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RINGKASAN 

Nangka (Artocarpus heteropyllus) merupakan buah yang 
banyak ditemukan di Indonesia. Pengolahan buah nangka 
menjadi keripik buah, sari buah, dodol, manisan, sirup, selai, 
dan pasta menghasilkan limbah sebanyak 65-80%  dari berat 
keseluruhan buah nangka. Limbah tersebut terdiri dari kulit 
buah, jerami nangka dan biji. Jerami nangka menempati porsi 
yang cukup besar yaitu 40-50% dari total limbah yang 
dihasilkan. Kulit nangka diketahui mempunyai kandungan pektin 
cukup besar, dimana rendemen pektin pada kulit nangka 
dengan bahan baku basah nilainya 4,7%, sedangkan 
menggunakan bahan baku kering nilainya mencapai 22,5%. 
Nilai pektin yang cukup besar ini membuat limbah buah nangka 
(kulit dan jerami) berpotensi untuk diolah menjadi sumber bahan 
baku pektin. Pektin merupakan asam poligalakturonat yang 
mengandung metil ester. Pektin merupakan pangan fungsional 
bernilai tinggi yang berguna secara luas dalam pembentukan 
gel dan bahan penstabil pada produk sari buah, bahan 
pembuatan jelly, dan jam.  

Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan menggunakan 2 faktor. Faktor 
pertama adalah jenis pelarut yang terdiri dari 2 level yaitu asam 
klorida dan asam sitrat dengan pH=1,5. Faktor kedua adalah 
lama ekstraksi yang terdiri dari 3 level yaitu 30, 90 dan 150 
menit. Penelitian dilakukan sebanyak 3 kali ulangan sehingga 
didapat 18 satuan percobaan. Bahan yang digunakan adalah 
limbah buah nangka (kulit dan jerami) yang sudah ditepungkan 
terlebih dahulu. Analisis yang dilakukan yaitu analisis rendemen, 
berat ekivalen, kadar metoksil, kadar galaktronat, dan kadar 
abu. Penentukan perlakuan terbaik pada pektin limbah nangka 
digunakan metode multiple atribut (metode Zeleny). 



 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pektin 
dari limbah nangka yang dihasilkan dalam penelitian ini sudah 
memenuhi standar, yaitu pada kadar metoksil dan kadar asam 
galakturonat. Kadar metoksil pektin limbah nangka ini berkisar 
antara 8,47% – 9,25% yang termasuk pektin bermetoksil tinggi, 
sedangkan kadar asam galakturonat dari hasil terbaik sudah 
memenuhi standar yaitu minimal 35%. Pektin dari limbah 
nangka terbaik diperoleh dari perlakuan dengan menggunakan 
pelarut asam sitrat dan lama waktu ekstraksi 150 menit. Hasil 
analisa terbaik dari penelitian ini adalah rendemen 10,21%, 
kadar metoksil 9,25%, berat ekivalen 1088,43 g/mol, kadar abu 
2,79%, dan kadar asam galakturonat 47,40%.  

 
 

Kata kunci : lama ekstraksi, limbah buah nangka, pelarut, pectin 
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SUMMARY 
 

Jackfruit (Artocarpus heteropyllus) is a fruit that is found in 
Indonesia. Processing into chips jackfruit fruit, fruit juice, 
lunkhead, sweets, syrup, butter, and pasta produce much waste 
as 65-80% of the overall weight of the jackfruit. The waste 
consists of fruit leather, jackfruit and seed straw. Straw jackfruit 
take place a sizable portion is 40-50% of the total waste 
produced. Jackfruit skins are known have contain enough 
pectin, where the yield of pectin on jackfruit skin with wet raw 
materials worth 4.7%, while the use of dry raw materials the 
amount to 22.5%. The Value of pectin is large enough to make 
jackfruit waste (bark and straw) have potential be processed  to 
be raw material pectin. Pectin is poligalakturonat acid containing 
methyl ester. Pectin is a high-value functional foods are widely 
use in the formed of a gel and a stabilizer in fruit juice products, 
jelly-making materials, and jam. 

This research method use randomized block design (RBD) by 
using 2 factors. The first factor is the type of solvent which 
consists of two levels, namely hydrochloric acid and citric acid 
with pH = 1.5. The second factor is extract duration which 
consists of 3 levels: 30, 90 and 150 minutes. Research 
conducted 3 times in order to get 18 units of the experiment. 
Materials used are jackfruit waste (bark and straw) first have 
already be powdered. The Analysis which  is cunducted by an 
analysis of yield, equivalent weight, methoxyl content, 
galaktronat levels, and ash content. To select best treatment at 
sewage jackfruit used Pectin multiple attribute method (Zeleny 
method). 

Based on the results of this research can be concluded that 
pectin from jackfruit waste generated in this research have 
fullfilled the standards of the methoxyl content and acid levels 
galakturonat. Jackfruit waste methoxyl pectin levels ranged from 



 

8.47% - 9.25% which includes high metoksil pectin, whereas 
acid levels galakturonat of best results already fuulfill the 
minimum standard of 35%. The best Pectin of jackfruit waste 
derived from the treatment with citric acid using solvent 
extraction and extract duration 150 minutes. Results of analysis 
of research this is the best yield 10.21%, methoxyl contain 
9.25%, equivalent weight 1088.43 g / mol, ash contain 2.79%, 
and galakturonat acid levels 47.40%. 

 
 

Keywords: extract duration, jackfruit waste, pectin, solvents 
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I PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Nangka (Artocarpus heteropyllus) merupakan buah yang 
banyak ditemukan di Indonesia. Buah ini terbagi atas tiga 
bagian, yaitu kulit, daging buah dan biji. Nangka adalah salah 
satu tanaman buah penting dan bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat (Adelina, 2006). Berdasarkan data Dinas Provinsi 
Jawa Timur diketahui bahwa produktivitas buah nangka di 
Kabupaten Malang tahun 2007 mencapai 20.571 ton per tahun 
(Anonim, 2007). 

Pengolahan buah nangka selama ini banyak diolah menjadi 
keripik buah, sari buah, dodol, manisan, sirup, selai, dan pasta 
menghasilkan limbah yang nilainya mencapai 65-80%  dari 
berat keseluruhan buah nangka. Limbah tersebut terdiri dari kulit 
buah, jerami nangka dan biji. Jerami nangka menempati porsi 
yang cukup besar yaitu 40-50% dari total limbah yang dihasilkan 
(Sugiarti, 2003). Menurut penelitian Mohamed dan Zahariah 
(1995), kulit nangka diketahui mempunyai kandungan pektin 
cukup besar, dimana rendemen pektin pada kulit nangka 
dengan basis bahan baku basah nilainya 4,7%, sedangkan 
basis bahan baku kering nilainya mencapai 22,5%. Nilai pektin 
yang cukup besar ini membuat limbah buah nangka (kulit dan 
jerami) berpotensi untuk diolah menjadi sumber bahan baku 
pektin. 

