbanghorti, 2015). Ketebalan kulit jeruk manis berkisar 3,1-3,5 

mm yang mana lebih tebal dibandingkan jeruk manis sejenis (Citrus reticulate 

Osbeck) di Australia dan jeruk siam Jember (Citrus nobilis) (Balijestro, 2014). 

Kandungan pektin dipengaruhi oleh ketebalan kulit jeruk (Perina dkk, 2007). Hal 

ini membuat kulit jeruk manis dapat dijadikan sebagai salah satu bahan baku 

sumber pektin.  

Pektin umumnya digunakan sebagai bahan pembentuk gel, pengental 

dan stabilizer, sehingga banyak diaplikasikan dalam industri pangan maupun 

farmasi.  Meskipun aplikasi pada pektin banyak, namun industri penghasil pektin 

di Indonesia belum berkembang. Hal ini dibuktikan dengan pengimporan pektin 

di Indonesia, padahal nilai ekonomi pektin cukup tinggi. Menurut BPS (2016), 

pada bulan Desember Indonesia mengimpor pektin sebesar 38.011 kg dengan 

nilai sebesar 584.128 US$. Apabila dilihat dari potensi limbah kulit jeruk yang 

dihasilkan, diperkirakan Indonesia dapat menghasilkan pektin hingga mencapai 

29.863,22 ton, sehingga potensi produksi pektin tinggi. 

Ekstrasi pektin dapat dilakukan dengan metode pemanasan langsung 

dan pemanasan microwave. Ekstraksi pektin biasa dilakukan dengan cara 

memanaskan bahan pada suhu tertentu dalam larutan asam kuat HCl 

(Akhmalludin dan Kurniawan, 2009). Metode pemanasan langsung atau soxhlet 

biasanya membutuhkan waktu yang lama, sedangkan ekstraksi pektin dengan 

metode Microwave Assisted Extraction (MAE) hanya membutuhkan waktu yang 

lebih singkat (Tan et al., 2014). Pelarut yang biasa digunakan untuk ekstraksi 
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pektin yaitu HCl dan asam sulfat. Namun, penggunaan asam mineral kuat 

dianggap kurang efisien karena asam mineral kuat bersifat korosif dan tidak 

ramah lingkungan (Pereira et al., 2016). Menurut Kanse et al. (2017), 

penggunaan asam lemah dapat dilakukan dalam ekstraksi pektin, contohnya 

asam oksalat dan asam sitrat.  

Penelitian yang telah dilakukan Widiastuti (2015), menyebutkan ekstraksi 

pektin kulit jeruk bali dengan metode konvensional menghasilkan rendemen 

pektin lebih rendah dibandingkan dengan MAE. Penelitian lain ekstrasi pektin 

kulit jeruk yang dilakukan Yeoh et al. (2008), menggunakan metode microwave 

dan menghasilkan yield sebesar 5,27% dari berat kering dengan lama waktu 

ekstraksi 15 menit. Rendemen yang dihasilkan sedikit, hal ini dikarenakan waktu 

ekstraksi yang terlalu singkat, sehingga kandungan pektin belum larut secara 

maksimal ke dalam solven. Penelitian mengenai ekstraksi pektin kulit jeruk 

dengan asam lemah dilakukan Kaya et al. (2014), dimana menggunakan asam 

oksalat dan asam nitrat. Penggunaan asam oksalat menghasilkan rendemen 

pektin yang terbesar. Hasil penelitian Tan et al. (2014) menunjukkan 

penggunaan konsentrasi asam oksalat 0,25% v/v dengan lama waktu ekstraksi 

8,5 menit menghasilkan rendemen pektin kulit jeruk bali sebesar 18,56 % dan 

warna pektin yang cerah. Hasil penelitian Devi et al. (2014) menunjukkan 

ekstraksi pektin kulit lemon dengan asam sitrat menghasilkan warna pektin yang 

gelap. Asam oksalat dapat menghasilkan warna pektin yang cerah dikarenakan 

sifatnya sebagai agen bleaching (Anshaari et al., 2004).  

Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji lama waktu dan suhu 

ekstraksi, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor lain 

yang berpengaruh seperti konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi. 

Windiarsih dkk (2015) menyatakan konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi 

berpengaruh pada rendemen pektin kulit nangka. Parameter mutu tingkat 

kecerahan pektin cukup penting, karena diharapkan pektin tidak mengubah 

warna produk akhir. Selain itu, parameter mutu total pektin dibutuhkan untuk 

menentukan pektin yang murni pada suatu bahan. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengkaji proses ekstraksi pektin dengan dua faktor yaitu konsentrasi asam 

dengan batasan 0,1% v/v dan 0,3% v/v dan lama waktu ekstraksi dengan 

batasan 5 menit dan 25 menit, sehingga diharapkan diperoleh total pektin dan 

tingkat kecerahan yang optimal dengan metode RSM (Response Surface 

Methodology).  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan perumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu: 

1.2.1. Bagaimana kondisi optimal konsentrasi asam dan lama waktu yang 

sesusai pada ekstraksi pektin dari kulit jeruk manis dengan metode 

MAE untuk menghasilkan total pektin dan tingkat kecerahan pektin 

yang terbaik? 

1.2.2. Bagaimana karakteristik pektin dari hasil optimasi ekstraksi pektin kulit 

jeruk manis dengan metode MAE? 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1.3.1. Untuk mengetahui optimasi konsentrasi asam oksalat dan lama waktu 

yang sesuai pada ekstrasksi pektin dari kulit jeruk terhadap total 

pektin dan tingkat kecerahan pektin yang terbaik 

1.3.2. Untuk mendapatkan karakteristik pektin hasil optimasi dari hasil 

optimasi ekstraksi pektin kulit jeruk manis dengan metode MAE 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1.4.1. Informasi mengenai pemanfaatan kulit jeruk manis sebagai sumber 

pektin 

1.4.2. Informasi mengenai optimasi terbaik pada ekstraksi pektin kulit jeruk 

dengan pelarut asam oksalat melalui metode MAE untuk 

mendapatkan total pektin yang tinggi dan tingkat kecerahan pektin 

yang terbaik 

 
1.5 Hipotesa 

Hipotesa penelitian ini yaitu: 

1.5.1. Diduga proses ekstraksi kulit jeruk manis dengan pelarut asam 

oksalat melalui metode MAE dapat menghasilkan total pektin yang 

tinggi dan tingkat kecerahan yang optimal 

1.5.2. Diduga proses ekstraksi kulit jeruk manis dengan metode MAE 

berpengaruh terhadap karakteristik pektin   
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jeruk Manis 

Jeruk manis atau yang dikenal sebagai Citrus sinensis merupakan jenis 

pohon Rutaceae (keluarga citrus) yang berasal dari China Selatan dan telah 

dibudidayakan selama ribuan tahun. Saat ini, jeruk telah ditumbuhkan secara 

komersial di daerah yang hangat, tropikal, dan semi-tropikal. Selain itu, telah 

menjadi tumbuhan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia (Courteau, 

2013).  

Taksonomi tanaman jeruk manis dapat diklarifikasikan sebagai berikut 

(Millind and Dev, 2012): 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jeruk manis yang digunakan dalam penelitian, memiliki nama lain yaitu 

jeruk baby, baby java, dan jeruk manis Pacitan. Jeruk jenis ini banyak 

dibudidayakan di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang yang merupakan sentra utama jeruk manis terluas di Indonesia. Jeruk ini 

dapat tumbuh pada dataran rendah, namun hasil produksi akan lebih baik pada 

dataran tinggi. Kulit yang tebal membuat jeruk ini sulit untuk dikupas, sehingga 

jeruk ini biasa digunakan sebagai bahan baku jus (Balijestro, 2014).  

Tanaman jeruk manis  memiliki ukuran kecil, berduri, dan tumbuh hingga 

7.5 m (25 ft), namun sesekali tumbuh mencapai 15 m (50 ft). Daunnya kasar, 

berwarna hijau, panjangnya sebesar 6.5-15 cm dan lebarnya sebesar 2.5-9.5 cm. 

Aroma bunga putih akan timbul ketika tumbuh sendirian atau berkelompok 

hingga mencapai 6 bunga, ukuran lebarnya sekitar 5 cm dengan 5 kelopak dan 

20-25 benang sari kuning. Ukuran buahnya sebesar 6,5-9,5 cm dan memiliki 

warna oranye atau kuning ketika masak. Kulit buah mengandung banyak kelenjar 

minyak yang berukuran kecil. Bulirnya memiliki khas berair dan manis, terbagi 

Kingdom : Plantae 

Filum : Tracheophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Sapindales 

Famili : Rutaceae 

Genus : Citrus 

Species : Citrus sinensis L. 
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menjadi 10 hingga 14 segmen atau bagian dan memiliki kisaran warna dari 

kuning hingga ke oranye hingga ke merah (Courteau, 2013). Bentuk tanaman 

jeruk manis dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Jeruk Manis (Balijestro, 2015) 

 

Komposisi nutrisi buah jeruk tergantung pada faktor kondisi pertumbuhan, 

kematangan, varietas, dan iklim. Buah jeruk mengandung N (1-2 g/kg basis 

basah), lemak (oleik, linoleik, linolenik, palmitat, asam stearat, gliserol, dan 

fitosterol), gula (glukosa, fruktosa, sukrosa), asam (utamanya asam sitrat), 

karbohidrat tidak larut (selulosa, pektin), enzim (pektinesterase, fosfatase, 

peroksidase), flavonoid (hesperidin, naringin), basis pahit (lionin, isolimonin), 

minyak dari kulit (D-limonen), vitamin, dan mineral (utamanya kalsium dan 

potassium) (Mamma dan Christakopoulos, 2008). Kandungan gizi buah jeruk 

manis dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

      Tabel 2.1 Kandungan nutrisi buah jeruk manis per 100 gram 

Komposisi Satuan Kadar 

Kalori Kkal 49 

Protein G 1,04 

Lemak G 0,3 

Karbohidrat G 11,89 

Air G 86,34 

Vit. C Mg 48,5 

Vit. A SI 230 

Kalsium Mg 40 

Kalium Mg 179 

Sumber: USDA (2016) 
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2.1.1 Kulit Jeruk Manis  

Buah jeruk manis memiliki kulit yang yang tebal. Hal ini menjadikan kulit 

jeruk manis sebagai limbah utama dari buah yang memiliki sumber molases, 

pektin, dan limonen yang baik. Menurut Rivaz et al. (2008), kulit jeruk 

mengandung karbohidrat larut dan tidak larut. Gula yang larut pada kulit jeruk 

yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa, sedangkan polisakarida tidak larut yaitu 

selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Komposisi kulit jeruk manis dapat dilihat pada 

Tabel 2.2 

 
Tabel 2.2 Komposisi Kulit Jeruk Manis (Citrus sinensis) (Persen dalam Basis Kering) 

Komposisi Kadar (%) 

Pati 3,75 

Gula larut 16,9 

Selulosa 9,21 

Hemiselulosa 10,5 

Lignin 0,84 

Pektin 42,5 

Abu 3,5 

Lemak 1,95 

Protein 6,5 

Senyawa lain 4,35 

Sumber: Rivas et al. (2008) 

  

Bagian kulit jeruk terdiri dari epikarp atau flavedo (permukaan luar yang 

berwarna) dan mesokarp atau albedo (lapisan tengah yang berwarna putih) 

(Rafiq et al., 2016). Flavedo mengandung pigmen yang memberikan sifat warna 

pada kulit jeruk tergantung pada varietasnya. Selain itu, flavedo juga 

mengandung minyak esensial yang terikat pada kelenjar yang berbentuk bulat 

dengan diameter dari 10 µm hingga 0,5 mm. Di bawah flavedo, terdapat lapisan 

mesokarp atau albedo (berasal dari kata latin albus yang berarti putih). Albedo 

merupakan jaringan tebal yang berwarna putih dan terlihat seperti berspons. 

Albedo memiliki kandungan pektin yang banyak. Ketebalan albedo bergantung 

pada varietas buah jeruk (Berk, 2016). Komposisi jumlah flavedo pada kulit jeruk 

berkisar antara 8-10% dari berat buah keseluruhan, sedangkan jumlah albedo 

berkisar antara 15-25% (Izquierdo and Sendra, 2003). Anatomi buah jeruk dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Anatomi Kulit Jeruk (Berk, 2016) 

 

2.2 Pektin 

 Pektin berasal dari bahasa Yunani “pektos” yang memiliki arti kental. 

Berdasarkan arti tersebut, pektin memiliki kemampuan untuk membentuk gel.  

Pektin merupakan heteropolisakarida yang terkandung di dinding sel utama pada 

tanaman terestrial (tumbuhan yang hidup di permukaan tanah) (Bagde et al., 

2017). Pektin membentuk satu per tiga dinding sel pada tanaman tingkat tinggi. 

Proporsi pektin yang lebih rendah ditemukan di dinding sel pada rumput-

rumputan. Konsentrasi pektin tertinggi ditemukan di lamella tengah pada dinding 

sel (Sriamornsak, 2003). Senyawa pektin dapat ditemukan pada buah dan sayur 

baik dari daging buah maupun kulit buah. Buah-buahan yang dapat digunakan 

sebagai sumber pektin, yaitu apel, jeruk, pisang, dan wortel (Perina dkk, 2007). 

Kandungan pektin di berbagai jenis buah dapat dilihat pada Tabel 2.3 

 
         Tabel 2.3 Kandungan Pektin di Berbagai Jenis Buah 

Jenis Buah Kandungan Pektin (%) 

Kulit Jeruk 25,5 
Kulit Mangga 8,8 
Kulit Pisang 2,8 
Ampas Apel 12,5 

                    Sumber: Panchami and Gunasekaran (2017) 

 

Pektin banyak ditemukan pada jaringan tanaman, namun jumlah sumber 

pektin untuk diproduksi secara komersial masih sangat terbatas. Hal ini 

dikarenakan kemampuan pektin untuk membentuk gel tergantung pada ukuran 

molekul dan derajat esterifikasinya (DE). Pada umumnya, pektin komersial 

berasal dari kulit jeruk atau ampas apel, dan juga sari kedua buah tersebut. 

Flavedo 

Segment 

Core 

Juice sacs 

Segment membranes 

Albedo 

Oil gland 
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Ampas apel mengandung pektin sebesar 10-15% dari berat kering (Sriamornsak, 

2003). Sedangkan, kulit jeruk kering mengandung pektin sebesar 9-18%. Apabila 

kulit jeruk segar digunakan dalam pembuatan pektin, dapat kemungkinan terjadi 

kerusakan sehingga dapat mempengaruhi hasil pektinnya (Berk, 2016). Pektin 

dari jeruk memiliki warna krem terang atau cokelat terang dan pektin dari apel 

biasanya berwarna lebih gelap (Sriamornsak, 2003). 

Komposisi dan struktur pektin sangat sulit untuk ditentukan karena pektin 

dapat berubah selama pengisolasian dari tanaman, penyimpanan, dan proses 

pengolahannya (Sriamornsak, 2003). Struktur molekular pektin merupakan 

polimer dari asam D-galakturonat dengan berbagai macam ukuran. Polimerisasi 

yang paling dominan yaitu dihubungkan dengan ikatan α-(1,4)-glikosida, dengan 

menghasilkan polimer yang linear. Meskipun demikian, terdapat struktur pektin 

yang bercabang (Berk, 2016). Sebagian gugus karboksilat pada rantai asam 

poligalakturonat akan mengalami esterifikasi dengan metil menjadi metil 

galakturonat (Simanjuntak, 2015). Gugus karboksilat pada asam poligalakturonat 

juga dapat dimodifikasi dengan ammonia untuk menghasilkan gugus 

karboksamida (Sriamornsak, 2003). Struktur pektin dapat dilihat pada Gambar 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Pektin (Sharma et al., 2006) 

 

Pektin tersusun atas protopektin, asam pektinat, dan asam pektat. 