Pektin merupakan asam poligalakturonat yang mengandung 
metil ester. Pektin merupakan pangan fungsional bernilai tinggi 
yang berguna secara luas dalam pembentukan gel dan bahan 
penstabil pada produk sari buah, bahan pembuatan jelly, dan 
jam (Willat et al., 2006). Pada industri, pektin digunakan sebagai 
pengemulsi dan penstabil dalam produk-produk makanan serta 
bahan pencampur obat-obatan dan kosmetika. Selama ini 
Indonesia mengimpor pektin dari luar negeri untuk memenuhi 
kebutuhannya karena belum adanya industri pektin dalam 
negeri yang dapat mensuplai kebutuhan tersebut. Pada tahun 
1998, Indonesia mengimpor pektin sebesar 1.095 ton dengan 
nilai sebesar 5,2 juta. Nilai impor ini mengalami peningkatan 



 

hingga 27% pada tahun 2000 (Purwoko, 2011). Sumber pektin 
sangat mudah didapat, akan tetapi sejauh ini kebutuhan 
terhadap pektin terpenuhi dari hasil impor.  

Penelitian mengenai ekstraksi pektin banyak dilakukan dari 
beberapa bahan baku dari buah-buahan, salah satu penelitian 
yang sudah dilakukan yaitu penelitian tentang pektin dari apel. 
Pektin yang diekstraksi berasal dari beberapa varietas apel dan 
larutan yang digunakan yaitu asam sitrat dan asam klorida 
dengan pH 2,5. Pektin yang dihasilkan menggunakan pelarut 
asam sitrat ditemukan lebih efisien. Parameter kimia pektin yang 
diekstraksi tergantung pada sifat bahan dan proses ekstraksi 
(Kumar et al., 2010). Menurut Putra (2010) pektin dari jerami 
nangka yang menggunakan cairan pengestrak HCl 
menghasilkan kondisi yang optimal yaitu cairan pengestrak pH 
1,5 dengan perbandingan jerami nangka dan cairan pengestrak 
1:5 dalam kondisi bahan baku basah. Rendemen yang 
dihasilkan yaitu 4,54 % dan kadar metoksil 8,16 %.  Menurut 
Putra (2009), suhu optimal yang digunakan untuk ekstraksi yaitu 
850C, dan untuk lama ekstraksi 210 menit.  

Menurut Puspitasari (2008), kenaikan rendemen pektin dari 
buah nanas yang dihasilkan dipengaruhi oleh pH ekstraksi. 
Adapun kondisi pH ekstraksi yang dianjurkan adalah 1,2 – 4. 
Hasil terbaik yang dicapai pada proses ekstraksi pektin dari 
nanas yang dilakukan pada kondisi operasi, yaitu waktu 
ekstraksi 120 menit, dan pH ekstraksi 1,2 menghasilkan 
rendemen pektin sebesar 0,3681 gr. Selain itu rendemen pektin 
yang dihasilkan dipengaruhi oleh waktu ekstraksi. Semakin lama 
waktu ekstraksi, maka rendemen pektin yang diperoleh semakin 
besar. Waktu ekstraksi yang digunakan sekitar 30 – 60 menit. 

Pengambilan pektin dari limbah nangka dilakukan dengan 
metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut asam baik 
asam kuat (asam klorida) maupun asam lemah (asam sitrat) 
yang kemudian diendapkan dengan alkohol (Pinheiro et al., dan 
Budiyanto, 2008). Akan tetapi, selama ini belum ada penelitian 
mengenai pengaruh beberapa jenis pelarut dan lama pada 
ekstraksi pektin limbah (jerami dan kulit) nangka pada pH yang 
sama. Menurut Garna et al., (2007), jenis asam akan dapat 
mempengaruhi sifat pektin yang dihasilkan. Penggunaan jenis 
asam yang berbeda berhubungan dengan tingkat hidrolisis yang 



 

berbeda karena perbedaan konsentrasi dan kekuatan asam 
akan menghasilkan pektin dengan karakteristik yang berbeda. 
Menurut Rachmawan (2005), lama ekstraksi terkait dengan 
kontak atau difusi antara larutan pengekstrak dengan bahan 
baku. Semakin sempurna kontak tersebut akan diperoleh pektin 
yang semakin banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penelitian mengenai pengaruh jenis pelarut (asam klorida dan 
asam sitrat) dan lama ekstraksi pektin pada limbah nangka. 
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu proses awal 
untuk membangun industri pektin di Indonesia. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah yang mendasari dari penelitian ini adalah 
1. Apakah pektin limbah nangka yang dihasilkan sudah 

memenuhi standar pektin? 
2. Berapa lama ekstraksi dan jenis pelarut asam apa yang 

terbaik untuk ekstraksi pektin limbah nangka? 
 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah  

1. Mengetahui apakah pektin limbah nangka yang dihasilkan 
sudah memenuhi standar pektin. 

2. Mengetahui lama ekstraksi dan jenis pelarut asam terbaik 
untuk ekstraksi pektin limbah nangka. 

  
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan solusi pemanfaatan limbah buah nangka (jerami 
dan kulit). 

2. Memberikan informasi tentang jenis pelarut (asam klorida 
dan asam sitrat) dan lama ekstraksi pada proses pembuatan 
pektin. 



 

3. Mengetahui pengaruh jenis pelarut dan lama ekstraksi pektin 
limbah buah nangka (jerami dan kulit). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II  TINJAUAN  PUSTAKA 
 
 

2.1 Limbah Buah Nangka 
 
Di Indonesia pohon nangka dapat tumbuh hampir disetiap 

daerah. Tanaman nangka yang berkerabat dekat dengan 
cempedak, kluwih, dan sukun, merupakan tanaman buah 
tahunan. Umur tanamannya panjang, bisa mencapai puluhan 
tahun. Panjang buah nangka berkisar 30-90 cm, diameter 25-50 
cm, dengan berat rata – rata 15-20 kg, walaupun ada yang 
menghasilkan 60 buah per pohon per tahun (Wardani, 2010).  

Limbah buah nangka terdiri dari 4 komponen yaitu kulit 
(39%), dami (27%), hati (14%), dan biji (20%) (Murni, 2008). 
Buah nangka merupakan produk hortikultura yang dapat 
dikonsumsi sebagai buah segar maupun dalam bentuk produk 
olahan. Salah satu produk olahan buah nangka adalah keripik 
buah. Pengolahan buah nangka menjadi keripik menghasilkan 
limbah sebanyak 65-80% dari berat keseluruhan dari buah 
nangka. Di samping kulit buah dan biji, jerami nangka 
merupakan bagian buah nangka yang sering di buang atau 
merupakan limbah. Jerami nangka menempati porsi cukup 
besar yaitu 40-50% dari total limbah yang dihasilkan (Sugiarti, 
2003). Buah nangka yang muda sering dijadikan sebagai 
sayuran sedangkan buah nangka yang matang dimanfaatkan 
menajadi tambahan es campur atau diolah menjadi dodol, sari 
buah, selai, dan keripik. Hal ini menimbulkan limbah yang 
semakin banyak dan kurang pengolahannya. Selama ini hanya 
biji buah nangka dimanfaatkan menjadi tepung (Anonim, 2010a).  

 
 

2.2 Pektin 

Substansi pektin merupakan bahan penyatu struktur sel yang 
memegang peranan penting sebagai perekat middle lamela 
pada dinding sel primer tanaman (Winarno, 2004). Secara 
kimia, pektin adalah polisakarida, molekul yang sangat besar 
yang terbuat dari ribuan unit monosakarida bergabung satu 
sama lain dalam panjang, rantai kompleks. Monosakarida 



 

adalah gula sederhana. Monosakarida akan pektin berbeda dan 
lebih kompleks dari glukosa (Anonim, 2012a). 

 

 
Gambar 2.1 Struktur kimia pektin (Anonim, 2012c) 

 
(a) 



 

 
(b) 

Gambar 2.2 Struktur molekul pektin (a) Hoefler (2003) 

(b) Harholt, et al. (2010) 

 
Pemisahan pektin dari jaringan tanaman dapat dilakukan 

dengan cara ekstraksi. Pektin dapat larut dalam beberapa 
macam pelarut seperti air, beberapa senyawa organik, senyawa 
alkalis dan asam. Saat ekstraksi pektin terjadi perubahan 
senyawa pektin yang disebabkan oleh proses hidrolisis 
protopektin. Proses tersebut menyebabkan protopektin berubah 
menjadi pektinat (pektin) dengan adanya pemanasan dalam 
asam pada suhu dan lama ekstraksi tertentu. Apabila proses 
hidrolisis dilanjutkan senyawa pektin akan berubah menjadi 
asam pektat (Muhidin, 1995). Skema perubahan protopektin 
menjadi pektin dapat dilihat di Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Skema perubahan protopektin menjadi pektin dan 

asam pektat (Muhidin, 1995) 

 
Senyawa pektin diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu 

(Winarno,2004): 
a) Asam pektat, gugus karboksil asam galakturonat dalam 

ikatan polimernya tidak teresterkan, jadi asam pektat tidak 
mengandung metil ester. Asam pektat dapat membentuk 
garam seperti halnya asam-asam lain. Asam pektat terdapat 
dalam jaringan tanaman sebagai kalsium atau magnesium 
pektat.  

b) Asam pektinat (pektin), dalam molekulnya terdapat metil 
ester pada beberapa gugusan karboksil sepanjang rantai 
polimer dari galakturonat. Bila pektinat mengandung metil 
ester cukup yaitu lebih dari 50% dari seluruh karboksil, 
disebut pektin. Pektin mempunyai sifat terdispersi dalam air, 
dan seperti halnya asam pektat, pektin juga dapat 
membentuk garam yang disebut garam pektinat. Dalam 
bentuk garam inilah pektin tersebut berfungsi dalam 
pembuatan jeli dengan gula dan asam. 

c) Protopektin, merupakan istilah senyawa-senyawa pektin 
yang tidak larut, yang banyak terdapat pada jaringan 
tanaman yang muda. Bila jaringan-jaringan tanaman ini 
dipanaskan di dalam air yang juga mengandung asam, 
protopektin  dapat diubah menjadi pektin yang terdispersi 
dalam air. 
Kandungan pektin dalam tanaman sangat bervariasi baik 

berdasarkan jenis tanamannya maupun bagian-bagian 
jaringannya. Komposisi kandungan protopektin, pektin, dan 

Protopektin Pektin 

Asam Pektat 

Hidrolisis 

Hidrolisis Basa 



 

asam pektat di dalam buah sangat bervariasi tergantung pada 
derajat pematangan buah. Pada umumnya protopektin yang 
tidak dapat larut itu terdapat dalam jaringan tanaman yang 
belum matang. Potensi pembentukan jeli dari pektin menjadi 
berkurang dalam buah yang terlalu matang (Anonim, 2011a).  

Struktur molekul pektin menentukan sifat-sifat pektin. Sifat-
sifat pektin menurut Muhidin (2001) adalah: 

1. Sifat fisika 
 Berupa serbuk berwarna putih kekuningan yang tidak 

larut dalam pelarut organik, akan tetapi larut dalam air 
panas pada suasana asam 

 Pektin membentuk gel jika ditambahkan air dan gula 
dalam keadaan asam. Makin tinggi kadar metoksil 
maka makin cepat pektin menjadi gel 

2. Sifat kimia 
 Pektin tidak dapat larut dalam bentuk kalsium dan 

garam magnesium 
 Pada hidrolisa pektin terbentuk metanol, arabinosa, 

D-galaktosa dan asam D-galakturonat yaitu sebuah 
asam aldehid yang diturunkan dari D-galaktosa. 

 Merupakan senyawa Hidrokarbon yang berat 
molekulnya besar yang didalamnya terdapat sisa-sisa 
asam galakturonat disambung oleh atom-atom 
oksigen menjadi sebuah rantai. Disamping gugus 
karboksil dalam rantai ini terdapat juga gugus 
COOCH3 (gugus metoksil) 

Pektin terdapat pada semua dinding sel tanaman dan kulit 
luar buah-buahan dan sayur-sayuran. Hingga saat ini ada dua 
buah sumber bahan baku industri pektin komersial yaitu kulit 
jeruk dan ampas apel. Pada kulit jeruk kandungan pektin 4% 
dan pada ampas apel 2 % (May, 1990). Dan kandungan pektin 
pada kulit pisang adalah 3,53-5,35 % (Winarno, 2004).  

 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 Karakteristik Pektin 
 
Pektin yang baik memiliki beberapa karakteristik khusus. 

Untuk kualitas pektin komersial yang ditujukan untuk bahan 
makanan ditentukan oleh sifat-sifat fisik seperti (Muhidin, 2001): 

1. Warna dan citarasa yang sesuai 
2. Mudah larut (untuk pektin padat) 
3. Memiliki “jelly grade” 
4. Cepat membentuk gel 
5. Tidak mengandung bahan atau zat bebahaya bagi 

kesehatan 
Mutu pektin yang dihasilkan dipengaruhi oleh sumber bahan 

baku dan metode ekstraksi.  Beberapa standar mutu dapat 
dilihat pada Tabel 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 2.1 Standar Mutu Pektin 
Referensi FAOa FCCb EECc 

Kehilangan saat 
pengeringan 

Max. 12% Max. 12% Max. 12% 

Abu tidak larut asam Max. 1% Max. 1% Max. 1% 
Sulfur dioksida Max. 50 

mg/kg 
Max. 50 
mg/kg 

Max. 50 
mg/kg 

Sodium metil sulfat  Max. 0.1%  
Methanol, ethanol, 
dan isopropanol 

Max. 1% Max. 1% Max. 1% 

Kadar nitrogen, 
pektin teramidasi 

  Max. 2.5% 

Kadar nitrogen, 
pectin 

Max. 2.5%  Max.0.5% 

Asam galakturonat Min. 65%  Min. 65% 
Total 
anhidrogalakturonat 

 Min. 65%  

Derajat amidasi Max. 25% Max. 25% Max. 25% 
Arsenik, ppm Max. 3 Max. 3 Max. 3 
Lead, ppm Max.10 Max. 5 Max. 10 
Copper, ppm Max. 50   
Zinc, ppm Max. 25  Max. 25 
Copper dan zinc, 
ppm 

  Max. 50 

Logam berat 
(sebagai Pb), ppm 

 Max. 20  

Keterangan: 
a : FAO Food and Nutrition Paper Vol. 52, 1992. JECFA Specifications 
for Identity and Purity of Food Additives, 1994; (anti-caking agents, 
buffering agents, salts, emulsifiers, enzymes, extraction solvents, 
flavoring agents and miscellaneous food additives). 
b : Food Chemicals Codex, Third Edition, Washington, D.C., 1981. 
c : EU Council Directive of July 25, 1978, laying down specific criteria 
of purity for emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for 
use in foodstuffs (78/663/EEC). 