Protopektin merupakan senyawa yang dapat ditemukan pada tanaman yang 

masih muda atau pada buah-buahan yang belum matang. Protopektin akan 

menjadi pektin atau asam pekinat yang larut dengan cara dihidrolisis dengan 

asam. Asam pektinat merupakan senyawa asam poligalakturonat yang 

sebagiannya teresterifikasi, sedangkan pektat merupakan senyawa pektin 
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dimana gugus karboksilnya tidak teresterifikasi (Perina dkk, 2007). Senyawa 

pektat merupakan bentuk asam yang tidak larut (Khan et al., 2015). 

Pektin mengandung ratusan hingga seribu unit sakarida dalam 

konfigurasi rantai. Tidak hanya segmen galakturonan saja, namun gula netral 

juga terdapat pada pektin. Rhamnosa merupakan salah satu komponen kecil 

pada pektin yang membuat lekukan pada rantai lurus. Selain itu, terdapat gula 

netral lainnya seperti arabinosa, galaktosa, dan xilosa pada rantai samping 

(Sriamornsak, 2003). Struktur rhamnosa yang membentuk lekukan pada rantai 

lurus pektin ditunjukkan pada Gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Diagram Skematik yang Menunjukkan Rhamnosa Membentuk Lekukan 

Pada Rantai Lurus Pektin; S = gula netral (Sriamornsak, 2003) 

 

2.2.1 Derajat Esterifikasi 

 Kemampuan pembentukan gel pada pektin bergantung pada ukuran 

molekul dan derajat esterifikasinya. Rasio gugus GalA yang teresterifikasi 

dengan total gugus GalA pada pektin disebut dengan derajat esterifikasi (DE). 

Pektin memiliki 2 jenis DE, yaitu high methoxyl pectin (HM) dan low methoxyl 

pectin (LM) (Sriamornsak, 2003). Kedua jenis DE ini sangat mempengaruhi 

fungsionalitas pada pektin. HM memiliki nilai DE lebih dari 50%, sedangkan LM 

memiliki nilai DE kurang dari 50% (Tongkham et al., 2017). Adapun penjelasan 

kedua jenis DE yang lebih jelas adalah sebagai berikut: 

 

a.  Low Methoxyl Pectin  (LM) 

 Pektin LM dapat membentuk gel dengan adanya kation divalent (ion yang 

memiliki valensi 2), biasanya yaitu kalsium. Sistem gelasi terjadi karena 

pembentukan zona persimpangan intermolekul antara daerah halus 
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homogalakturonat pada rantai yang berbeda. Mekanisme gelasi ini disebut 

dengan proses ikatan ‘egg box’ (Sharma et al., 2006). Mekanisme ini melibatkan 

asosiasi kuat dari 2 polimer galakturonan yang saling bertautan, dimana 

monomer GalA yang terletak pada rantai yang berdekatan akan dihubungkan 

secara intermolekul melalui elektrostatik dan ikatan ion pada gugus karboksilat 

(Sriamornsak, 2003). Mekanisme pengikatan kalsium pada rangkaian 

poligalakturonat atau eggbox dapat dilihat pada Gambar 2.6 

 

  

  

 

 

 

   

Gambar 2.5 Mekanisme Eggbox (Sriamornsak, 2003) 

 

 Kekuatan pengikatan ion dalam pembentukan gel sangat bergantung 

pada DE. Pektin LM dengan ikatan ion akan menghasilkan ikatan silang. Ikatan 

silang ini membuat gel menjadi sedikit rapuh dan kurang elastis. Meskipun 

penambahan gula pada pembentukan gel tidak begitu penting, namun 

penambahan gula yang sedikit (10-20%) dapat mengurangi sineresis dan 

menambah kekokohan pada gel (Sriamornsak, 2003). 

Pektin LM memiliki kadar metoksil kurang dari 7% (Perina dkk, 2007). 

Kadar metoksil didefinisikan sebagai jumlah mol etanol yang terdapat di dalam 

100 mol asam galakturonat (Tuhuloula, 2013). Pektin LM dapat membentuk gel 

pada pH 1 hingga 7 atau lebih.  Dalam pembentukannya, perlu ditambahkan ion 

kalsium. Suhu pembentukan gel sekitar 54oC (Perina dkk, 2007). Menurut Raj et 

al. (2012), pektin LM memiliki sifat yang stabil apabila terjadi pada kondisi 

kenaikan pH. Selain itu, pektin LM tetap memiliki sifat kestabilan yang baik 

setelah disimpan selama satu tahun di suhu ruang. Struktur pektin LM dapat 

dilihat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Struktur Pektin dengan Kadar Metoksil yang Rendah (Perina dkk, 2007) 

 

b.  High Methoxyl Pectin (HM) 

Pektin HM memiliki kemampuan dalam membentuk gel dengan gula dan 

asam, sehingga disebut dengan gel pektin-gula-asam atau gel dengan aktivitas 

air yang rendah. Gel dari HM dianggap sebagai jaringan molekul pektin dua 

dimensi dimana dengan pelarutnya (air) dan tambahan zat terlarut gula dan 

asam. Hal ini membuat sistem menahan terjadinya deformasi dan menujukkan 

adanya hubungan tegangan-regangan untuk kemungkinan kecil terjadinya 

deformasi (Sharma et al., 2006). Pektin HM tidak memiliki gugus asam yang 

cukup, sehingga dalam pembentukan gel yang berperan adalah ikatan hidrogen 

dan interaksi hidrofobik. Kedua unsur tersebut merupakan kekuatan yang penting 

dalam proses agregasi molekul pektin (Sriamornsak, 2003).  

 Pembentukan gel disebabkan oleh ikatan hidrogen antara gugus 

karboksil yang bebas (tidak teresterifikasi) pada molekul pektin dan juga antara 

gugus hidroksil pada molekul yang lain. Dalam keadaan netral, gugus karboksil 

pada molekul pektin yang tidak teresterifikasi akan menjadi garam yang 

terionisasi parsial. Garam yang terionisasi akan menghasilkan muatan negatif 

pada molekulnya, dimana bersamaan dengan gugus hidroksil akan menarik air. 

Muatan negatif ini mencegah pembentukan jaringan pektin. Maka dari itu, perlu 

ditambahkan asam agar gugus karboksilat menjadi gugus yang tidak terionisasi 

dan juga ditambahkan gula agar mengurangi hidrasi. Muatan negatif yang 

berkurang akan mengurangi interaksi antara pektin dan air, sehingga dengan 

kondisi ini akan mengurangi pektin dalam kondisi terdispersi dan nantinya akan 

membentuk gel yang dapat menahan larutan cair (Sriamornsak, 2003). 

 Pektin HM yang dijadikan sebagai agen pembentuk gel harus 

diperhatikan pH dan tingkat padatan yang terlarut untuk pembentukan gel yang 

sesuai (Genovese, 2009). Pektin HM dapat membentuk gel pada rentang pH 1 

hingga 3,5 dan penambahan gula 55-85%. Pembentukan gel memerlukan suhu 

yang panas, yaitu sekitar 88oC. Kadar metoksil pada pektin HM memiliki nilai 

lebih dari 7% (Perina dkk, 2007). Menurut Raj et al. (2012), bubuk pektin HM 
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akan kehilangan kemampuannya untuk membentuk gel apabila disimpan di 

kelembapan yang rendah atau kondisi yang hangat. Struktur pektin HM dapat 

dilihat pada Gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Pektin dengan Kadar Metoksil yang Tinggi (Perina dkk, 2007) 

 

2.3 Ekstraksi  

 Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan 

pelarut cair (Ditjen POM, 2000). Menurut Perina dkk (2007), ekstraksi merupakan 

proses pemisahan suatu zat pada suatu larutan atau padatan ke dalam pelarut 

yang disesuaikan dengan kemampuan kelarutannya. Ekstraksi dibagi menjadi 

dua yaitu ekstraksi padat-cair (leaching) dan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi padat-

cair adalah proses pemisahan solut dari padatan yang tidak dapat larut, 

sedangkan ekstraksi cair-cair merupakan proses pemisahan substansi yang 

terdapat pada campuran dalam bentuk cairan. Proses ekstraksi pektin pada 

umumnya menggunakan jenis ekstraksi padat-cair, dimana bergantung pada 

bahan baku yang digunakan. 

 Komersial pektin biasanya diekstraksi menggunakan air panas yang 

diasamkan dengan asam mineral (cara konvensional). Proses ekstraksi pektin 

biasanya menggunakan pH dengan kisaran antara 1,3-3,0 dan suhu 60oC-100oC. 

Lama waktu ekstraksi yang digunakan biasanya yaitu 0,5-6 jam (Mosayebi dan 

Yazdi, 2015). Menurut Kanse et al. (2017), faktor ekstraksi pektin dipengaruhi 

oleh pH, suhu, pelarut yang digunakan, dan waktu ekstraksi. Adapun penjelasan 

yang lebih detail adalah sebagai berikut: 

1. pH merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi jumlah dan sifat 

pektin yang diekstraksi. Di dalam literatur menyebutkan yield (rendemen) 

pektin berkurang dengan meningkatnya nilai pH, begitupun sebaliknya 

2. Suhu disebutkan semakin rendah maka yield pektin yang dihasilkan akan 

rendah, sedangkan di suhu tinggi akan menyebabkan pektin mudah 
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terbakar dan terjadinya degradasi pektin.  Hasil yield pektin akan tinggi 

apabila diekstraksi pada suhu yang sedang 

3. Pelarut yang digunakan, disebutkan dalam literatur banyak solven yang 

digunakan dalam ekstraksi pektin, contohnya asam sitrat, HCl, H2SO4, 

asam nitrat, EDTA, asam oksalat, dan ammonium oksalat. Yield pektin 

tertinggi dihasilkan oleh asam sitrat. Banyak penelitian sebesar 55-60% 

menggunakan asam sitrat sebagai pelarut 

4. Waktu ekstraksi menunjukkan semakin lama waktu ekstraksi maka 

semakin tinggi yield pektin yang dihasilkan, namun tetap ada batasannya. 

Disebutkan bahwa lama waktu eksraksi yang ekstrim dapat mengurangi 

yield pektin dan menguranginya dari tingkat maksimum, hal ini 

dikarenakan terjadi degradasi pada pektin  

5. Kecepatan pengadukan menunjukkan yield pektin akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya kecepatan pengadukan. Hal ini 

dikarenakan kecepatan pengadukan dapat mengurangi ketebalan pada 

lapisan difusi, sehingga dapat meningkatkan proses ekstraksi 

6. Rasio padatan dan cairan menunjukkan yield pektin akan meningkat 

secara bertahap dan menurun secara berangsur-angsur seiring dengan 

meningkatnya rasio padatan dan cairan. Hal ini dikarenakan 

meningkatnya kapasitas pelarutan namun menurunkan kemampuan 

pemisahan pektin dari larutan 

 

2.3.1 Metode Ekstraksi 

Pektin dapat diekstraksi dengan berbagai macam metode. Adapun 

metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pemanasan Konvensional atau Pemanasan Langsung 

Ekstraksi pektin dengan metode ini menggunakan pelarut asam dengan 

pemanasan langsung. Pada umumnya, metode ini menggunakan pemanasan 

langsung dari hot plate stirrer untuk mencapai kebutuhan pemanasan dan 

pengadukan, namun pemanasan langsung dapat juga berasal dari shaker 

waterbath. Ekstraksi secara konvensional dengan panas yang berlebihan dapat 

menyebabkan kerusakan pektin sehingga menurunkan kualitasnya. Metode 

ekstraksi ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga menyebabkan energi 
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yang diperlukan untuk pemanasan juga semakin tinggi (Megawati dan 

Machsunah, 2016). 

Ekstraksi pektin dengan metode pemanasan langsung telah dilakukan 

oleh Girma dan Woku (2016). Penelitian ini berupa ekstraksi pektin dari kulit 

buah segar (kulit manga dan pisang) dengan pelarut aquades yang diasamkan 

dengan asam sulfat. Proses ekstraksi dilakukan pada suhu 52,5oC hingga 89,5oC 

dan waktu yang digunakan yaitu 44,66 menit hingga 120 menit. Proses ekstraksi 

ini menggunakan dari shaking water bath. Hasil rendemen pektin kulit mangga 

dan pisang tertinggi secara berturut-turut yaitu 18,5% dan 11,31% (b/b). 

 

b. Sohklet 

 Metode ini memiliki prinsip yaitu pemanasan dan perendaman sampel. 

Hal ini menyebabkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel akibat 

perbedaan tekanan antara di dalam dan diluar sel. Hal ini menyebabkan 

senyawa terlarut dalam pelarut (Departemen Kesehatan RI, 2006). Tahap awal 

yang dilakukan pada metode ini yaitu menempatkan sampel dalam sarung 

selulosa (atau dengan kertas saring) dalam klonsong yang diletakkan di atas 

labu dan di bawah kondensor. Selanjutnya, dimasukkan pelarut yang sesuai ke 

dalam labu dan suhu penangas diatur. Keuntungan metode ini yaitu proses 

ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi 

sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut. Kerugiannya adalah senyawa yang 

bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-

menerus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).  

Penelitian ekstraksi pektin dengan metode sohklet telah dilakukan oleh 

Yeoh et al. (2007), yaitu penelitian ekstraksi pektin dari kulit jeruk dengan pelarut 

aquades. Proses ekstraksi dilakukan pada suhu 100oC selama 1 jam, 3 jam, dan 

6 jam. Lama waktu ekstraksi 3 jam menghasilkan rendemen pektin yang tinggi 

yaitu sebesar ± 5%. Namun, pada lama waktu ekstraksi 6 jam terjadi penurunan 

yield pektin menjadi minimum, yaitu sebesar 0,44%. 

 

c. Refluks 

 Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi 

berkesinambungan. Pada metode ini, sampel dimasukkan bersama pelarut ke 

dalam labu yang telah dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan 

hingga mencapi titik didih. Uap yang terkondensasi akan kembali ke dalam labu 
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(Mukhriani, 2014). Ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali 

diekstraksi selama 4 jam (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

 Penelitian dengan metode refluks telah dilakukan Nurniswati dkk (2016). 

Ekstraksi pektin pada penelitian ini menggunakan kulit buah pepaya (Citruica 

papaya). Proses ekstraksi menggunakan pelarut HCl dan aquades selama satu 

jam. Suhu yang digunakan yaitu 80oC. Rendemen pektin kulit papaya yang 

dihasilkan rata-rata sebesar 1,81%. 

 

d. Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) 

 Metode ini merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan 

menggunakan bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, yaitu 20 kHz). 

Wadah yang berisi sampel diletakkan di dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. 

Hal ini untuk memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan 

rongga. Kerusakan sel menyebabkan kelarutan senyawa dalam pelarut menjadi 

meningkat, sehingga hasil ekstraksi juga meningkat (Mukhriani, 2014). Ultrasonik 

bersifat mudah diaplikasikan. Metode ini hanya memerlukan waktu yang singkat, 

sehingga lebih efisien (Rahmawati dan Putri, 2013). 

 Penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Putri (2013) yaitu ekstraksi 

pektin dari kulit jeruk bali menggunakan ultrasonik. Hasil rendemen pektin 

tertinggi yaitu sebesar 17,854% dengan lama waktu ekstraksi 10 menit. 

Penelitian lain yang menggunakan metode ini yaitu ekstraksi pektin dari kulit 

markisa yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2016), yang mana menggunakan 

pelarut asam nitrat dengan suhu 85oC dan lama waktu ekstraksi 10 menit. Hasil 

rendemen pektin tertinggi yang didapatkan yaitu sebesar 12,67%. 

 

e. Microwave Assisted Extraction (MAE) 

MAE merupakan metode ekstraksi secara modern. Secara umum, MAE 

merupakan teknik untuk mengekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam bahan 

tanaman dengan bantuan energi gelombang mikro. Teknologi tersebut cocok 

bagi pengambilan senyawa yang bersifat termolabil karena memiliki kontrol 

terhadap temperatur yang lebih baik dibandingkan proses pemanasan 

konvensional. Selain kontrol suhu yang lebih baik, beberapa kelebihan lain MAE 

yaitu waktu ekstraksi yang lebih singkat, konsumsi energi dan solven yang lebih 

sedikit, yield yang lebih tinggi, akurasi dan presisi yang lebih tinggi, adanya 
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proses pengadukan sehingga meningkatkan fenomena transfer massa, dan 

setting peralatan yang menggabungkan fitur sohklet (Purwanto, 2010). 

 

2.3.2 Proses Ekstraksi Pektin 

 Proses ekstraksi pektin memiliki tahapan yaitu mixing, settling, dan 

pemurnian. Mixing yaitu pencampuran bahan baku dengan pelarut dan 

membiarkannya saling berkontak sehingga terjadi perpindahan massa dengan 

cara difusi pada bidang antar permukaan bahan yang diekstrak dan pelarutnya. 

Jika jaringan tanaman yang kaya pektin diekstraksi dengan air mendidih yang 

diasamkan, maka ekstrak air panas akan mengandung pektin (Prasetyowati, 

2009). Penggunaan asam dalam ekstraksi pektin bertujuan untuk menghidrolisis 

protopektin menjadi pektin yang larut dalam air ataupun membebaskan pektin 

dari ikatan senyawa lain, seperti selulosa (Megawati dan Ulinuha, 2015).  

Menurut Putra (2010), tingkat keasaman larutan pengekstrak bervariasi 

tergantung pada jenis bahan baku. Umumnya, tingkat keasaman yang digunakan 

untuk mengekstrak pektin limbah buah-buahan berkisar dari pH 1,5-3,0 dengan 

suhu 60-100oC. 

 Settling yaitu pemisahan larutan ekstrak dari rafinat, kebanyakan dengan 

cara pengendapan dan filtrasi. Pada tahap ini, dilakukan penggumpalan pektin 

dengan menambahkan ethanol 95%. Pektin distabilkan oleh selapis air melalui 

ikatan elektrostatik antara muatan negatif pada molekul pektin dan muatan positif 

pada molekul air (Megawati dan Ulinuha, 2015). Alkohol bersifat sebagai 

pendehidroksi, sehingga keseimbangan antara pektin dengan air akan terganggu 

dan pektin akan mengendap. Alkohol dapat merusak kesetimbangan air dan 

pektin karena alkohol berbobot molekul rendah, sehingga akan bercampur 

sempurna dengan air melalui ikatan hidrogen. Penambahan alkohol ini akan 

mengurangi jumlah ion atau molekul air disekeliling pektin sehingga pektin akan 

mengendap (Prasetyowati, 2009). 

Pektin yang telah diendapkan, selanjutnya disaring dan dilakukan 

pemurnian atau pencucian. Pencucian endapan dilakukan dengan dua cara, 

yaitu pencucian dengan alkohol sampai pH netral dan pencucian dengan air 

(Susiolowati dkk, 2013). Pektin dikatakan netral apabila tidak berwarna ketika 

ditambahkan indikator fenol ftalein. Pemurnian pektin bertujuan untuk 

menghilangkan sisa asam. Setelah itu, pektin yang basah dikeringkan dengan 
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oven pada suhu 50oC selama enam jam hingga kadar airnya mencapai 12% 

(Perina dkk, 2007). 

 

2.4 Ekstraksi dengan Metode Microwave Assited Extraction (MAE) 

 MAE merupakan teknik ekstraksi yang mengkombinasikan energi 

gelombang mikro dan teknik ekstraksi konvensional dengan pelarut. Selain itu, 

MAE memiliki kontrol terhadap temperatur yang lebih baik dibandingkan proses 

pemanasan konvensional. Ekstraksi dengan metode MAE merupakan alternatif 

yang menarik dari cara ekstraksi konvensional, khususnya pada ekstraksi 

dengan bahan baku tanaman (Susanti dkk, 2015). Penggunaan ekstraksi dengan 

gelombang mikro sebagaimana yang berlawanan dengan difusi, akan membuat 

laju ekstraksi lebih cepat dan fleksibilitas pelarut yang lebih besar. Proses 

ekstraksi dengan metode ini dapat disesuaikan atau diatur untuk memberikan 

hasil yang optimal (Doughari, 2012). 

 MAE dapat bekerja secara efektif dikarenakan energi gelombang mikro 

menyebabkan pergerakan seluler dengan cara migrasi ion dan rotasi dipol. 

Pergerakan yang sangat cepat akan menghasilkan friksi atau gesekan yang 

nantinya menimbulkan energi panas dalam bahan. Hal ini membuat dinding dan 

jaringan sel bahan akan rusak, sehingga substrat dapat keluar (Delazar et al., 

2012). Pada MAE, energi gelombang mikro langsung tertuju pada bahan, 

sedangkan pada metode konvensional, perpindahan panas ke bahan meliputi 

konveksi, konduksi, dan radiasi. Hasil rendemen substrat yang tinggi pada 

metode MAE didapatkan dari kombinasi sinergis perpindahan panas dan 

perpindahan massa (pelarut dan substrat) yang bekerja dengan arah yang sama. 

Dibandingkan dengan metode konvensional, mekanisme perpindahan panas dan 

massa berbeda dan arahnya berlawanan, sehingga menghambat proses 

ekstraksi (Veggie et al., 2013). Mekanisme perpindahan panas dan massa pada 

metode MAE dan konvensional dapat dilihat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.8 Mekanisme Perpindahan Panas dan Massa Metode MAE dan Konvensional 
(Veggie et al., 2013) 

  

 Faktor utama pada MAE yang perlu dipertimbangkan yaitu pelarut yang 

digunakan. Pelarut yang akan digunakan harus memiliki kemampuan ekstraksi 

yang tinggi dan interaksi yang kuat dengan matriks dan analit. Molekul polar dan 

larutan ionik (khususnya asam) akan menyerap energi gelombang mikro dengan 

kuat karena adanya momen dipol yang permanen (Veggie et al., 2013). Faktor 

selanjutnya seperti teknik ekstraksi pada umumnya, yaitu ukuran partikel. 

Semakin kecil ukuran partikel (luas permukaan yang besar), maka semakin baik 

ekstraksinya karena penetrasi energi gelombang mikro yang baik (Delezar et al., 

2012).  

 Megawati dan Machsunah (2016) telah melakukan penelitian ekstraksi 

pektin dari kulit pisang kapok dengan metode MAE dan konvensional. Ekstraksi 

pektin dengan metode MAE dilakukan selama 20 menit, sedangkan dengan 

metode konvensional selama 80 menit. Hasil rendemen pektin yang didapatkan 

dengan metode MAE sebesar 16,53% (b/b kering), sedangkan dengan metode 

konvensional 12,8% (b/b kering). Metode MAE dianggap cocok untuk senyawa 

yang bersifat termolabil seperti pektin. Penelitian lain juga dilakukan oleh 

Bagherian et al. (2011) yang melakukan ekstraksi pektin dari buah anggur 

dengan berbagai metode (konvensional, MAE, dan UAE). Hasil perbandingan 

rendemen pektin kering dari ketiga metode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 

 

Tabel 2.4 Perbandingan Hasil Rendemen Pektin dari Buah Anggur  

Metode Ekstraksi Hasil Rendemen Pektin 

Konvensional 19,6% 

MAE 27,81% 

UAE 17,92% 

 Sumber: Bagherian et al. (2011) 

 

MAE yang digunakan pada penelitian ini merupakan MAE modifikasi 

microwave domestik. Ekstraktor berbasis gelombang mikro yang dipabrikasi 
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berupa microwave domestik yang dilengkapi labu, pendingin, thermocouple, dan 

pompa vakum. Teknologi ini disebut dengan vacuum microwave assisted 

extraction (VMAE). MAE vakum memiliki sistem vakum, dimana dapat membuat 

titik didih pelarut lebih rendah dibandingkan pada tekanan udara normal, 

sehingga proses ekstraksi dapat dilakukan pada suhu yang rendah. MAE vakum 

bagus untuk mencegah degradasi senyawa yang termosensitif (Wang et al., 

2008).  Ekstraksi dengan metode MAE vakum terjadi pada suhu yang konstan, 

sedangkan dengan MAE biasa akan terjadi perubahan suhu dimana semakin 

lama waktu ekstraksi mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu (Kamaluddin, 

2014).  Metode MAE vakum dapat digunakan untuk ekstraksi pektin karena suhu 

ekstraksi yang konstan. Pektin bersifat termolabil dimana semakin tinggi suhu 

proses ekstraksi dapat menyebabkan degradasi atau kerusakan pektin 

(Budiyanto dan Yulianingsih, 2008). Rangkaian MAE vakum dapat dilihat pada 

Gambar 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Rangakaian MAE Vakum (Kala et al., 2016) 

 

2.5 Asam Oksalat 

 Asam oksalat merupakan turunan asam karboksilat. Asam oksalat 

mengandung dua gugus karboksil yang terletak pada ujung rantai lurus karbon. 

Asam ini merupakan turunan asam dikarboksilat yang kuat dan banyak terdapat 

di tanaman dan sayuran. Rumus molekul asam oksalat yaitu C2H2O4 dengan 

berat molekul 90 gram/mol (Asip dkk, 2015). Asam ini memiliki bentuk kristal 

rombis (bentuk belah ketupat) piramida, tidak berwarna atau transparan, tidak 

berbau dan higroskopis. Asam ini mudah teroksidasi total oleh pengaruh panas 
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yang tinggi dan akan terurai menjadi CO2 dan asam formiat (Mastuti, 2005). 

Struktur asam oksalat dapat dilihat pada Gambar 2.10 

 

 

 

 

 

    

Gambar 2.10 Struktur Asam Oksalat (PubChem, 2004) 

  

Asam oksalat di pasaran tersedia dalam bentuk dihidrat (C2H2O4.2H2O) 

dengan berat molekul 126,07 gram/mol (Agustin, 2007). Asam oksalat memiliki 

densitas sebesar 1,9 g/cm3 pada suhu 59oF. Titik leburnya terjadi pada suhu 

189,5oC dan tekanan uapnya sebesar 0,54 mm Hg pada suhu 105oC (PubChem, 

2004). Asam oksalat memiliki nilai konstanta yang lebih besar dibandingkan 

asam sitrat, sehingga keasamannya lebih kuat. Asam oksalat mengalami diosiasi 

2 tahap dengan harga konstanta sebesar Ka1 = 5,9x10-2 dan Ka2 = 6,5x10-5 

(Kasmiyatun dan Jos, 2008). Asam ini memiliki sifat yang larut dalam air panas 

maupun dingin serta larut dalam alkohol (Coniwanti dkk, 2008). 

Asam oksalat dapat berfungsi sebagai pelarut untuk ekstraksi pektin. Hal 

ini dibuktikan oleh Suwoto dkk (2017) yang melakukan penelitian ekstraksi pektin 

dari kulit buah naga menggunakan pelarut asam oksalat dan asam asetat 

dengan variasi suhu. Konsentrasi asam yang digunakan yaitu sebesar 0,05N. 

Hasil karakterisasi pektin terbaik diperoleh pada suhu 70oC dengan pelarut asam 

oksalat.  

 

2.6 Aplikasi Pektin 

Pektin memiliki banyak manfaat, sehingga banyak diolah untuk berbagai 

macam industri pangan dan farmasi. Kemampuannya dalam membentuk gel 

menjadikan pektin sebagai bahan dasar untuk pembentuk jelli dan pengawet 

buah (Prasetyowati, 2009). Selain sebagai agen pembentuk gel, pektin memiliki 

sifat sebagai emulsifier, agen pengkilap (glazing), penstabil (stabilizer), dan 

pengental (thickener) pada aplikasi yang komersial (Tiwari et al., 2017). Pektin 
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yang akan diaplikasikan lebih lanjut harus memiliki standar mutu yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.4 

Tabel 2.5 Standar Mutu Pektin Berdasarkan Standar Mutu International Pectin Producers 

Association (IPPA) 

Faktor Mutu Kandungan 

Kekuatan gel Min 150 grade 

Kandungan metoksil: 

 Pektin metoksil tinggi 

 Pektin metoksil rendah 

 
>7,12% 
2,5-7,12% 

Kadar asam galakturonat Min 35% 

Kadar air Maks 12% 

Kadar abu Maks 10% 

Derajat esterifikasi untuk: 

 Pektin ester tinggi 

 Pektin ester rendah 

 
Min 50% 
Maks 50% 

Berat Ekivalen 600-800 mg 

  Sumber: Hanum dkk (2012) 

 Pengembangan produk dan aplikasi yang dilakukan oleh produsen pektin 

selama bertahun-tahun telah menciptakan peluang dan pengaplikasian pektin 

yang besar. Pada industri minuman ringan, pektin digunakan secara luas karena 

sifat viskositas dan kemampuannya sebagai penstabil dan penjernih minuman. 

Selain itu, di dalam industri selai, pektin digunakan karena dapat mengurangi 

sineresis dan juga dapat meningkatkan kekuatan gel pada selai rendah kalori 

(Kanse et a.l, 2017). Pektin juga dapat diaplikasikan pada industri pangan 

lainnya seperti es krim, daging, ikan, dan produk susu (Khan et al., 2014). 

Pektin dapat memberikan manfaat kesehatan pada tubuh. Pada industri 

farmasi, pektin dijadikan sebagai obat diare dan konstipasi. Hal ini dikarenakan 

pektin dapat meningkatkan viskositas dan volume pada feses. Pektin juga dapat 

mengurangi kecepatan pencernaan dengan mengimobilisasi komponen 

makanan di dalam usus. Selain itu, pektin dapat menurunkan kolestrol dengan 

meningkatkan sterol dan asam empedu. Selain pada industri farmasi, pektin 

dapat digunakan pada industri kosmetik. Contohnya yaitu dapat dijadikan bahan 

tambahan di pelembap badan, shampo, pasta gigi, deodoran, dan tonik rambut 

(Kanse et al., 2017). 