 
Karakteristik pektin dipengaruhi beberapa hal yaitu: 

1. Berat Ekivalen 
Berat ekivalen pektin merupakan ukuran terhadap 

kandungan gugus asam galakturonat bebas (tidak 
teresterifikasi) dalam rantai molekul pektin. Berat ekivalen 
mempunyai hubungan dengan kadar metoksil (Meilina dan Illah, 



 

2012). Berat ekivalen diperoleh dari pembagian dari massa 
molekul relatif yang dibagi dengan banyaknya atom H+ yang 
dilepas dan diterima. Berat ekivalen dapat ditentukan 
berdasarkan beberapa jenis reaksi yaitu reaksi asam basa 
(netralisasi), reaksi pengendapan, reaksi pembentukan senyawa 
komplek dan reaksi oksidasi reduks (Wiryawan, 2011). 

 
2. Metoksil 

Penetapan kadar metoksil pada prinsipnya adalah reaksi 
panyabunan pektin dan titrasi gugus karboksil bebas untuk 
menentukan banyaknya jumlah gugus metil ester hasil 
esterifikasi (Rangganna, 1977). Kadar metoksil didefinisikan 
sebagai jumlah mol metanol yang terdapat di dalam 100 mol 
asam galakturonat. Kadar metoksil pektin memiliki peranan 
penting dalam menentukan sifat fungsional larutan pektin dan 
dapat mempengaruhi struktur dan tekstur dari gel pektin 
(Constenla dan Lozano, 2003). 

 
3. Kadar Abu 

Abu merupakan residu atau sisa pembakaran bahan organik 
yang berupa bahan anorganik. Kadar abu berpengaruh pada 
tingkat kemurnian pektin. Semakin tinggi tingkat kemurnian 
pektin, kadar abu dalam pektin semakin rendah. Tingginya suhu 
dan lamanya ekstraksi mengakibatkan kadar abu pektin 
semakin tinggi (Budiyanto dan Yulianingsih, 2008). Kadar abu 
pektin dipengaruhi oleh kandungan abu bahan mentah dan 
metode ekstraksinya. Proses pencucian bahan baku yang 
kurang sempurna dapat mempengaruhi kadar abu pada pektin 
(Meilina dan Illah, 2012).  

 
 

4. Asam Galakturonat 
 
Pektin merupakan polimer dari asam galakturonat yang 

membentuk asam poligalakturonat. Jumlah pektin dalam pektin 
hasil ekstraksi digambarkan oleh kadar asam galakturonat, 
semakin tinggi kadar asam galakturonat maka pektin semakin 
murni (Madhav dan Puspalatha, 2002). Kadar galakturonat dan 
muatan molekul pektin memiliki peranan penting dalam 



 

menentukan sifat fungsional larutan pektin. Kadar galakturonat 
dapat mempengaruhi struktur dan tekstur dari gel pektin 
(Constenla dan Lozano, 2003). Pektin yang sebagian asam 
galakturonatnya teresterifikasi mengandung 10% atau lebih 
komponen organik seperti arabinosa, galaktosa, dan gula. 
Perhitungan kandungan asam galakturonat sangat penting 
untuk mengetahui kemurnian pektin dan sebagian pektin dan 
sebagian salah satu parameter dalam perhitungan derajat 
esterifikasi (Rangganna, 1977). 

 
 

2.4 Proses Ekstraksi Pektin 
 
Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang 

dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut 
dengan pelarut cair. Hasil  dari ekstraksi disebut ekstrak 
(Hamdani, 2009). Ekstrak yang akan dipisahkan, berbentuk 
padat diuapkan atau cair, dapat terkurung dalam bahan 
ekstraksi atau berada dalam sel-sel (khususnya pada bahan-
bahan nabati dan hewani). Dalam keadaan-keadaan tersebut 
bahan ekstraksi bukan merupakan substansi yang homogen, 
melainkan berpori dan berkapiler banyak (Rahayu, 2009). 

Tahapan pokok pengolahan pada proses produksi pektin 
meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Persiapan bahan 

Pada tahap persiapan bahan ini dilakukan perlakuan 
pendahuluan untuk menghilangkan kotoran, senyawa gula, dan 
bahan padat terlarut lainnya. Selain itu proses ini bertujuan 
untuk proses inaktivasi enzim pektin esterase yang dapat 
menghidrolisis pektin menjadi pektat. Pada tahap ini dicuci 
dengan air dingin dan air dingin ini harus selalu diganti agar 
pencucian dapat berhasil baik. Bila bahan tidak dicuci, senyawa 
gula yang tertinggal akan menyebabkan terbentuknya jelly atau 
pektin kering yang diperoleh memiliki sifat higroskopis. Selain itu 
tahap ini juga dapat dijalankan dengan pemanasan, dan 
penguapan. Proses ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan 
pigmen, senyawa gula, dan kotoran-kotoran (Akhmaludin dan 
Arie, 2010). 



 

Bahan baku yang akan diekstrak harus dikeringkan dahulu 
karena bahan baku basah akan mudah pecah selama ekstraksi 
menjadi bubur sehingga ekstraksi tidak dapat dilaksanakan 
secara ekonomis. Bahan yang basah juga mudah ditumbuhi 
oleh mikroorganisme yang menghasilkan enzim pektolitik untuk 
inaktifasi enzim endo-metilestease (Pilnik dan Voragen, 1995). 

 
2. Ekstraksi pektin 

Ekstraksi pektin dilakukan untuk mengeluarkan pektin dari 
jaringan tanaman dengan cara memanaskan bahan dalam 
larutan asam panas encer, karena selain melarutkan asam 
pektat dan pektinat (pektin) juga berfungsi untuk menghidrolisis 
protopektin yang tak larut menjadi pektin dan asam pektat yang 
larut (Esti, 2001). Pektin dapat larut dalam beberapa macam 
pelarut seperti air, senyawa organik, senyawa alkali dan asam. 
Dalam ekstraksi terjadi perubahan pektin yang disebabkan oleh 
proses hidrolisis propektin. Proses tersebut menyebabkan 
protopektin berubah menjadi pektinat (pektin) dengan adanya 
pemanasan dalam asam pada suhu dan lama ekstraksi tertentu. 
Apabila proses hidrolisa dilanjutkan senyawa pektin akan 
berubah menjadi asam pektat (Muhidin, 2001). Semakin tinggi 
suhu ekstraksi, makin singkat waktu yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan hasil yang maksimum. Dalam hal ini faktor 
keasaman yang digunakan tidak bisa diabaikan (Akhmaludin 
dan Arie, 2010).  Menurut Puspitasari (2008) kondisi pH 
ekstraksi yang dianjurkan adalah 1,2 – 4.   

 
3. Pengendapan  

Pengendapan merupakan proses pemisahan pektin dari 
larutan dengan cara pengendapan senyawa pektin. Biasanya 
dilakukan degan spray drying, salting out dan dengan 
penambahan bahan pelarut organik seperti alkohol dan aseton. 
Spray drying jarang dilakukan karena mahal. Pengendapan 
dengan salting out juga tidak banyak dilakukan karena kesulitan 
untuk memisahkan pektin yang dihasilkan dan garam yang 
digunakan. Pengendapan dengan alkohol merupakan cara yang 
pertama kali tidak hanya mengendapkan pektin, tetapi juga 
senyawa lain seperti dekstrin dan hemiselulosa (Akhmaludin 
dan Arie, 2010).  



 

4. Pemurnian dan pengeringan 
Proses ini dimaksudkan agar pektin yang didapat bebas dari 

senyawa-senyawa lain. Setelah proses pencucian, kemudian 
produk dikeringkan  dan dihaluskan (Akhmaludin dan Arie, 
2010). 

 
 

2.5 Pelarut Asam 
1.  Asam Klorida 

 
Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hydrogen 

klorida (HCl). HCl adalah asam kuat, dan merupakan komponen 
utama dalam asam lambung. Senyawa ini juga digunakan 
secara luas dalam industri. Asam klorida harus ditangani 
dengan hati-hati karena merupakan cairan yang sangat korosif 
(dapat menyebabkan pengikisan) dan berbau menyengat. HCl 
termasuk bahan kimia berbahaya atau B3 (Anonim, 2010b). 

Asam klorida tidak berwarna atau sedikit kuning, korosif, larut 
dalam air, alkohol, benzene, eter, aldehid, dan ester, berasap 
dan tidak mudah terbakar. HCl bertindak sebagai agen hidrolisis 
pada karbohidrat (Othmer et al, 1983). HCl diijinkan sebagai 
pengasaman makanan oleh FAO pada tahun 1974. Asam ini 
secara tidak langsung juga diaplikasikan dalam industri 
makanan. HCl juga memproduksi garam-garam chloride dari 
beberapa bahan tambahan yang penting (Maga and Tu, 1994). 
Menurut Budiyanto dan Yulianingsih (2008) pada pektin dari 
ampas jeruk siam yang menggunakan pelarut asam klorida 
(pH=1,5) menghasilkan kondisi optimum ekstraksi pektin adalah 
perlakuan pada suhu ekstraksi 95°C selama 40 menit dengan 
rendemen 14,8 %. 

 
2. Asam Sitrat 

 
Asam sitrat merupakan senyawa intermediet dari asam 

organik yang berbentuk kristal atau serbuk putih. Asam sitrat ini 
mudah larut dalam air, spiritus dan etanol, tidak berbau, rasanya 
sangat tajam serta jika dipanaskan akan meleleh kemudian 
terurai yang selanjutnya terbakar menjadi arang. Asam sitrat 



 

juga terdapat dalam sari buah-buahan seperti nenas, jeruk, 
lemon, markisa. Asam ini dipakai untuk meningkatkan rasa 
asam (mengatur tingkat keasaman) pada berbagai pengolahan 
minum, produk air susu, selai, jeli dan lain-lain (Hui, 1992). 

Asam sitrat berbentuk fisik kristal, seperti tepung yang 
tembus cahaya, tidak berwarna, tidak berbau, dan rasanya 
asam. Asam sitrat digunakan untuk minuman ringan (soft drink), 
effervescent salts, manisan, garam berbuih, (dispersing agent), 
obat-obatan, antioksidan dan acidulant pada makanan, agen 
pelembaban air, pembersih dan penggosok stainless steel dan 
logam lain, perubahan sulfur dioxide dari gas sisa pembau,  
serta produk kultur penghasil susu (Anonim, 2012b). 

Pada penelitian Rachmawan dkk. (2005), pektin dari kulit 
buah kakao yang menggunakan 3 jenis asam sebagai perlakuan 
yaitu asam klorida, asam asetat dan asam sitrat, menghasilkan 
rendemen tertinggi yaitu 9,34% yang diperoleh dari ekstraksi 
menggunakan asam asetat. Kandungan pektin paling tinggi 
diperoleh dari rendemen asam sitrat yaitu 26,73%. Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa karakteristik yang dihasilkan dari 
masing-masing perlakuan menghasilkan nilai yang berbeda-
beda. 

 
2.6 Aplikasi Pektin 

 
Pektin mempunyai kemampuan membentuk gel sehingga 

pada industri komersial biasa digunakan sebagai pengental 
pada produk-produk sari buah, jam, dan jelly. Selain itu, pektin 
juga berperan dalam menurunkan kolesterol melalui mekanisme 
pengikatan kolesterol dan asam empedu yang kemudian 
mendorong dan mengeluarkan dari saluran pencernaan 
(Wirakusumah, 2007). Dalam industri makanan dan minuman, 
pektin dapat digunakan sebagai bahan pemberi tekstur yang 
baik pada roti dan keju, bahan pengental dan stabilizer pada 
minuman sari buah (Herbstreith dan Fox, 2005). 

Penggunaan pektin dalam bidang farmasi digunakan untuk 
diare, dimana pektin bekerja sebagai adsorbent dalam usus dan 
juga digunakan untuk obat luka sebagai hemostatik agent. 
Selain itu pektin digunakan sebagai anti koagulan yang memiliki 
efek heparin dan juga dapat digunakan untuk menurunkan 



 

kolesterol darah pada diet kolesterol. Juga telah dilakukan 
penelitian penggunaan pektin juga dapat digunakan sebagai 
antidotum yang efektif terhadap keracunan logam berat, melalui 
pembentukan garam-garam yang tidak larut (Othmer, 1983).  
Pektin juga berfungsi sebagai bahan kombinasi untuk 
memperpanjang kerja hormon dan antibiotika, bahan pelapis 
perban (pembalut luka) untuk menyerap kotoran dan jaringan 
rusak atau hancur sehingga luka tetap bersih dan cepat 
sembuh, serta bahan injeksi untuk mencegah pendarahan 
(Hoejgaard, 2004). 

 
 

2.7 Hipotesis 
 
Diduga perlakuan terbaik pektin dari limbah nangka yaitu 

pada penggunaan asam sitrat dengan lama ekstraksi 150 menit 
akan memenuhi standar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
 
Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Teknologi 

Agrokimia dan Laboratorium Bioindustri Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,  serta 
Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei 2012 sampai 
Desember 2012. 

 
 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1  Alat 

 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, 

telenan, baskom, blender, panci, hot plate dan stirrer, kain 
saring, oven, ayakan, beaker glass, Erlenmeyer, timbangan 
digital, pH meter merk Ezodo, spatula, mortar, Loyang pipet, 
dan  alat titrasi. 