 Pektin dapat juga digunakan sebagai bahan pembuat edible coating atau 

edible film. Berdasarkan penelitian Susilowati dkk (2017), pektin dari kulit buah 

kakao yang dijadikan edible coating pada buah tomat, dapat memperpanjang 

umur simpan buah tomat selama 21 hari. Selain dapat memperpanjang umur 

simpan, edible coating ini dapat mempertahankan kenampakan dan warna buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

tomat. Penelitian lainnya berdasarkan pendapat Paula and Silva (2016), 

komponen edible film dari pektin dan tanah liat memiliki stabilitas termal yang 

baik dan sifat mekanik yang serupa dengan kebanyakan plastik tradisional yang 

beredar. 

 

2.7 Response Surface Methodology (RSM) 

 Response surface methodology (RSM) merupakan sekumpulan teknik 

matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan 

dimana beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon. Tujuan 

dari metode ini yaitu untuk mengoptimalkan respon. Ide dasar metode ini adalah 

memanfaatkan desain eksperimen berbantuan statistika untuk mencari nilai 

optimal dari suatu respon (Nuryanti dan Salimy, 2008). RSM tidak lain adalah 

sebuah model regresi linier yang memodelkan hubungan antara variabel 

explanatory dan variabel response (Hadiyat, 2012). 

 RSM memiliki dua tahapan utama dalam analisisnya. Pertama yaitu 

pemodelan regresi first order, yang biasa dinyatakan dengan persamaan linear 

polinominal dengan order satu. Langkah selanjutnya yaitu menaikkan derajat 

polinominal persamaan yang didpatkan dari first order menjadi second order atau 

derajat dua (Hadiyat, 2012). Tahap ini diisyaratkan untuk mengaproksimasi 

respon karena adanya lengkungan (curvature) dalam permukaannya. Analisis 

permukaan respon selanjutnya yaitu untuk pengepasan permukaan. Jika 

pengepasan permukaan memiliki aproksimasi yang baik dari suatu fungsi 

respon, maka analisis pengepasan permukaan akan ekuivalen dengan analisis 

sistem yang aktual (Nuryanti dan Salimy, 2008).  

 RSM dapat diaplikasikan pada berbagai macam industri karena metode 

ini mampu menyajikan data yang cepat. Penelitian dengan metode ini telah 

dilakukan oleh Tan et al. (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi 

respon rendemen pada ekstraksi pektin dari kulit jeruk bali. Faktor yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu pH, perbandingan solven dengan bubuk kulit 

jeruk bali (v/b), dan waktu iradiasi (menit). Setiap faktor membutuhkan 3 level 

(titik bawah, titik tengah, dan titik atas). Didapatkan hasil rendemen tertinggi yaitu 

sebesar 18,56% dengan pH = 4,22, perbandingan solven dengan bubuk kulit 

jeruk bali = 36,05/1 dan waktu iradiasi selama 8,5 menit pada microwave daya 

660 W. 
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 Kute et al. (2015) juga melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode RSM. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi rendemen pektin pada 

ekstrasi pektin dari kulit jeruk. Tidak berbeda jauh dengan penelitian Tan et al. 

(2014), faktor yang digunakan yaitu pH, perbandingan solven dengan bubuk kulit 

jeruk, daya microwave (watt), dan waktu ekstaksi (detik). Didapatkan hasil 

optimasi rendemen tertinggi yaitu 13,32% dengan pH 1,5, perbandingan solven 

dengan padatan 20/1, daya microwave 630 W dan waktu iradiasi selama 89 

detik. 
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III   METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanan di Laboratorium Teknologi Pengolahan dan 

Rekayasa Pangan dan Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Universitas 

Brawijaya Malang. Penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2017 sampai 

dengan Mei 2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Vacuum Microwave 

Assisted Extraction (Sharp R-222-Y), pengering kabinet (lokal), blender, ayakan 

80 mesh, ayakan 30 mesh,  timbangan digital (Denver instrument M-310), oven 

listrik 220 v (Memmert), desikator (Nuceite), buret, pH meter, kain saring, kertas 

saring halus, kertas saring kasar, mortar, glassware, colour reader (Konica 

Minolta CR-10 Japan), shaker (Orbital Genie), shaker waterbath (Memmert), dan 

refrigerator (Sharp SJ-P571NLV). 

 

3.2.2 Bahan 

  Bahan yang digunakan terbagi menjadi tiga yaitu bahan baku, bahan 

ekstraksi, dan bahan anilisis. Bahan baku yang digunakan yaitu jeruk manis 

dengan kulit berwarna hijau kekuningan dengan umur panen 8-9 bulan setelah 

berbunga, yang diperoleh dari pengepul di Kecamatan Dau, Malang, Jawa Timur, 

nantinya kulitnya dikeringkan. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk 

ekstraksi yaitu bubuk asam oksalat PA (LIPI), ethanol 96% teknis, dan hidrobat. 

Bahan yang digunakan untuk analisis yaitu HCl PA 0,05 N, 0,25 N dan 0,3 N 

(Merck), NaOH PA 0,1 N (Merck), CaCl2 1 N (Merck), CH3COOH PA 1 N (Merck), 

NaCl (Merck), ethanol 95% PA (Merck), indikator phenolphatein (PP).  
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu Response Surface 

Methodology (RSM) dengan rancangan Central Composite Design (CCD) melalui 

software Design Expert 10.0.1 Penelitian ini menggunakan 2 faktor. Tahapan 

awal untuk memasukkan data berupa perancangan variabel eksperimental 

(faktor) dimana variabelnya yaitu konsentrasi asam dengan satuan persen (% 

v/v) dan lama waktu dengan satuan menit. 

 Proses berikutnya yaitu menentukan batas bawah dan batas atas pada 

kedua faktor. Faktor pertama berupa konsentrasi asam dengan batas bawah 

0,10% (-1 Level) dan batas atas 0,30% (+1 Level). Faktor kedua lama waktu 

ekstraksi dengan batas bawah 5 menit (-1 Level) dan batas atas 25 menit (+1 

Level). Input numeric factors dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

        Tabel 3.1 Input numeric factors (Lama waktu ekstraksi dan konsentrasi asam) 

 Nama Units -1 Level +1 Level -alpha +alpha 

X1 Konsentrasi Asam % (v/v) 0,10 0,30 0,06 0,34 

X2 Lama Waktu Ekstraksi Menit 5 25 0,86 29,14 

 

 Tahapan berikutnya yaitu menentukan respon. Penelitian ini 

menggunakan dua respon. Respon pertama yaitu total pektin dan respon kedua 

yaitu tingkat kecerahan. Input Responses dapat dilihat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 Input responses (Total pektin dan Tingkat Kecerahan) 

Nama Units 

Total Pektin % 

Tingkat Kecerahan Pektin L 

 

 Software Design Expert 10.0.1 akan melakukan kombinasi sesuai dengan 

jumlah kombinasi kedua faktor. Jumlah kombinasi yang didapatkan sebanyak 13 

kombinasi yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 
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Tabel 3.3 Kombinasi Perlakuan 

Std Run 

Variabel Aktual 
 

Variabel Terkode Variabel Respon 

Konsentrasi 

Asam (%v/v) 

Lama 

Waktu 

Ekstraksi 

(menit) 

X1 X2 

Total 

Pektin 

(%) 

Tingkat 

Kecerahan 

Pektin (L) 

1 7 0,10 5,00 -1,00 -1,00   
2 12 0,30 5,00 1,00 -1,00   
3 8 0,10 25,00 -1,00 1,00   
4 9 0,30 25,00 1,00 1,00   
5 13 0,06 15,00 -1,41 0,00   
6 1 0,34 15,00 1,41 0,00   
7 4 0,20 0,86 0,00 -1,41   
8 11 0,20 29,14 0,00 1,41   
9 3 0,20 15,00 0,00 0,00   

10 10 0,20 15,00 0,00 0,00   
11 6 0,20 15,00 0,00 0,00   
12 2 0,20 15,00 0,00 0,00   
13 5 0,20 15,00 0,00 0,00   

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1  Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan telah dilakukan untuk menentukan jenis pelarut 

asam lemah yang sesuai, konsentrasi asam, dan lama waktu ekstraksi yang 

menghasilkan rendemen pektin yang tinggi dan warna pektin yang sesuai. Jenis 

pelarut yang digunakan yaitu asam oksalat, asam asetat, dan asam sitrat. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, asam oksalat menghasilkan warna 

pektin yang lebih terang dan rendemen pektin yang tinggi. Meskipun, asam sitrat 

menghasilkan rendemen pektin tertinggi, namun warna pektin yang dihasilkan 

cenderung gelap. Konsentrasi asam oksalat yang digunakan selama penelitian 

pendahuluan yaitu batas bawah 0,2% (v/v) dan batas atas 0,6% (v/v)  dengan 

lama waktu ekstraksi batas bawah 15 menit dan batas atas 35 menit. Penelitian 

pendahuluan ini menghasilkan nilai rendemen tertinggi pada konsentrasi 0,2% 

dan lama waktu ekstraksi 15 menit. Nilai kedua faktor tersebut dijadikan titik 

tengah untuk optimasi penelitian utama. Berdasarkan hasil yang didapatkan, 

konsentrasi 0,20% (v/v) dengan lama waktu ekstraksi 15 menit menghasilkan 

rendemen sebesar 32,6%, sedangkan kombinasi kedua faktor lainnya tidak 

memiliki nilai rendemen yang tinggi, dan semakin tinggi konsentrasi dan lama 

waktu ekstraksi akan mengalami penurunan kenampakan warna pektin dari hasil 

penelitian pendahuluan berdasarkan jenis pelarut yang digunakan. Hasil warna 

peneliti dapat dilihat pada Gambar 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1 Hasil warna pektin dari penelitian pendahuluan 

 

 Gambar 3.1 menunjukkan pektin yang menggunakan asam asetat dan 

asam sitrat cenderung memiliki warna yang lebih gelap. Penelitian yang 

dilakukan oleh Devi et al. (2014) juga menghasilkan warna pektin dari kulit lemon 

yang cenderung gelap dengan menggunakan pelarut asam sitrat. Selain itu, 

penelitian lain yang dilakukan oleh Farobie (2006) juga menghasilkan pektin 

yang cenderung gelap dengan penggunaan asam asetat. Hal ini dapat 

disebabkan terjadinya perubahan-perubahan oksidatif pada molekul pektin 

selama proses ekstraksi dan proses pengeringan. Maka dari itu, pelarut asam 

oksalat dipilih karena menghasilkan warna yang lebih cerah. Pemilihan 

konsentrasi asam 0,2% dan lama waktu ekstraksi 15 menit sebagai titik tengah, 

karena dari hasil penelitian pendahuluan menghasilkan rendemen yang tinggi. 

 

3.4.2 Penelitian Utama 

 Berikut ini adalah tahapan ekstraksi pektin dari kulit jeruk dengan 

menggunakan metode MAE. 

a. Persiapan bahan baku kulit jeruk manis (Modifikasi Girma and Woku, 2016) 

1. Buah jeruk manis disortasi berdasarkan spesifikasi yang diinginkan 

2. Kulit jeruk manis dipisahkan dengan daging buahnya 

3. Kulit jeruk manis dipotong kecil-kecil dengan ukuran 1x1 cm2 dengan 

menggunakan pisau 

4. Dilakukan proses pengeringan dengan cabinet dryer pada suhu ±50oC 

selama sekitar 8 jam 

Menggunakan pelarut asam 

oksalat 

Menggunakan pelarut asam 

asetat 

Menggunakan pelarut asam 

sitrat 
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5. Kulit jeruk manis yang sudah kering dihancurkan dengan blender kering 

6. Bubuk kulit jeruk diayak dengan menggunakan ayakan 80 mesh 

7. Disimpan di dalam kulkas pada suhu 4oC untuk proses ekstraksi 

selanjutnya 

Proses persiapan bahan baku kulit jeruk dapat dilihat pada Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Persiapan Sampel Bubuk Kulit Jeruk Manis (Modifikasi Girma 
and Woku, 2016)anilisis 

 

b. Proses optimasi ekstraksi pektin dari kulit jeruk manis dengan metode Vacuum 

Microwave Assited Extraction (Widiastuti, 2015) 

1. Bubuk kulit jeruk manis ditimbang sebanyak 10 gram dan asam oksalat 

ditimbang sesuai konsentrasi asam dengan aquades (% v/v) yang telah 

ditentukan oleh metode Response Surface Methodology (RSM) 

2. Dilakukan proses ekstraksi dengan metode Vacuum Microwave 

Assisted Extraction dengan lama waktu yang telah ditentukan oleh 

metode Response Surface Methodology (RSM) dengan suhu 55±5 oC 

Kulit Jeruk Manis Segar 

 

Dipotong kecil-kecil ukuran 1 x 1 cm
2
 dengan pisau 

 

Dikeringkan dengan cabinet dryer pada suhu 50
o
C selama 8 jam 

 

Kulit Jeruk Manis Kering 

 

Dihancurkan dengan blender kering 

 

Diayak dengan ayakan 80 mesh 

 

Bubuk Kulit Jeruk Manis 

 Analisis 

Kadar Air 

 Analisis 

Total Pektin 
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3. Disaring dengan kain saring 8 lapis, padatannya (residu) dibuang. 

Penggunaan kain saring 8 lapis bertujuan untuk memastikan bahwa 

penyaringan antara padatan dan filtrat berjalan efektif 

4. Filtrat ditambahkan dengan ethanol 96% dengan perbandingan 1:1,5 

5. Diaduk dengan shaker pada kecepatan 150 rpm selama 10 menit 

6. Dilakukan proses pengendapan selama 18 jam untuk mengendapkan 

pektin 

7. Disaring dengan kertas saring kasar, filtratnya dibuang 

8. Endapan pektin dicuci dengan menggunakan ethanol 96% sebanyak 

250 ml untuk melarutkan sisa-sisa komponen karbohidrat dan asam  

9. Diaduk dan didiamkan selama 15 menit, hal ini dilakukan 2 kali 

10. Tray dilapisi dengan alumunium foil agar pektin yang basah tidak 

menempel dan dilakukan pengeringan dengan oven pada suhu 50oC 

selama 4 jam 

11. Pektin kering dihaluskan dengan blender  

12. Pektin diayak dengan ayakan 30 mesh karena pektin yang dihancurkan 

masih berukuran besar, sehingga tidak dapat diayak dengan ukuran 

mesh yang lebih besar 

13. Pektin dianilisis tingkat kecerahan dengan menggunakan color reader 

dan total pektin dengan uji total pektin sebagai kalsium pektat 

14. Hasil analisis dioptimasi dengan metode RSM untuk mengetahui hasil 

optimumnya berdasarkan konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi 

15. Dilakukan verifikasi perlakuan yang menghasilkan tingkat kecerahan 

dan total pektin yang optimum 

16. Pektin dengan hasil optimum dianilisis karakterisasinya. Anilisis 

karakterisasinya meliputi kadar air, berat ekivalen, kadar metoksil, kadar 

asam galakturonat, dan derajat esterifikasi 

   Proses optimasi ekstraksi kulit jeruk dapat dilihat pada Gambar 3.3 
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Gambar 3.3  Diagram Alir Optimasi Pektin dari Kulit Jeruk Manis (Widiastuti, 2015) 
 

10 gram Bubuk Kulit Jeruk Manis 

 

Dilakukan ekstraksi melalui Vacuum Microwave Assited 

Extraction dengan lama waktu yang ditentukan RSM dengan 

suhu 55±5 
o
C 

Disaring dengan kain saring 8 lapis untuk memisahkan padatan dengan filtrat 

 

Filtrat  

Diendapkan selama 18 jam 

 

Disaring menggunakan kertas saring kasar 

 