 
3.2.2  Bahan 

  
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit dan 

jerami nangka. Serta bahan kimia yang digunakan untuk 
ekstraksi pektin adalah aquades, asam klorida teknis, asam 
sitrat teknis, alkohol teknis. Sedangkan bahan kimia yang 
digunakan untuk analisa yaitu NaOH, HCl, Phenol Red pa, NaCl 
teknis, etanol pa dan aquades.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 Metode  
3.3.1. Alur Penelitian 

 
Alur penelitian meliputi perumusan masalah hingga 

kesimpulan. Diagram alir kerja penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alur kerja penelitian 
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3.3.2. Rancangan Percobaan 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) menggunakan 2 faktor, faktor I terdiri dari dua 
level dan faktor II terdiri dari tiga level dengan pengulangan 
sebanyak 3 kali sehingga didapat 18 satuan percobaan. Faktor I 
adalah jenis pelarut (P) dengan pH=1,5 yaitu: 
P1 = Asam sitrat   
P2 = Asam klorida 
Faktor  II adalah lama waktu ekstraksi yaitu: 
W1 = 30 Menit    
W2 = 90 menit   
W3 = 150 menit 
Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan 
sebagai berikut: 
P1W1  :Tepung limbah nangka dengan asam sitrat dan lama 

ekstraksi 30 menit 
P1W2 :Tepung limbah nangka dengan asam sitrat dan lama 

ekstraksi 90 menit 
P1W3 :Tepung limbah nangka dengan asam sitrat dan lama 

ekstraksi 150 menit 
P2W1 :Tepung limbah nangka dengan asam klorida dan lama 

ekstraksi 30 menit 
P2W2 :Tepung limbah nangka dengan asam klorida dan lama 

ekstraksi 90 menit 
P2W3 :Tepung limbah nangka dengan asam klorida dan lama 

ekstraksi 150 menit 
 

 
3.3.3. Batasan Masalah 

 
Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bahan yang digunakan adalah limbah nangka berupa kulit 
(kulit luar dihilangkan) dan jerami. 

2. Hasil ekstraksi merupakan pektin kasar (Crude Pectin). 
3. Larutan asam untuk ekstraksi yang digunakan adalah asam 

klorida dan asam sitrat dengan pH=1,5. 
4. Suhu ekstraksi yang digunakan yaitu 850C. 



 

5. Variabel yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah jenis 
pelarut (asam klorida dan asam sitrat) dan lama ekstraksi 
(30, 90, 150 menit). 

6. Hasil akhir yang akan dianalisis adalah rendemen, berat 
ekivalen, kadar metoksil, kadar galakturonat dan kadar abu. 

7. Penelitian ini menekankan pada efisiensi proses 
  
 
3.4 Pelaksanaan 

 
Pelaksanaan penelitian mengenai pektin dari limbah nangka 

(jerami dan kulit) ini memiliki tahapan sebagai berikut: 
1.  Tahap pembuatan tepung limbah nangka adalah : 

 Limbah nangka dipotong kecil-kecil kemudian dicuci. 
 Limbah nangka dikeringkan dengan menggunakan oven 

selama 48 jam pada suhu 600C. 
 Kulit dan jerami nangka yang telah kering kemudian di 

blender hingga halus. 
Diagram alir pembuatan tepung atau bubuk limbah (jerami 

dan kulit) nangka kering dapat dilihat pada Gambar 3.2. 



 

 
Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Limbah Nangka 

(jerami dan kulit) 
 
 

2. Tahap Ekstraksi dan pembuatan bubuk pektin 
 Tepung limbah nangka ditimbang, kemudian 

ditambahkan dengan larutan asam klorida atau asam 
sitrat dengan pH=1,5. Pembuatan larutan asam pH=1,5 
dapat dilihat pada Lampiran 1.  Perbandingan tepung 
dengan larutan yaitu 1: 10. Setelah itu dipanaskan 
dengan menggunakan hot plate stirrer dengan suhu 
850C dengan waktu ekstraksi 30 menit, 90 menit dan 150 
menit kemudian disaring menggunakan kain saring dan 
didapatkan filtrat pektin. 

 Filtrat pektin kemudian dipanaskan pada suhu 900C 
selama 2 jam, setelah itu filtrat didinginkan hingga 
mencapai suhu kamar. 



 

 Filtrat Pektin ditambahkan alkohol 96% dengan 
perbandingan filtrat : alkohol (1:1), kemudian diendapkan 
selama 1 jam, kemudian disaring dengan menggunakan 
kain saring hingga didapatkan presipitat pektin 

 Presipitat dimurnikan dengan beberapa tahapan yaitu 
tahap dua kali dengan menggunakan alkohol 70% 
dengan perbandingan presipitat: alkohol (1:1) dan satu 
kali dengan menggunakan alkohol 96% dengan 
perbandingan presipitat: alkohol (1:1). 

 Gumpalan pektin dikeringkan dengan suhu 550C selama 
12 jam. 

 Didapatkan Pektin kasar 
Diagram alir pembuatan tepung atau bubuk pektin dari 

limbah nangka (jerami dan kulit) kering dapat dilihat pada 
Gambar 3.3. 



 

Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Penelitian Pektin Limbah Nangka 
(jerami dan kulit) 

 



 

3.5 Pengamatan dan Analisis Data 
 
Penelitian terhadap pektin dilakukan untuk menganalisis atau 

mempelajari hasil yang telah dicapai setelah diperoleh 
perlakuan terbaik terhadap rendemen, berat ekivalen, kadar 
abu, metoksil dan galakturonat. Analisis terhadap pektin dapat 
dilihat pada Lampiran 2. 

Data hasil pengamatan yang didapatkan kemudian dianalisis 
menggunakan analisis ragam ANOVA (α=0,05). Apabila 
interaksi perlakuan berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji  
DMRT 5% dan jika hanya faktor tunggal yang berbeda nyata 
maka dilanjutkan dengan uji BNT 5% (Gaspers, 1992).  Dan 
untuk menentukan perlakuan terbaik pada pektin limbah nangka 
digunakan metode multiple atribut menurut Zeleny (1982). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV HASIL DAN  PEMBAHASAN 
 
 

Bahan baku pektin yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah limbah nangka yaitu dari kulit dan jerami nangka. Hasil 
uji total pektin dari limbah nangka pada kondisi belum 
dikeringkan yaitu 1,51% dan total pektin tepung limbah nangka 
11,2 %. Pembuatan pektin pada penelitian ini dilakukan dengan 
metode ekstraksi menggunakan pelarut asam sitrat dan asam 
klorida dengan pH 1,5. Waktu ekstraksi yang dilakukan adalah 
30 menit, 90 menit dan 150 menit. Standar mutu dan mutu 
pektin yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 
4.1.  

 
Tabel 4.1 Perbandingan Standar Mutu dan Mutu Pektin yang Didapat 
dari Penelitian Pektin Limbah Nangka 
 

Parameter Hasil penelitian Standar Mutu 
Rendemen 4,3 % – 10,21 % - 
Berat ekivalen 1088,43 – 11574,08 

g/mol 
- 

Kadar metoksil 8,47 – 9,25 % Metoksil tinggi ≥7% 
Metoksil rendah ≤7% 

Kadar abu 2,44 – 5,01 % Max 1% (a) 
Kadar 
galakturonat 

21,35 – 47,40 % Min 35% (b) 

Keterangan:  
(a) FAO Food and Nutrition Paper Vol. 52, 1992. JECFA Specifications 
for Identity and Purity of Food Additives, 1994; (anti-caking agents, 
buffering agents, salts, emulsifiers, enzymes, extraction solvents, 
flavoring agents and miscellaneous food additives). 
(b) Food Chemicals Codex (1972) 

 
4.1  Hasil Analisa Pektin 
4.1.1 Rendemen  

 
Ekstraksi pektin merupakan usaha untuk melepaskan pektin 

yang terikat dalam suatu bahan dengan bantuan pelarut. 
Ekstraksi pektin dengan pelarut asam umum digunakan sebab 
tidak banyak menimbulkan kerusakan pektin. Pada penelitian ini 



 

pelarut asam yang digunakan yaitu asam klorida dan asam 
sitrat. Hasil penelitian pektin limbah nangka menggunakan asam 
sitrat dan asam klorida pada pH 1,5 diketahui data rendemen 
pektin berkisar antara 4,3% sampai dengan 10,21% (Lampiran 
2). Berdasarkan jenis pelarut dan lama ekstraksi, rendemen 
yang dihasilkan cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada 
Gambar  4.1.  

 

 
Gambar 4.1 Grafik Rerata Rendemen Tepung Pektin Limbah Nangka 

 
Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui adanya perbedaan 

antara rendemen pektin yang menggunakan pelarut asam 
klorida dengan pelarut asam sitrat. Rendemen pektin hasil 
ektraksi dengan menggunakan asam klorida adalah 4,30% - 
8,11% dan hasil ekstraksi dengan menggunakan asam sitrat 
berkisar antara 6,12% - 10,21%. Pada berbagai lama waktu 
ekstraksi, asam lemah menunjukkan nilai rendemen yang lebih 
tinggi daripada asam kuat. Sesuai dengan Gambar 4.1 dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan pelarut asam sitrat (asam 
lemah) menghasilkan rendemen yang lebih baik daripada 
pelarut asam klorida (asam kuat). Hal ini sesuai dengan 
penelitian Rachmawan dkk (2005), ekstraksi pektin dengan 
asam klorida menghasilkan rendemen yang lebih sedikit 
dibandingkan ekstraksi dengan asam sitrat. Hal ini diduga terkait 
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dengan kekuatan asam masing-masing pengekstrak tersebut. 
Asam klorida terlalu kuat menghidrolisis protopektin, sehingga 
proses hidrolisis tidak hanya berhenti sampai pada pektin saja 
tetapi berlanjut menjadi senyawa-senyawa yang lebih 
sederhana yaitu asam pektat. 

Nilai rendemen pektin dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 
satunya adalah lama ekstraksi. Pada Gambar 4.1 diketahui 
bahwa rendemen pektin mengalami peningkatan pada lama 
ekstraksi yang dilakukan. Rendemen yang menggunakan 
pelarut asam sitrat pada perlakuan proses ekstraksi 30 menit 
menghasilkan 6,12% dan mengalami peningkatan menjadi 
10,17% pada perlakuan proses ekstraksi 90 menit. Dengan 
demikian semakin lama waktu ekstraksi maka semakin tinggi 
nilai rendemen pektin. Menurut Nurdjanah dan Usmiati (2006), 
peningkatan rendemen diduga disebabkan karena senyawa 
pektin yang terekstraksi semakin banyak. Pengaruh suhu dan 
lama ekstraksi yang tinggi menyebabkan peningkatan energi 
kinetik larutan sehingga difusi pelarut ke dalam sel jaringan 
semakin meningkat pula. Hal ini berakibat terlepasnya pektin 
dari sel jaringan sehingga pektin yang dihasilkan semakin 
banyak.  

Pada Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa grafik rendemen 
pektin menggunakan pelarut asam sitrat pada lama ekstraksi 90 
menit dan 150 menit cenderung konstan. Hal ini diduga karena 
kekuatan mengekstrak pektin menggunakan pelarut asam sitrat 
terbatas dan  mengakibatkan pektin yang diekstrak berhenti 
diwaktu tertentu, sedangkan  rendemen menggunakan pelarut 
asam klorida cenderung naik dari lama ekstraksi 90 menit ke 
150 menit, namun diduga rendemen akan mengalami kenaikan 
lalu terjadi penurunan jika waktu ekstraksi dilanjutkan. Hal ini 
diduga karena lama ekstrakasi yang berlebihan akan 
menyebabkan pektin berubah menjadi asam pektat. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Smith dan Bryant (1968), bahwa 
waktu ekstraksi yang terlalu lama akan mengakibatkan 
terjadinya hidrolisis pektin menjadi asam galakturonat bebas. 
Pada kondisi asam, ikatan glikosidik gugus metil ester dari 
pektin cenderung terhidrolisis menghasilkan asam galakturonat 
bebas. 



 

Analisis ragam (Lampiran 2) pada data rendemen 
menunjukkan bahwa tidak ada  interaksi yang nyata antara 
faktor pelarut asam dengan lama ekstraksi, sedangkan tiap-tiap 
faktor pelarut asam dan lama ektraksi berpengaruh nyata  pada 
penelitian ini. Pengaruh masing-masing perlakuan dapat 
diketahui dari hasil uji pembandingan berganda atau uji BNT 
yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.2  Rerata Rendemen Pektin Limbah Nangka Akibat 

Perlakuan Lama Ekstraksi 
 

Waktu Rerata rendemen (%) BNT 
30 menit 
90 menit 
150 menit 

5,21a 

8,54a 

9,16b 

 
1,13 

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui nilai rerata rendemen 
pada lama ekstraksi 30 menit berbeda nyata dengan lama 
ekstraksi 90 menit dan 150 menit. Hal ini dikarenakan lama 
ekstraksi 30 menit memiliki kemampuan mengekstrak senyawa 
pektin lebih kecil daripada lama ekstraksi 90 menit dan 150 
menit. Rendemen pada lama ekstraksi 90 menit dan 150 menit 
tidak berbeda nyata. Hal ini diduga karena kapasitas pektin 
yang diekstraksi sama yang menyebabkan hasil rendemen yang 
dihasilkan pada lama ekstraksi 90 menit dan 150 menit nilainya 
tidak berbeda nyata. Pada lama ekstraksi antara 90 menit 
sampai 150 menit terjadi interaksi yang sempurna antara larutan 
pengekstrak dengan tepung limbah nangka yang 
mengakibatkan rendemen yang dihasilkan banyak. Menurut 
Rachmawan dkk (2005), lama waktu ekstraksi terkait dengan 
kontak atau difusi antara larutan pengekstrak dengan bahan 
baku. Semakin sempurna kontak tersebut akan diperoleh 
rendemen yang semakin banyak. 
 
 
 
 



 

Tabel 4.3  Rerata Rendemen Pektin Limbah Nangka Akibat 
Perlakuan Pelarut Asam 

 
Jenis asam Rerata rendemen (%) BNT 
Asam klorida 
 Asam sitrat  

9,67a 

 
13,25b 

1,13 

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui adanya perbedaan 
yang nyata rendemen yang dihasilkan pada masing-masing 
perlakuan jenis asam. Rerata rendemen pelarut asam klorida 
9,67% sedangkan pelarut asam sitrat 13,25%. Pektin yang 
diekstraksi menggunakan pelarut asam klorida pada waktu 30 
menit sampai 150 menit  menghasilkan rendemen yang lebih 
kecil, hal ini diduga karena pelarut asam klorida menghidrolisis 
pektin terlalu kuat sehingga pektin berubah menjadi asam 
pektat.  

 
 

4.1.2 Berat ekivalen 
 
Berat ekivalen merupakan jumlah kandungan gugus asam 

galakturonat bebas (tidak teresterifikasi) dalam rantai molekul 
pektin (Meilina dan Illah, 2012). Asam galakturonat bebas 
adalah asam pektat. Asam pektat murni merupakan zat pektat 
yang seluruhnya tersusun dari asam poligalakturonat yang 
bebas dari gugus metil ester atau tidak mengalami esterifikasi. 
Asam pektat murni memiliki berat ekivalen 176. Tingginya 
derajat esterifikasi antara asam galakturonat dengan methanol 
menunjukkan semakin rendahnya jumlah asam bebas yang 
berarti semakin tingginya berat ekivalen pektin. Senyawa pektin 
yang tinggi gugus asam bebas akan semakin tinggi berat 
ekivalennya (Rouse dan Crandal, 1978). 