Endapan Pektin 

 

Asam 

oksalat 

dengan 

konsentrasi 

(%v/v) 

sesuai RSM  

Residu 

 

Filtrat 

 

Dicuci selama 15 menit sebanyak 2 kali 

 

Dioven pada suhu 50
o
C selama 4 jam 

 

Dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan 30 mesh 

 

Bubuk Pektin 

 

Ethanol 96% Total 

500 ml 

Analisis Respon: 

-Tingkat Kecerahan 

Pektin 

-Total Pektin 

 Hasil analisis dioptimasi dengan RSM 

 

Bubuk pektin yang telah 

dioptimasi 

Analisis: 

 Kadar Air 

 Berat Ekivalen 

 Kadar Metoksil 

 Kadar Asam 

Galakturonat 

 Derajat esterifikasi 

 

Ethanol 96% 1:1,5 

 

Diverifikasi hasil prediksi perlakuan ekstraksi yang 

optimum 
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3.5 Pengamatan dan Analisis 

3.5.1 Pengamatan dan Analisis Bahan Baku 

a. Analisis kimia pada kulit jeruk manis meliputi: 

 Kadar air metode oven (AOAC, 2005) 

 
3.5.2 Pengamatan dan Analisis Respon Optimasi 

a. Analisis kimia respon optimasi pada pektin kulit jeruk manis, meliputi: 

 Total Pektin (Renggana, 1997) 

b. Analisis fisik respon optimasi pada pektin kulit jeruk manis, meliputi: 

 Tingkat kecerahan pada pektin diukur dengan menggunakan colour 

reader untuk mendapatkan nilai L*a*b (Nurhayati dkk, 2016) 

 

3.5.3  Pengamatan dan Analisis Pektin Hasil Optimasi 

a. Analisis kimia pada pektin kulit jeruk manis, meliputi: 

 Berat ekivalen (Ismail dkk, 2012) 

 Kadar metoksil (Ismail dkk, 2012) 

 Kadar asam galakturonat (Ismail dkk, 2012) 

 Derajat esterifikasi (Ismail dkk, 2012) 

 Kadar air metode oven (AOAC, 2005) 

 

3.6 Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan software Design Expert 10.0.1 dengan 

metode Response Surface Methodology dan rancangan Central Composite 

Design. Dua faktor yang digunakan yaitu konsentrasi asam (0,10%, 0,20%, dan 

0,30%) dan lama waktu ekstrasi (5 menit, 15 menit, dan 25 menit). Data yang 

diperoleh akan melalui tiga tahap pemilihan model. Pertama yaitu pemilihan 

berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of 

Squares) dengan nilai P kurang dari 5%. Kedua yaitu pemilihan model 

berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (Lack of Fit) dengan nilai P lebih 

dari 5%. Ketiga yaitu pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

(Summary of Statistic) dengan nilai R2 mendekati 1,00 untuk mendapatkan titik 

optimum. Setelah itu, titik optimum diverifikasi dengan tingkat kesalahan kurang 

dari 5%. Data anilisis bahan baku kulit jeruk dan verifikasi pektin hasil optimasi 

akan diuji dengan Uji T untuk melihat adanya perbedaan yang signifikan atau 

tidak signifikan dengan pembanding. Uji ini menggunakan aplikasi Minitab 17. 
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IV   HASIL PEMBAHASAN 

4.1 Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini yaitu kulit jeruk manis 

(Citrus sinensis) dari Kecamatan Dau, Malang. Kulit jeruk manis yang dijadikan 

bahan baku memiliki ciri warna kuning kehijauan. Kandungan kimia kulit jeruk 

manis segar ditampilkan pada Tabel 4.1  

Tabel 4.1 Kandungan Kimia Kulit Jeruk Manis Segar 

Parameter Hasil Anilisis (%) Literatur (%) 

Kadar Air 79,17 ± 0,16 76,02
a 

Total Pektin 2,84 ± 0,11 2,95
b
 

Keterangan: 
a M’Hiri et al. (2015) 

            b
 Yapo et al. (2014) 

Berdasarkan Tabel 4.1, kadar air yang terkandung pada kulit jeruk segar 

sebesar 79,17%. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan 

oleh M’Hiri et al. (2015), dimana kadar air yang diteliti sebesar 76,02%. 

Kandungan air lebih dari 75% dapat membuat kulit jeruk rentan mengalami 

kerusakan, sehingga harus segera digunakan atau dikeringkan untuk mencegah 

terjadinya fermentasi atau pertumbuhan kapang. Hasil Uji T (Lampiran 5.1) 

menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) pada kadar air anilisis dengan 

literatur. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan bahan baku dari segi 

tingkat kematangan dan kondisi iklim. 

Total pektin menunjukkan banyaknya pektin yang terkandung pada 100 

gram kulit jeruk manis. Total pektin pada kulit jeruk manis yang telah dianilisis 

sebesar 2,84%. Berdasarkan literatur, total pektin kulit jeruk manis segar sebesar 

2,95%, (Yapo et al., 2014). Hasil Uji T (Lampiran 5.2) menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang nyata (p>0,05). Kandungan total pektin pada kulit jeruk segar 

sangat sedikit, hal ini dikarenakan kadar air yang cukup besar. Menurut Fitriani 

(2003), kadar air yang cukup tinggi pada bahan baku dapat menutup permukaan 

sel, sehingga menghambat difusi larutan asam untuk mengekstrak pektin dari 

bahan. Proses pengeringan dapat menurunkan kadar air pada bahan. 

Pengurangan kadar air dapat meningkatkan proporsi total pektin pada 

keseluruhan total bahan (Wignyanto dkk, 2014). Hal tersebut menginiasi 

penelitian ini dengan menggunakan kulit jeruk manis yang telah dikeringkan, 

agar hasil pektin meningkat. 
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Total pektin yang terkandung pada kulit jeruk manis cukup besar, 

sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber bahan baku untuk ekstraksi 

pektin. Pektin komersial pada umumnya menggunakan pektin dari kulit jeruk atau 

apel, karena kandungan pektin yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Devi et al. (2014), pektin kulit jeruk dapat diaplikasikan dalam 

pembuatan jelly. 

 

4.2 Optimasi Proses Ekstraksi Pektin dari Kulit Jeruk Manis 

Optimasi proses ekstraksi pektin dari kulit jeruk manis menggunakan 

variabel bebas berupa konsentrasi asam dengan kisaran 0,1% - 0,3% (v/v) dan 

lama waktu ekstraksi dengan kisaran 5 menit - 25 menit. Respon yang diteliti 

yaitu total pektin (Y1) dan tingkat kecerahan pektin (Y2). Hasil analisis dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Anilisis Respon Hubungan Konsentrasi Asam dan Lama Waktu Ekstraksi 

terhadap Respon Total Pektin dan Kecerahan Pektin 

Std Run 

Variabel Aktual 
 

Variabel Terkode Variabel Respon 

Konsentrasi 

Asam (%v/v) 

Lama 

Waktu 

Ekstraksi 

(menit) 

X1 X2 

Total 

Pektin 

(%) 

Tingkat 

Kecerahan 

Pektin (L) 

1 7 0,10 5,00 -1,00 -1,00 23,05 69,67 
2 12 0,30 5,00 1,00 -1,00 23,53 69,13 
3 8 0,10 25,00 -1,00 1,00 24,25 67,37 
4 9 0,30 25,00 1,00 1,00 27,26 67,24 
5 13 0,06 15,00 -1,41 0,00 23,48 68,60 
6 1 0,34 15,00 1,41 0,00 27,66 67,94 
7 4 0,20 0,86 0,00 -1,41 23,29 69,80 
8 11 0,20 29,14 0,00 1,41 25,68 66,77 
9 3 0,20 15,00 0,00 0,00 29,62 68,57 

10 10 0,20 15,00 0,00 0,00 28,90 68,70 
11 6 0,20 15,00 0,00 0,00 27,91 69,00 
12 2 0,20 15,00 0,00 0,00 28,35 68,95 
13 5 0,20 15,00 0,00 0,00 29,23 68,83 

 
Respon total pektin yang dioptimasi merupakan jumlah pektin yang 

terkandung pada 100 gram bubuk kulit jeruk manis. Total pektin yang terkandung 

pada hasil rendemen pektin dapat dilihat pada Lampiran 2.3. Berdasarkan hasil 

anilisis dari 13 perlakuan, nilai respon total pektin yang cenderung rendah 

dihasilkan pada proses ekstraksi dengan konsentrasi asam 0,1% v/v dan lama 

waktu ekstraksi 5 menit yaitu sebesar 23,05%. Nilai respon total pektin yang 

cenderung tinggi sebesar 29,62% dimana terjadi pada proses ekstraksi dengan 
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konsentrasi asam 0,2% v/v dan lama waktu ekstraksi 15 menit. Semakin tinggi 

konsentrasi asam, maka akan menghasilkan total pektin yang tinggi, hal ini 

dikarenakan keberadaan ion H+ yang menstimulasi terjadinya hidrolisis 

protopektin (Sandarani, 2017). Selain itu, keberadaan ion H+ dapat melepaskan 

molekul pektin dari kulit jeruk, karena ikatan pektin dengan hemiselulosa terlepas 

(Quoc et al., 2015). Lama waktu juga berpengaruh dimana semakin lama waktu 

ekstraksi akan meningkatkan nilai total pektin. Lamanya waktu ekstraksi dapat 

meningkatkan energi kinetik yang menyebabkan laju difusi pelarut semakin 

meningkat (Tuluhoa dkk, 2013). Lama waktu yang singkat belum membuat pektin 

terekstrak sempurna, karena ikatan antara pektin dengan komponen lain seperti 

selulosa dan hemiselulosa belum putus (Quoc et al., 2015). Hal ini membuat total 

pektin yang dihasilkan rendah.  

Tingkat kecerahan pektin yang memiliki nilai kecenderungan yang tinggi 

sebesar 69,80 yang diperoleh pada proses ekstraksi dengan konsentrasi asam 

0,20% v/v dan lama waktu ekstraksi 0,86 menit. Sedangkan, tingkat kecerahan 

yang memiliki nilai cenderung rendah sebesar 66,77 yang diperoleh pada 

konsentrasi asam 0,20% v/v dan lama waktu ekstraksi 29,14 menit. Menurut 

Cabarcas et al. (2012), semakin lama waktu ekstraksi dapat menyebabkan 

warna pektin menjadi lebih gelap yang artinya menurunkan tingkat kecerahan 

pektin. 

 

4.2.1 Total Pektin  

4.2.1.1. Pemilihan Model terhadap Respon Total Pektin 

Pemilihan model terbaik pada respon total pektin didasari oleh anilisis 

jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of Squares), pengujian 

ketidaktepatan (Lack of Fit Test) dan ringkasan model statistik (Model Summary 

Statistic). Pemilihan model respon total pektin berdasarkan Sequential Model 

Sum of Squares dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Hasil Anilisis Squential Model Sum of Squares terhadap Repon Total Pektin 

Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rata-rata 
Kuadrat 

F 
Hitung 

Nilai P 
Prob>F 

 

Mean 9008,28 1 9008,28    
Linear 19,68 2 9,84 1,75 0,2222  

2FI 1,60 1 1,60 0,26 0,6195  
Kuadratik 51,07 2 25,54 52,50 <0,0001 Suggested 

Kubik 1,03 2 0,52 1,09 0,4050 Aliased 

Residu 2,37 5 0,47    

Total 9084,04 13 698,77    
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 Pada Tabel 4.3, menunjukkan bahwa model yang disarankan yaitu 

kuadratik. Hal ini dikarenakan model tersebut memiliki nilai p kurang dari 0,05, 

dimana artinya model tersebut bersifat signifikan dan berpengaruh besar 

terhadap respon total pektin dibandingkan dengan model lainnya. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Philomena and Ogochukwu 

(2018) yang meneliti optimasi pektin dari kulit jeruk manis dengan pelarut asam 

sitrat, dimana model yang digunakan yaitu kuadratik dikarenakan nilai p kurang 

dari 0,05. Pemilihan model berdasarkan anilisis Lack of Fit dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 

 
Tabel 4.4 Hasil Anilisis Lack of Fit terhadap Repon Total Pektin 

Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rata-rata 
Kuadrat 

F Hitung 
Nilai P 
Prob>F 

 

Linear 54,22 6 9,04 19,41 0,0063  
2FI 52,62 5 10,52 22,61 0,0049  

Kuadratik 1,54 3 0,51 1,11 0,4446 Suggested 
Kubik 0,51 1 0,51 1,10 0,3543 Aliased 

Pure Error 1,86 4 0,47    

 

 Pada Tabel 4.4, terlihat bahwa model yang disarankan yaitu model 

kuadratik dimana nilai p sebesar 0,4446 (>0,05) yang berarti model kuadratif 

tidak signifikan terhadap ketidaktepatan model. Model linier, 2FI, dan kubik juga 

memiliki nilai p lebih dari 0,05, namun tidak dipilih karena nilai p pada Sequential 

Model Sum of Squares (Tabel 4.3) dari ketiga model memiliki nilai p lebih dari 

0,05. Nilai lack of fit yang tidak signifikan menandakan nilai tersebut tidak 

berpengaruh terhadap pure error. Nilai tersebut dianggap menunjukkan adanya 

kesesuain data respon dengan model (Melati, 2012). Selanjutnya, anilisis 

pemilihan model berdasarkan anilisis Model Summary Statistics dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Hasil Anilisis Model Summary Statistics terhadap Repon Total Pektin 

Sumber 
Standar 
Deviasi 

R
2
 

Adjusted 
R

2
 

R
2
 

Prediksi 
PRESS 

 

Linear 2,37 0,2598 0,1117 -0,1896 90,12  
2FI 2,46 0,2809 0,0412 -0.7449 132,20  

Kuadratik 0,70 0,9551 0,9229 0,8167 13,88 Suggested 
Kubik 0,69 0,9687 0,9249 0,5307 35,55 Aliased 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa model yang disarankan untuk respon total 

pektin yaitu model kuadratik. Hal ini dikarenakan nilai R2 pada model kuadratik 

mendekati 1 yaitu 0,9551 dimana menunjukkan variabel konsentrasi asam dan 

lama waktu berpengaruh terhadap keragaman respon total pektin sebesar 
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95,51%, sedangkan sisanya 4,49% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Nilai R2 menunjukkan keakuratan model dimana semakin mendekati nilai 1 maka 

semakin baik model tersebut memprediksi respon (Kanmani et al., 2014). Selain 

itu, model kuadratik juga memiliki nilai adjusted R2 dan predicted R2 yang 

tertinggi, serta nilai PRESS (Prediction Residue Error Sum of Squares) dan 

standar deviasi yang terendah dibandingkan dengan model linier dan 2FI. Nilai 

PRESS yang rendah mengindikasikan kecilnya kesalahan pendugaan dalam 

model, sehingga suatu model dikatakan baik apabila PRESS yang dihasilkan 

kecil (Ohyver, 2010). 

Pada model kubik, terlihat nilai R2 dan adjusted R2 lebih tinggi serta nilai 

standar deviasi lebih rendah dibandingkan model kuadratik. Namun, model ini 

dinyatakan aliased. Menurut Rahma dkk (2015), model dinyatakan aliased atau 

tidak disarankan oleh program, dikarenakan model tersebut diduga terlalu 

kompleks sehingga tidak mungkin digunakan. 

Berdasarkan ketiga metode evaluasi kualitas model, dapat disimpulkan 

bahwa model kuadratik merupakan model yang tepat dipilih (suggested) oleh 

program Design Expert. Hal ini menunjukkan model kuadratik dapat 

menunjukkan hubungan antara konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi 

terhadap respon total pektin. 

 

4.2.1.2. Hasil Anilisis Ragam ANOVA terhadap Respon Total Pektin 

Hasil anilisis ragam (ANOVA) respon total pektin dari Design Expert 

ditunjukkan pada Tabel 4.6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai p model, 

faktor konsentrasi asam (linier), lama waktu ekstraksi (linier), konsentrasi asam 

(kuadrat), dan lama waktu ekstraksi (kuadrat) kurang dari 0,05. Hal ini 

menjelaskan bahwa model kuadratik, faktor konsentrasi asam (linier dan 

kuadrat), dan lama waktu ekstraksi (linier dan kuadrat) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap respon total pektin. Tabel 4.6 menunjukkan faktor 

konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi berpengaruh pada respon total 

pektin, sedangkan interaksi kedua faktor tidak berpengaruh nyata (p>0,05). 
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Tabel 4.6 Hasil ANOVA terhadap Repon Total Pektin 

Sumber Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rata-
rata 

Kuadrat 

F 
Hitung 

Nilai P 
Prob>F 

 

Model 72,36 5 14,47 29,75 0,0001 Signifikan 
A-Konsentrasi 11,05 1 11,05 22,71 0,0020 Signifikan 
B- Waktu  8,63 1 8,63 17,74 0,0040 Signifikan 
AB 1,60 1 1,60 3,29 0,1126 Tidak Signifikan 
A

2 
21,12 1 21,12 43,41 0,0003 Signifikan 

B
2 

36,31 1 36,31 74,65 <0,0001 Signifikan 
Residu 3,41 17 0,49    
Lack of Fit 1,54 3 0,51 1,11 0,4446 Tidak Signifikan 
Galat 1,86 4 0,47    
Total 75,76 12     

  

Pada Tabel 4.6, Lack of Fit bersifat tidak signifikan. Hal ini sejalan 

dengan literatur bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh pada pure error, 

sehingga nilai tersebut dianggap menunjukkan adanya kesesuain data respon 

dengan model (Melati, 2012). Berdasarkan hasil ANOVA total pektin dari model 

kuadratik, didapatkan persamaan model yang diberikan oleh Design Expert. 

Persamaan tersebut ditujukan untuk mengetahui nilai respon total pektin apabila 

faktor konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi yang dilakukan berbeda. 

Bentuk persamaan dari model kuadratik terhadap respon total pektin adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan: Y1= Respon Total Pektin (%), X1= Konsentrasi Asam (%v/v), X2= lama 

waktu ekstraksi (menit) 
 

 Persamaan tersebut menunjukkan X1
2 dan X2

2 yang bernilai negatif. Hal 

ini mengindikasikan adanya titik stationer maksimum dari permukaan respon 

(Budiandari dan Widjanarko, 2014). Koefisien X1 dan X2 menunjukkan besarnya 

kenaikan atau turunnya nilai Y, dimana jika koefisien X1 atau X2 bernilai positif 

akan meningkatkan nilai Y, sedangkan koefisien X1 atau X2 bersifat negatif akan 

menurunkan nilai Y (Edwards and Cable, 2009). Peningkatan respon total pektin 

dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi. 

Faktor konsentrasi asam berpengaruh dimana semakin tinggi konsentrasi 

linier maka total pektin yang diperoleh semakin meningkat pula. Konsentrasi 

asam yang tinggi akan meningkatkan pelepasan protopektin atau terjadinya 

hidrolisis protopektin menjadi asam pektinat atau pektin. Asam pektinat sendiri 

merupakan asam poligalakturonat yang mengandung gugus metil ester dalam 

Y1 = 14,68134 + 71,95427X1 + 0,66280X2 + 0,63250X1X2 - 174,22500 X1
2 -               

 0,022847X2
2 
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jumlah yang cukup banyak. Asam pektinat yang larut dalam air dapat 

membentuk gel. Berdasarkan faktor konsentrasi asam kuadratik, nilai koefisien 

yang dihasilkan negatif, dimana semakin tinggi faktor konsentrasi asam 

(kuadratik) dapat menurunkan nilai respon. Hal ini dikarenakan terjadinya 

hidrolisis lanjutan pada asam pektinat, dimana terjadi perubahan dari asam 

pektinat menjadi asam pektat. Asam pektat merupakan asam poligalakturonat 

yang tidak memiliki gugus metil ester dan bersifat tidak larut air. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi konsentrasi asam (linier) sampai batas tertentu 

akan menghasilkan total pektin semakin besar, sedangkan konsentrasi asam 

yang terlalu tingi (kuadratik) dapat menurunkan total pektin (Fakhrizal dkk, 2015 ; 

Farobie, 2006 ; dan Sakai et al., 1993).  

Faktor lama waktu ekstraksi linier berpengaruh signifikan terhadap total 

pektin, hal ini dikarenakan lama waktu ekstraksi mengakibatkan peningkatan 

energi kinetik larutan, sehingga membuat laju difusi pelarut ke dalam sel jaringan 

semakin meningkat (Tuhuloa dkk, 2013). Faktor lama waktu ekstraksi kuadratik 

berpengaruh signifikan dan memiliki nilai koefisien yang negatif. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi lama waktu ekstraksi (kuadratik) dapat menurunkan 

nilai respon. Lama waktu ekstraksi (kuadratik) yang lebih lama dapat 

mendegradasi pektin menjadi asam pektat. Hal ini dikarenakan semakin lama 

waktu ekstraksi akan membuat kontak asam yang panas dengan substrat 

semakin lama, sehingga pada kondisi asam akan membuat terhidrolisisnya 

ikatan glikosidik gugus metil ester (Budianto dan Yulianingsih, 2008 ; Ziari et al. 

2010).  

Persamaan yang dihasilkan menunjukkan interaksi konsentrasi asam dan 

lama waktu ekstraksi meningkatkan nilai respon total pektin. Namun, pada hasil 

ANOVA menunjukkan interaksi kedua faktor tidak berpengaruh. Penelitian yang 

dilakukan Faruque et al. (2016) menunjukkan adanya pengaruh interaksi 

konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi pada rendemen pektin yang 

nantinya mempengaruhi total pektin limbah kulit mangga. Penelitian ini diduga 

terdapat interaksi kedua faktor, namun tidak begitu terlihat. Penyebab interaksi 

kedua faktor bersifat tidak signifikan diduga rentang konsentrasi asam dan lama 

waktu ekstraksi yang kurang jauh. 
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4.2.1.3. Pengaruh Konsentrasi Asam dan Lama Waktu Ekstraksi terhadap 

Total Pektin Kulit Jeruk Manis 

 
Pemilihan model yang disarankan oleh Design Expert yaitu model 

kuadratik. Berdasarkan model kuadratik yang telah disarankan, hasil kurva 

Normal Plots of Residuals dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Total Pektin 

 
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pesebaran titik-titik residual tidak 

semuanya berada tepat pada garis merah, namun dapat terlihat pesebarannya 

masih di sepanjang garis merah. Menurut Trihaditia (2016), data yang mendekati 

garis normal plot dianggap data tersebut normal dan sebarannya merata. 

Hubungan antara faktor konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi 

terhadap respon total pektin digambarkan pada grafik kontur plot dan grafik 3-D 

permukaan respon (Gambar 4.2). Pada grafik kontur (Gambar 4.2 (a)), sumbu x 

menunjukkan faktor konsentrasi asam dan sumbu y menunjukkan faktor lama 

waktu ekstraksi. Warna yang berbeda pada grafik menunjukkan perbedaan nilai 

respon total pektin. Warna biru menunjukkan nilai total pektin terendah dan 

warna merah menunjukkan nilai total pektin tertinggi. Garis-garis pada grafik 

kontur menunjukkan kombinasi antar faktor dengan permukaan dari hubungan 

interaksi antar faktor dapat dilihat lebih jelas pada grafik 3-D yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.2 (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 4.2 Grafik Kontur (a) dan Grafik 3-D (b) Pengaruh Konsentrasi Asam dan Lama 

Waktu Ekstraksi terhadap Total Pektin Kulit Jeruk Manis 
 

Gambar 4.2 (b) menunjukkan bahwa kurva berbentuk parabola terbuka 

ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total pektin tertinggi berada pada 

sekitaran titik tengah konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi yang telah 

ditentukan. Pada Gambar 4.2 (b), terlihat semakin tinggi konsentrasi maka 

semakin tinggi pula total pektin hingga kondisi tertentu. Konsentrasi yang lebih 

tinggi membuat total pektin mengalami penurunan. Pektin dalam jaringan 

tanaman berupa protopektin dalam bentuk garam kalsium dan magnesium, 

sehingga perlu adanya ion H+ dari pelarut asam untuk menggantikan ion kalsium 

dan ion magnesium pada protopektin. Semakin besar konsentrasi ion H+, akan 

menstimulasi terjadinya hidrolisis pektin dari protopektin, sehingga dapat 

meningkatkan total pektin (Sulihono dkk, 2012 ; Sandarani, 2017). Namun, 

semakin tinggi konsentrasi asam dapat menyebabkan pektin (asam pektinat) 

terdegradasi menjadi asam pektat (Daryono, 2012). 

Konsentrasi yang semakin tinggi dapat menyebabkan degradasi pektin 

karena ion H+ yang semakin banyak dapat melepas ikatan rantai galakturonan. 

Pelepasan ikatan glikosidik gugus metil ester ini nantinya akan menghasilkan 

asam pektat yang mana merupakan asam poligalakturonat yang tidak 

teresterifikasi. Apabila terjadi hal ini, maka asam pektat ini tidak dapat 

diendapkan dengan penambahan alkohol (Budianto dan Yulianingsih, 2008 ; 

Ziari et al. 2010). Hal ini membuat total pektin semakin berkurang. 

Gambar 4.2b juga menunjukkan semakin lama waktu ekstraksi maka 

total pektin yang dihasilkan juga semakin tinggi. Namun, seiring lamanya waktu 

(a) (b) 
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dapat menurunkan total pektin. Lamanya waktu ekstraksi meningkatkan energi 

kinetik yang menyebabkan laju difusi pelarut ke dalam jaringan tanaman semakin 

meningkat. Selain itu, kontak antar partikel juga memerlukan waktu, sehingga 

semakin lama kontak maka kontak zat pelarut dengan jaringan tanaman semakin 

besar, hal ini membuat total pektin semakin besar (Tuluhoa dkk, 2013). Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Ziari et al. (2010), dimana faktor 

lama waktu ekstraksi berpengaruh pada kadar pektin ampas buah apel. 

Penelitian tersebut menunjukkan semakin lama waktu ekstraksi akan 

meningkatkan total pektin. Akan tetapi, waktu ekstraksi yang lebih lama dapat 

mendegradasi pektin menjadi asam pektat (Kanse et al., 2017). Hal ini 

dikarenakan semakin lama waktu ekstraksi akan membuat kontak asam yang 

panas dengan substrat semakin lama, sehingga pada kondisi asam akan 

membuat terhidrolisisnya ikatan glikosidik gugus metil ester dan nantinya 

menghasilkan asam pektat (Budianto dan Yulianingsih, 2008 ; Ziari et al. 2010).  

Penggunaan metode ekstraksi dengan MAE dapat membuat proses 

ekstraksi lebih efisien. Gelombang microwave akan bereaksi dengan matriks 

dinding sel dan menyebabkan kerusakan pada sel parenkim, sehingga jaringan 

akan terbuka dan memudahkan pelarut untuk mengekstrak (Koh et al., 2014). 

Penelitian sebelumnya, rendemen kulit jeruk manis yang dihasilkan berkisar 5-

15% dengan menggunakan metode konvensional (Perina dkk, 2007). Rendemen 

ini berpengaruh pada total pektin. Rendemen yang dihasilkan pada penelitian ini 

berkisar 29,20%-33,40% (Lampiran 2.4)  

Total pektin pada 100 gram kulit jeruk manis penelitian ini berkisar 

23,05% - 29,62%. Penelitian yang dilakukan Yapo et al. (2014) menghasilkan 

total pektin pada 100 gram bubuk kulit jeruk manis sebesar 18,21%. Total pektin 

pada penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih besar daripada penelitian 

sebelumnya. Total pektin pada rendemen hasil ekstrak berkisar 76,98% - 88,67% 

(Lampiran 2.3). Menurut Grassino et al. (2016), ekstraksi pektin dengan nilai 

kalsium pektat mendekati 100%, menunjukkan tingginya kemurnian pektin. 

 

4.2.2 Tingkat Kecerahan Pektin (L) 

4.2.2.1. Penentuan Model terhadap Respon Tingkat Kecerahan Pektin 

 Pemilihan model terbaik pada respon warna didasari oleh anilisis jumlah 

kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of Squares), pengujian 

ketidaktepatan (Lack of Fit Test) dan ringkasan model statistik (Model Summary 
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Statistic). Pemilihan model respon tingkat kecerahan berdasarkan Sequential 

Model Sum of Squares dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Hasil Anilisis Squential Model Sum of Squares terhadap Repon Tingkat 

Kecerahan Pektin 

Sumber 
Jumlah 

Kuadrat 
Derajat 
Bebas 

Rata-rata 
Kuadrat 

F 
Hitung 

Nilai P 
Prob>F 

 

Mean 61008,84 1 61008,84    
Linear 9,30 2 4,65 49,31 <0,0001  

2FI 0,042 1 0,042 0,42 0,5332  
Kuadratik 0,75 2 0,38 17,97 0,0017 Suggested 

Kubik 9,801E-003 2 4,900E-003 0,18 0,8414 Aliased 
Residu 0,14 5 0,027    
Total 61019,08 13 4693,78    

 

 Pada Tabel 4.7, menunjukkan bahwa model linear dan kuadratik memiliki 

nilai p kurang dari 0,05, namun model kuadratik merupakan model yang lebih 

disarankan dibandingkan model lainnya. Nilai p pada model kuadratik sebesar 

0,0017 (<0,05) dimana artinya model tersebut bersifat signifikan dan 

berpengaruh besar terhadap respon tingkat kecerahan pektin. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Girma and Woku (2016) juga memilih model kuadratik untuk 

optimasi ekstraksi pektin dari kulit buah manga dan pisang, hal ini dikarenakan 

nilai p bersifat signifikan.  Pemilihan model berdasarkan anilisis Lack of Fit dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Hasil Anilisis Lack of Fit terhadap Repon Tingkat Kecerahan Pektin 

Sumber Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rata-rata 
Kuadrat 

F Hitung Nilai P 
Prob>F 

 

Linear 0,82 6 0,14 4,33 0,0887  
2FI 0,78 5 0,16 4,93 0,0737  
Kuadratik 0,021 3 7,017E-003 0,22 0,8760 Suggested 
Kubik 0,011 1 0,011 0,36 0,5820 Aliased 
Galat 0,13 4 0,031    

 

 Pada Tabel 4.8, terlihat bahwa model yang disarankan yaitu model 

kuadratik dimana nilai p sebesar 0,8760 (>0,05) yang berarti model kuadratif 

tidak signifikan terhadap ketidaktepatan model. Model linear, 2FI dan kubik juga 

memiliki nilai p lebih dari 0,05, namun tidak disarankan. Hal ini dikarenakan nilai 

p pada model kuadratik paling besar dibandingkan model lainnya. Nilai lack of fit 

yang tidak signifikan menandakan nilai tersebut tidak berpengaruh terhadap pure 

error. Nilai tersebut dianggap menunjukkan adanya kesesuain data respon 

dengan model (Melati, 2012). Selanjutnya, anilisis pemilihan model berdasarkan 

anilisis Model Summary Statistics dapat dilihat pada Tabel 4.9 
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Tabel 4.9 Hasil Anilisis Model Summary Statistics terhadap Repon Tingkat Kecerahan  
Pektin 

Sumber 
Standar 
Deviasi 

R
2
 

Adjusted 
R

2
 

R
2
 

Prediksi 
PRESS  

Linear 0,31 0,9079 0,8895 0,8563 1,47  
2FI 0,32 0,9120 0,8827 0,8329 1,71  
Kuadratik 0,14 0,9857 0,9754 0,9662 0,35 Suggested 
Kubik 0,17 0,9866 0,9679 0,9105 0,92 Aliased 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa model yang disarankan untuk respon 

warna yaitu model kuadratik. Hal ini dikarenakan nilai R2 pada model kuadratik 

mendekati 1 yaitu 0,9857 dimana menunjukkan variabel konsentrasi asam dan 

lama waktu berpengaruh terhadap keragaman respon warna sebesar 98,57%, 

sedangkan sisanya 1,43% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nilai R2 

menunjukkan keakuratan model dimana semakin mendekati nilai 1 maka 

semakin baik model tersebut memprediksi respon (Kanmani et al., 2014).  Selain 

itu, model kuadratik juga memiliki nilai adjusted R2 dan R2 prediksi yang tertinggi, 

serta nilai PRESS (Prediction Residue Error Sum of Squares) dan standar 

deviasi yang terendah dibandingkan dengan model linier dan 2FI. Nilai PRESS 

yang rendah mengindikasikan kecilnya kesalahan pendugaan dalam model, 

sehingga suatu model dikatakan baik apabila PRESS yang dihasilkan kecil 

(Ohyver, 2010). 

 Pada model kubik, terlihat nilai R2 lebih tinggi dibandingkan model 

kuadratik. Namun, model ini dinyatakan aliased. Menurut Rahma dkk (2015), 

model dinyatakan aliased atau tidak disarankan oleh program, dikarenakan 

model tersebut diduga terlalu kompleks sehingga tidak mungkin digunakan. 

Berdasarkan ketiga metode evaluasi kualitas model, dapat disimpulkan bahwa 

model kuadratik merupakan model yang tepat dipilih (suggested) oleh program 

Design Expert. Hal ini menunjukkan model kuadratik dapat menunjukkan 

hubungan antara konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi terhadap respon 

tingkat kecerahan. 

 

4.2.2.2. Hasil Anilisis Ragam ANOVA terhadap Respon Tingkat Kecerahan 

Pektin 

Hasil anilisis ragam (ANOVA) respon total pektin dari Design Expert 

ditunjukkan pada Tabel 4.10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai p model, 

faktor konsentrasi asam (linier), lama waktu ekstraksi (linier), konsentrasi asam 

(kuadrat), dan lama waktu ekstraksi (kuadrat) kurang dari 0,05. Hal ini 
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menjelaskan bahwa model kuadratik, faktor konsentrasi asam (linier dan 

kuadrat), dan lama waktu ekstraksi (linier dan kuadrat) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap respon tingkat kecerahan pektin. Tabel 4.10 menunjukkan 

faktor lama waktu ekstraksi dan konsentrasi asam berpengaruh terhadap tingkat 

kecerahan pektin. Interaksi antara konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi 

bersifat tidak signifikan (p>0,05), dimana menandakan interaksi kedua faktor 

tidak saling berpengaruh terhadap tingkat kecerahan pektin.  

Tabel 4.10 Hasil ANOVA terhadap Repon Tingkat Kecerahan Pektin 

Sumber Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

Rata-rata 
Kuadrat 

F 
Hitung 

Nilai P 
Prob>F 

 

Model 10,10 5 2,02 96,25 <0,0001 Signifikan 
A-Konsentrasi  0,32 1 0,32 15,32 0,0058 Signifikan 
B- Waktu  8,98 1 8,98 427,97 <0,0001 Signifikan 
AB 0,042 1 0,042 2,00 0,1999 Tidak Signifikan 
A

2 
0,44 1 0,44 20,93 0,0026 Signifikan 

B
2 

0,41 1 0,41 19,70 0,0030 Signifikan 
Residu 0,15 7 0,021    
Lack of Fit 0,021 3 7,017E-003 0,22 0,8760 Tidak Signifikan 
Galat 0,13 4 0,031    
Total 10,24 12     

 

Pada Tabel 4.10, Lack of Fit bersifat tidak signifikan. Hal ini sejalan 

dengan literatur bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh pada pure error, 

sehingga nilai tersebut dianggap menunjukkan adanya kesesuain data respon 

dengan model (Melati, 2012). Berdasarkan hasil ANOVA tingkat kecerahan 

pektin dari model kuadratik, didapatkan persamaan model yang diberikan oleh 

Design Expert. Persamaan tersebut ditujukan untuk mengetahui nilai respon 

tingkat kecerahan pektin apabila faktor konsentrasi asam dan lama waktu 

ekstraksi yang dilakukan berbeda. Bentuk persamaan dari model kuadratik 

terhadap respon tingkat kecerahan pektin adalah sebagai berikut:  

 
 

Keterangan: Y1= Respon Tingkat Kecerahan Pektin (%), X1= Konsentrasi asam 

(%v/v), X2= lama waktu ekstraksi (menit) 

 Persamaan tersebut menunjukkan X1
2 dan X2

2 yang bernilai negatif. Hal 

ini mendikasikan adanya titik stationer maksimum dari permukaan respon 

(Budiandari dan Widjanarko, 2014). Koefisien X1 dan X2 menunjukkan besarnya 

kenaikan atau turunnya nilai Y, dimana jika koefisien X1 atau X2 bernilai positif 

akan meningkatkan nilai Y, sedangkan koefisien X1 atau X2 bersifat negatif akan 

Y1 = 69,55398 + 6,50827X1 – 0,053313X2 + 0,10250X1X2 – 25,12500 X1
2 –

2,43750E-003 X2
2 
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menurunkan nilai Y (Edwards and Cable, 2009). Peningkatan respon tingkat 

kecerahan pektin dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi. 

Persamaan yang diberikan menunjukkan semakin tinggi konsentrasi 

asam (linier) maka tingkat kecerahan yang diperoleh semakin meningkat pula. 

Asam dapat menyebabkan degradasi pigmen karotenoid, sehingga akan 

menghasilkan komponen yang tidak berwarna (Tinoco et al., 2015 ; Schieber and 

Weber, 2016) Hal ini membuat tingkat kecerahan pektin semakin meningkat. 

Konsentrasi asam kuadratik memiliki nilai koefisien negatif dimana artinya 

semakin tinggi konsentrasi asam (kuadratik) dapat menurunkan nilai respon. 

diduga konsentrasi yang tinggi dapat melarutkan pigmen lebih banyak atau 

senyawa lain dari kulit buah selama proses ekstraksi. Salah satu senyawa yang 

dapat terlarut yaitu senyawa fenol yang dapat menyebabkan browning ketika 

teroksidasi (Leong et al. 2016 ; Marsiglia, 2016) 

Faktor lama waktu ekstraksi linier dan kuadratik berpengaruh dimana 

semakin lama waktu ekstraksi baik linier maupun kuadratik dapat menurunkan 

tingkat kecerahan pektin. Hal ini dikarenakan persamaan menunjukkan nilai 

koefisien X2 dan X2
2
 yang negatif. Menurut Marsiglia (2016), semakin lama waktu 

ekstraksi dapat menyebabkan tingkat kecerahan pektin lebih gelap karena dapat 

menimbulkan adanya senyawa fenol.  

Persamaan yang dihasilkan menunjukkan interaksi konsentrasi asam dan 

lama waktu ekstraksi meningkatkan nilai respon tingkat kecerahan pektin. 

Namun, pada hasil ANOVA menunjukkan interaksi kedua faktor tidak 

berpengaruh. Hal ini diguga terdapat interaksi pada kedua faktor, namun tidak 

begitu terlihat. Penyebab interaksi kedua faktor bersifat tidak signifikan diduga 

rentang konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi yang kurang jauh. 

 

4.2.3.3. Pengaruh Konsentrasi Pelarut dan Lama Waktu Ekstraksi terhadap 

Tingkat Kecerahan Pektin Kulit Jeruk Manis 

Pemilihan model yang disarankan oleh Design Expert yaitu model 

kuadratik. Berdasarkan model kuadratik yang telah disarankan, hasil kurva 

Normal Plots of Residuals dapat dilihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Tingkat Kecerahan Pektin 

 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pesebaran titik-titik residual tidak 

semuanya berada tepat pada garis merah, namun dapat terlihat pesebarannya 

masih di sepanjang garis merah. Menurut Trihaditia (2016), data yang mendekati 

garis normal plot dianggap data tersebut normal dan sebarannya merata. 

Hubungan antara faktor konsentrasi asam dan lama waktu ekstraksi 

terhadap respon tingkat kecerahan pektin digambarkan pada grafik kontur plot 

dan grafik 3-D permukaan respon tingkat kecerahan pektin (Gambar 4.4). Pada 

grafik kontur plot (Gambar 4.4 (a), sumbu x menunjukkan faktor konsentrasi 

asam dan sumbu y menunjukkan faktor lama waktu ekstraksi. Warna yang 

berbeda pada grafik menunjukkan perbedaan nilai respon tingkat kecerahan 

pektin. Warna biru menunjukkan nilai tingkat kecerahan pektin terendah dan 

warna merah menunjukkan nilai tingkat kecerahan pektin tertinggi. Garis-garis 

pada grafik kontur plot menunjukkan kombinasi antar faktor dengan permukaan 

dapat dilihat lebih jelas pada grafik 3-D yang ditunjukkan pada Gambar 4.4 (b) 
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Gambar 4.4 Grafik Kontur (a) dan Grafik 3-D (b) Pengaruh Konsentrasi Asam dan Lama 

Waktu Ekstraksi terhadap Tingkat Kecerahan Pektin Kulit Jeruk Manis 
 

Gambar 4.4 (b) menunjukkan bahwa kurva berbentuk seperti cekungan 

terbuka ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tingkat kecerahan pektin 

tertinggi tidak tepat berada di titik tengah konsentrasi asam dan lama waktu 

ekstraksi yang telah ditentukan. Pada Gambar 4.4 (b), menunjukkan bahwa 

semakin cepat lama waktu ekstraksi menghasilkan nilai tingkat kecerahan yang 

tinggi. Semakin lama waktu ekstraksi dapat menyebabkan warna pektin lebih 

gelap yang artinya tingkat kecerahan pektin rendah, hal ini dikarenakan paparan 

suhu dengan hasil ekstrak yang lama dapat menyebabkan degradasi pigmen dan 

menimbulkan adanya senyawa polifenol (Cabarcas et al., 2012 ; Marsiglia, 

2016). Literatur lain menyebutkan molekul pektin berikatan silang dengan 

komponen fenolik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khue et al. (2014), 

mengungkapkan waktu ekstraksi yang semakin lama dapat menurunkan tingkat 

kecerahan pektin pada buah kedondong dengan lama waktu ekstraksi 25 menit, 

sedangkan penggunaan MAE selama 2 – 9 menit menghasilkan tingkat 

kecerahan pektin buah kedondong yang tinggi. 

Faktor konsentrasi berpengaruh terhadap respon tingkat kecerahan, 

namun tidak begitu terlihat. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan Roy et al. (2016), pH pelarut tidak berpengaruh pada tingkat 

kecerahan pektin kulit jeruk bali dimana pH 1,5 memiliki nilai L sebesar 23,88, 

sedangkan pH 2,0 memiliki nilai L sebesar 23,99. Faktor konsentrasi asam 

berpengaruh diduga karena pelarut dapat mengekstrak pigmen fenolik. Warna 

(b) (a) 
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dari kulit jeruk sendiri berasal dari pigmen karotenoid dan senyawa fenolik (Kodal 

dan Aksu, 2017). Tingkat kecerahan pektin yang rendah dapat disebabkan oleh 

keberadaan polifenol atau adanya pigmen yang larut air (Faruque et al., 2017). 

Senyawa polifenol dapat  teroksidasi oleh cahaya radiasi dan suhu. Polifenol 

yang teroksidasi akan membentuk senyawa ο –kuinon, dimana senyawa ini yang 

menghasilkan pigmen warna coklat (Dong et al., 2016 ; Friedman, 1996).  

Konsentrasi asam yang semakin rendah dapat meningkatkan kecerahan 

pektin, sedangkan semakin tinggi konsentrasi asam dapat menurunkan 

kecerahan pektin. Menurut Leong et al. (2016), diduga konsentrasi yang tinggi 

dapat melarutkan pigmen lebih banyak atau senyawa lain dari kulit buah selama 

proses ekstraksi. Hal ini menandakan konsentrasi asam yang semakin rendah 

tidak melarutkan pigmen atau senyawa yang tidak diinginkan dengan sempurna, 

sehingga tingkat kecerahan pektin semakin tinggi.  

Konsentrasi asam yang tinggi dapat juga membuat pigmen karotenoid 

terdegradasi (Schieber and Weber, 2016). Hal ini dapat meningkatkan tingkat 

kecerahan pektin. Namun, konsentrasi yang lebih tinggi dengan diiringi lama 

waktu ekstraksi yang lama dapat menyebabkan adanya senyawa polifenol atau 

adanya pigmen yang larut air, yang menyebabkan tingkat kecerahan pektin 

menjadi rendah.  

Hasil nilai kecerahan (L) pektin dengan metode MAE vakum pada 

penelitian ini sebesar 66,7- 69,8. Penelitian yang dilakukan Roy et al. (2016) 

menghasilkan nilai kecerahan (L) pektin kulit jeruk bali sebesar 23,88 – 23,99, 

penelitian ini menggunakan metode pemanasan langsung dengan shaker 

waterbath. Ekstraksi dengan metode MAE vakum dapat meningkatkan 

kecerahan pektin, dikarenakan lama waktu yang digunakan lebih singkat. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Quoc et al. (2015), menghasilkan tingkat 

kecerahan pektin kulit jeruk bali yang tinggi yaitu sebesar 85,19 dengan 

menggunakan MAE. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kecerahan warna pektin dapat dilakukan dengan teknik filtrasi yang 

menggunakan karbon aktif. Cara ini dapat menghilangkan pigmen sehingga 

dapat meningkatkan warna kecerahan pektin yang diekstrak (Shaha et al., 2013). 

 

4.3 Solusi Optimasi dari Design Expert 

Solusi optimasi dari program Design Expert 10.0.1 didapatkan dari kriteria 

variabel yang diinginkan. Pada Tabel 4.11, kriteria variabel konsentrasi asam 
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dan lama waktu ekstraksi yang dipilih yaitu in range karena hasil anilisis kedua 

respon tidak terlalu bervariasi. Pada variabel kedua respon, kriteria yang dipilih 

yaitu maximize, karena masing-masing respon diharapkan memiliki nilai 

maksimum yang mendekati nilai batas atas setiap respon. 

Tabel 4.11 Kriteria Variabel dan Respon yang Diinginkan 

Nama 
Variabel 

Tujuan Batas 
Atas 

Batas 
Bawah 

Bobot 
Atas 

Bobot 
Bawah 

Kepentingan 

Konsentrasi 
asam 

In range 0,1 0,3 1 1 3 

Lama Waktu 
EKstraksi 

In range 5 25 1 1 3 

Total Pektin Maximize 23,05 29,62 1 1 3 
Tingkat 
Kecerahan 
Pektin 

Maximize 66,77 69,8 1 1 3 

 

 Hasil optimasi yang diberikan program Design Expert terdapat 1 solusi 

optimasi ekstraksi pektin. Solusi yang diberikan program memiliki desirability 

sebesar 0,786 atau tingkat ketepatan nilai prediksi dengan nilai optimasi sebesar 

0,786. Nilai desirability ditunjukkan dengan nilai 0 - 1, dimana semakin tinggi 

nilainya menunjukkan tingginya kesesuaian kombinasi parameter proses yang 

didapatkan untuk mencapai kombinasi optimal dengan variabel respon yang 

diinginkan (Melati, 2012). Hasil solusi yang diberikan program Design Expert 

dapat dilihat pada Tabel 4.12 

 
Tabel 4.12 Solusi Kondisi Optimum Ekstraksi terhadap Total Pektin dan Tingkat   

Kecerahan Pektin 

No Variabel Bebas Respon 

Desiribility 
Konsentrasi 
Pelarut (%) 

Lama 
Waktu 
Ekstraksi 
(menit) 

Total 
Pektin 
(%) 

Tingkat 
Kecerahan 
Pektin (L) 

1 0,21 12,52 28,49 69,03 0,786 Selected 

  

Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pengujian (verifikasi) kombinasi 

tersebut. Verifikasi dilakukan untuk mendapatkan nilai aktual setiap respon dari 

kombinasi yang direkomendasikan. Verifikasi ditentukan dengan 

membandingkan nilai respon hasil percobaan dengan hasil respon prediksi 

program Design Expert. Hasil verifikasi data optimasi dapat dilihat pada Tabel 

4.13 
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    Tabel 4.13 Verfikasi Data Titik Optimal 

 Variabel Bebas Respon 
 Konsentrasi 

asam (%) 
Waktu 

Ekstraksi 
(Menit) 

Total Pektin 
(%) 

Tingkat 
Kecerahan 
Pektin (L) 

Prediksi* 0,21 12,53 28,49 69,03 
Verifikasi** 0,21 12,53 27,90 ± 0,52 69,07 ± 0,03 
Hasil Uji T (P Value)   0,185 (NS) 0,212 (NS) 

   Keterangan: *Hasil program Design Expert 10.10.1  
                        **Hasil Penelitian Aktual merupakan hasil rata-rata dari tiga ulangan ± 

standar deviasi 
                     NS: Not Significant 

 

 Hasil verifikasi dan prediksi dilakukan Uji T (Lampiran 6) dengan Minitab 

17 untuk menentukan kesesuaian hasil prediksi. Nilai p pada kedua respon lebih 

dari 0,05, dimana artinya nilai prediksi dan nilai penelitian tidak berbeda nyata 

(not significant). Hal ini mengindikasikan bahwa model sudah sesuai dan solusi 

variabel bebas yang diberikan program dapat diterima. Nilai total pektin hasil 

penelitian optimasi didapatkan sebesar 27,90%, sedangkan nilai tingkat 

kecerahan (L) pektin sebesar 69,07. 

4.4 Karakterisasi Kimia Pektin Optimasi 

Pektin yang diekstrak dengan hasil optimasi, selanjutnya dilakukan 

karakterisasi. Anilisis karakterisasi pektin meliputi kadar air, berat ekivalen, kadar 

metoksil, kadar asam galakturonat, dan derajat esterifikasi. Hasil karakterisasi 

pektin optimasi dapat dilihat pada Tabel 4.14 

 
Tabel 4.14 Hasil Anilisis Kimia Pektin Hasil Optimasi 

Parameter Pektin Hasil Optimasi  Pektin IPPA** 

Kadar Air (%) 6,46 ± 0,16 Maks. 12% 
Berat Ekivalen  1148,99 ± 1,18 600-800 
Kadar Metoksil Pektin LM* (%) 2,36 ± 0,13 2,5% – 7,12%

 

Kadar Asam Galakturonat (%) 29,03 ± 0,74 Min. 35% 
Derajat Esterifikasi Pektin LM* (%) 46,21 ± 1,29 Maks. 50% 

Keterangan: 1. Setiap data hasil anilisis merupakan hasil rata-rata dari tiga ulangan ± 
standar deviasi 

        2. *LM = Low Methoxyl **IPPA = International Pectin Producers Association 
        3. Hanum dkk (2012) 

 

 Kadar air menunjukkan banyaknya air pada pektin. Kadar air ini 

menentukan kualitas pektin, dimana semakin rendah kadar air maka pektin yang 

dihasilkan baik. Kadar air yang tinggi menyebabkan kerentanan terhadap 

aktivitas mikroba (Sulihono, 2012). Berdasarkan hasil penelitian, kadar air pada 

pektin kering hasil optimasi sebesar 6,46%. Hasil ini sudah sesuai standar IPPA, 

dimana maksimal kadar air sebesar 12%. Hasil penelitian yang telah dilakukan 
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Koh et al. (2014), kadar air pektin yang menggunakan ekstraksi MAE memiliki 

kadar air yang lebih rendah dibandingkan pektin yang menggunakan ekstraksi 

konvensional. 

 Berat ekivalen merupakan ukuran terhadap kandungan gugus asam 

galakturonat bebas (tidak teresterifikasi) dalam rantai molekul pektin (Renggana, 

1997). Berdasarkan hasil penelitian, berat ekivalen pada pektin hasil optimasi 

sebesar 1.148,99. Menurut Sulihono (2012), berat ekivalen ditentukan oleh 

NaOH ketika dilakukan titrasi. Semakin banyak NaOH, maka semakin rendah 

berat ekivalennnya. Semakin tinggi berat ekivalen hingga batas tertentu akan 

memberikan pengaruh yang besar pada pembentukan gel. Berat ekivalen pektin 

optimasi lebih tinggi dari standar IPPA. Penelitian ini serupa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Azad et al. (2014) dimana juga menghasilkan berat ekivalen 

yang lebih tinggi dari standar IPPA pada pektin kulit lemon sebesar 1.632. 

Diduga tingginya berat ekivalen pada penelitian ini disebabkan oleh adanya 

pelarut asam yang masih tersisa pada pektin, sehingga mempengaruhi berat 

ekivalen. Menurut Devi et al. (2014), peningkatan ataupun pengurangan berat 

ekivalen dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah asam bebas.  Hal ini 

menandakan bahwa pencucian dengan etanol belum cukup efektif untuk 

menghilangkan asam pelarut, karena rendahnya solubilitas komponen lain di 

dalam etanol (Grassino et al., 2016). Maka dari itu, dibutuhkan purifikasi lanjutan. 

Kadar metoksil menentukan sifat fungsional pada pektin (Constela and 

Lonzano, 2003). Kadar metoksil pada penelitian ini sebesar 2,36%, dimana 

menandakan pektin hasil optimasi dikategorikan pektin LM. Kadar metoksil pada 

pektin hasil optimasi lebih rendah dari standar IPPA, karena kurang dari 2,5%. 

Hal ini dapat disebabkan ekstraksi pektin dengan asam dapat menyebabkan 

demetilasi dan fragmentasi pada rantai poligalakturonat. Pektin bersifat sangat 

sensitif dan labil terhadap asam (Sandarani, 2017). Literatur lain juga 

menyebutkan ketika asam ditambahkan ke substrat dan proses pengendapan 

dengan ethanol disarankan menggunakan waktu yang singkat, agar mencegah 

terjadinya kerusakan ikatan glikosida dan ester yang disebabkan oleh asam 

(Hamidon and Zaidel, 2017). 

 Literatur lain menyebutkan bahwa kadar metoksil pektin akan semakin 

besar dengan meningkatnya suhu dan lama waktu ekstraksi. Hal ini dikarenakan 

gugus karboksil bebas yang teresterifikasi semakin meningkat terekstraknya 

(Constenla and Lonzano, 2003). Suhu yang digunakan penelitian ini berkisar 
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55±5 oC dan waktu ekstraksi yang digunakan cukup sebentar. Hal ini dapat 

menyebabkan gugus karboksil yang tersesterifikasi belum terekstrak sempurna, 

sehingga kadar metoksil yang dihasilkan rendah. Namun, di sisi lain pektin 

bermetoksil rendah lebih menguntungkan karena dapat langsung diproduksi 

tanpa adanya proses demetilasi.  

Pektin LM biasanya digunakan pada industri pangan untuk menghasilkan 

selai yang rendah gula karena pektin tersebut tidak membutuhkan gula yang 

banyak untuk membentuk gel dan lebih banyak diaplikasikan untuk pastry 

(Budianto dan Yulianingsih, 2008 ; Tiwari et al., 2017). Proses penambahan 

gugus metil ester untuk membuat pektin mencapai standar IPPA bisa dilakukan 

dengan proses re-esterifikasi. Re-esterifikasi dilakukan dengan cara 

menambahkan alumunium klorida ke dalam larutan pektin cair dan pektin akan 

mengendap sebagai alumunium pektinat. Pektin akan terbentuk kembali dengan 

melarutkan alumunium pektat ke dalam alkohol yang diasamkan. Alumunium 

pektinat akan berubah menjadi asam pektinat dan dilanjutkan dengan proses 

netralisasi menggunakan alkohol yang dibasakan (Bhat et al., 2005). 

 Kadar asam galakturonat merupakan senyawa yang menjadi dasar 

kerangka pektin dan menggambarkan kemurnian pektin (Sulihono, 2012). 

Menurut Roy et al. (2017), nilai asam galakturonat yang ditentukan CODEX tidak 

boleh kurang dari 65%. Hasil penelitian menunjukkan kadar asam galakturonat 

sebesar 29,03%. Kadar asam galakturonat pektin hasil optimasi tidak sesuai 

dengan aturan CODEX maupun IPPA. Menurut Tuhuloa dkk (2013), kadar 

galakturonat meningkat dengan semakin lamanya waktu ekstraksi. Hal ini 

dikarenakan meningkatnya reaksi hidrolisis protopektin menjadi pektin yang 

komponen dasarnya asam D-galakturonat. Waktu ekstraksi yang singkat dan 

suhu rendah yang digunakan pada penelitian ini diduga mempengaruhi nilai 

kadar galakturonat, karena belum terekstrak secara sempurna. 

Menurut Ismail dkk (2012) dan Nussinovitch (1997), hal lain yang 

membuat nilai kadar asam galakturonat rendah karena terdapat protein dalam 

jumlah besar, pati, dan gula pada pektin. Gula-gula seperti D-galaktosa, L-

arabinosa dan L-ramnosa memiliki gugus karboksil yang dapat teresterifikasi 

dengan methanol. Hal ini menunjukkan bahwa purifikasi menggunakan etanol 

setelah proses pengendapan belum cukup efektif, karena rendahnya solubilitas 

senyawa seperti gula-gula netral ke dalam alkohol (Grassino et al., 2016). 
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Proses purifikasi dapat dilakukan sebelum adanya proses karakterisasi 

pektin. Proses purifikasi lanjutan berfungsi untuk menghilangkan fraksi yang tidak 

larut air. Cara purifikasi ini yaitu bubuk pektin dilarutkan dalam air, lalu dilakukan 

proses sentrifugasi. Dilanjutkan dengan proses penyaringan dengan membran 

filter dan dilakukan proses frezze drying (Yapo et al., 2007). Proses ini diduga 

dapat menghilangkan banyak pengotor yang terdapat pada bubuk pektin hasil 

ekstrak. 

 Pektin tersusun dengan komponen utama yaitu asam galakturonat. Sub-

unit asam galakturonat akan teresterifikasi sebagian yang kebanyakan dengan 

gugus metil dan beberapa yang gugus asetil. Derajat esterifikasi merupakan 

rasio gugus karboksil yang teresterifikasi dengan total unit asam karboksil pada 

pektin (Leong et al., 2016 ; Monsoor et al., 2001). Hasil penelitian menunjukkan 

nilai derajat esterifikasi sebesar 46,21%. Pektin ini sudah sesuai dengan kriteria 

pektin LM menurut IPPA. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

derajat esterifikasi pada kulit jeruk manis sebesar 58,2%, dimana pektin 

tersebeut termasuk kategori pektin high methoxyl (Yapo et al., 2014). Perbedaan 

hasil dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi proses ekstraksi dan bahan baku 

yang digunakan (Grassino et al., 2016). DE yang rendah dapat disebabkan oleh 

suhu yang rendah dan lama waktu ekstraksi yang singkat. DE berhubungan 

dengan kadar metoksil, dimana kadar metoksil pektin akan semakin besar 

dengan meningkatnya suhu dan lama waktu ekstraksi. Hal ini dikarenakan gugus 

karboksil bebas yang teresterifikasi semakin meningkat terekstraknya (Constenla 

and Lonzano, 2003). Selain itu, rendahnya derajat esterifikasi dapat disebabkan 

oleh kematangan buah itu sendiri, dimana terjadinya perubahan pektin menjadi 

protopektin, sehingga meningkatkan jumlah gula (Azad et al., 2014). 
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V   PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisis proses ekstrasi pektin kulit jeruk manis dengan 

menggunakan metode MAE diperoleh hasil optimasi dengan konsentrasi asam 

0,21% (v/v) dan lama waktu ekstraksi 12,52 menit sebesar 27,90% untuk total 

pektin dan 69,07 untuk nilai kecerahan warna (L) pektin. Model yang dipilih yaitu 

kuadratik untuk kedua respon. Adapun persamaan yang didapatkan untuk total 

pektin yaitu Y = 14,68134 + 71,95427X1 + 0,66280X2 + 0,63250X1X2 - 

174,22500X1
2 - 0,022847X2

2. Sedangkan, persamaan untuk tingkat kecerahan 

pektin yaitu Y = 69,55398 + 6,50827X1 – 0,053313 X2 + 0,10250 X1 X2 – 

25,12500 X1
2 – 2,43750E-003 X2

2. 

Nilai hasil karakterisasi pektin optimasi berdasarkan kadar air, berat 

ekivalen, kadar metoksil, kadar asam galakturonat, dan derajat esterifikasi 

secara berturut-turut sebesar 6,46% ; 1148,99 ; 2,36% ; 29,03% ; dan 46,21%. 

Parameter kadar air dan derajat esterifikasi telah sesuai dengan IPPA 

(International Pectin Producers Association), sedangkan sisanya berbeda 

dengan standar IPPA. Hal ini dikarenakan perlunya proses purifikasi lanjutan 

untuk menghilangkan senyawa pengotor pada pektin dan perlu adanya proses 

re-esterifikasi. 

 

5.2. Saran 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan VMAE (Vacuum Microwave 

Assisted Extraction) yang telah disempurnakan 

2. Perlu dilakukan proses purifikasi lanjutan untuk menghasilkan karakteristik 

pektin yang baik.  

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang karakterisasi pektin optimasi yang 

lebih lengkap seperti pengujian viskositas, kekuatan gel, dan sineresis. 

4. Perlu adanya optimasi yang menghasilkan respon sesuai dengan standar 

IPPA 
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