Berat ekivalen pektin jerami nangka berdasarkan penelitian 
Putra (2010) berkisar antara 1957,34 g/mol-16826,02 g/mol 
sedangkan berat ekivalen pektin dari kulit jeruk lemon berkisar 
antara 1330,99 g/mol- 2693,83 g/mol (Meilina dan Illah, 2012). 
Pada penelitian ini berat ekivalen pektin limbah nangka yang 



 

dihasilkan berkisar antara 1088,43 g/mol-11574,08 g/mol. 
Hubungan perlakuan jenis pelarut dan lama ekstraksi terhadap 
berat ekivalen dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2  Grafik Rerata Berat Ekivalen Tepung Pektin Limbah 

Nangka 
 
Pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa pektin yang 

menggunakan pelarut asam sitrat pada lama ekstraksi 30 menit 
rata-rata berat ekivalen yang dihasilkan berkisar 1505,02 g/mol 
semakin menurun menjadi 1088,43 g/mol pada lama ekstraksi 
150 menit. Penurunan nilai berat ekivalen ini diduga disebabkan 
adanya depolimerisasi menjadi asam pektat.  Menurut Meilina 
dan Illah (2012), semakin lama proses ekstraksi pektin akan 
mengalami depolimerisasi menjadi asam pektat sehingga gugus 
asam galakturonat yang tidak teresterifikasi menjadi lebih 
banyak jumlahnya. Perlakuan lama ektraksi menunjukkan 
semakin lamanya proses ekstraksi cenderung menurunkan 
berat ekivalen pektin yang dihasilkan. Berdasarkan pernyataan 
Putra (2009), penurunan berat ekivalen ini juga diduga 
disebabkan oleh terjadinya degradasi pektin dan meningkatnya 
demetilasi gugus metoksil. Menurut Constenla dan Lozano 
(2006), bobot molekul pektin tergantung pada jenis tanaman, 
kualitas bahan baku, metode ekstraksi, dan perlakuan pada 
proses ekstraksi. Pada umumnya, pektin berbobot molekul 
tinggi lebih disukai untuk pembentukan gel. 
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Hasil analisa keragaman (Lampiran 3) terhadap data berat 
ekivalen pektin limbah nangka menunjukkan bahwa pelarut 
asam berpengaruh nyata terhadap berat ekivalen pektin, namun 
lama ekstraksi dan interaksi antar keduanya tidak berpengaruh 
nyata. Pada Gambar 4.2 menunjukkan berat ekivalen pektin 
menggunakan pengekstrak asam sitrat berkisar antara 1088,43 
g/mol – 1505,02 g/mol, sedangkan berat ekivalen pektin 
menggunakan pelarut asam klorida nilainya lebih tinggi yaitu 
berkisar antara 7010,58 g/mol – 11574,08 g/mol. Pengaruh 
penggunaan pelarut asam terhadap berat ekivalen pektin yang 
dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4  Rerata Berat  Pektin Ekivalen Pektin Limbah Nangka 

Akibat Perlakuan Pelarut Asam 
 

Jenis asam Rerata berat ekivalen (g/mol) BNT 
Asam klorida 
Asam sitrat  

14847,88a 
1625,04b 4215,73 

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
Berdasarkan Tabel 4.1 terdapat perbedaan berat ekivalen 

pektin  yang dihasilkan pada masing-masing perlakuan pelarut 
asam. Berat ekivalen pektin terendah dihasilkan dari pelarut 
asam sitrat yaitu 1625,04 g/mol, sedangkan berat ekivalen 
tertinggi dihasilkan dari ekstraksi menggunakan pelarut asam 
klorida yaitu 14847,88 g/mol. Dari data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pada pH 1,5 nilai berat ekivalen pektin 
dengan pelarut asam lemah menghasilkan nilai yang lebih kecil 
daripada pelarut asam kuat. Hal ini diduga karena pelarut 
menggunakan asam kuat meningkatkan demetilasi gugus 
metoksil. Demetilasi yang terlalu lanjut atau sempurna akan 
menghasilkan asam pektat. 

 
 

4.1.3 Kadar Metoksil 
 
Kadar metoksil menunjukkan banyaknya gugus metil ester 

pada molekul pektin (Putra, 2010). Kadar metoksil didefinisikan 



 

sebagai jumlah mol metanol yang terdapat di dalam 100 mol 
asam galakturonat. Pektin disebut bermetoksil tinggi jika 
memiliki nilai kadar metoksil sama dengan 7% atau lebih. Jika 
kadar metoksil kurang dari 7% maka pektin disebut bermetoksil 
rendah (Goycoolea dan Adriana, 2003). Kadar metoksil dari 
limbah nangka termasuk dalam pektin bermetoksil tinggi karena 
kadarnya berkisar antara 8,47% - 9,25%. Kadar metoksil pektin 
menggunakan pelarut asam sitrat hasilnya berkisar antara 
9,04%- 9,25% sedangkan pektin menggunakan pelarut asam 
klorida hasilnya berkisar antara 8,47% - 9,20%. Banyaknya 
kandungan metoksil merupakan salah satu sifat penting yang 
berpengaruh dalam pembentukan gel pektin. 

 

 
Gambar 4.3  Grafik Rerata Kadar Metoksil Tepung Pektin Limbah 

Nangka 
 
Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa kadar metoksil 

yang dihasilkan  pada semua perlakuan pelarut maupun lama 
ekstraksi hasilnya sama, sedangkan rendemen pektin yang 
dihasilkan dari keduanya berbeda (Gambar 4.1). Hal ini diduga 
karena kapasitas kandungan metoksil yang terdapat dalam 
pektin yang terekstrak sama, sedangkan kandungan senyawa 
pektin yang merupakan rendemen pektin dalam setiap 
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perlakuan berbeda-beda tergantung dari pengaruh perlakuan. 
Diduga senyawa-senyawa lain memiliki kapasitas yang besar 
sehingga menyebabkan rendemen berbeda-beda. Senyawa 
yang terkandung dalam pektin antara lain asam galakturonat, 
asam asetat, L-arbinosa, D-xylosa, D-glukosa, D-manosa, L-
fruktosa dan lain-lain.  

Analisa sidik ragam (Lampiran 4) dapat diketahui bahwa 
pelarut asam dan lama ekstraksi serta interaksi antar keduanya 
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar 
metoksil. Hal ini disebabkan kadar metoksil pada masing-
masing perlakuan perbedaannya tidak terlalu signifikan karena 
kapasitas metoksil pektin limbah nangka yang terekstraksi sama 
dari semua perlakuan. 

Pektin bermetoksil tinggi lebih dianggap dapat memenuhi 
kebutuhan pasar. Jika pasar menginginkan pektin bermetoksil 
rendah, maka dengan mudah pektin bermetoksil tinggi ini dapat 
dirubah menjadi pektin bermetoksil rendah. Tetapi tidak 
sebaliknya pada pektin bermetoksil rendah yang lebih sulit untuk 
dijadikan pektin bermetoksil tinggi (Hariyati, 2006). 

 
 

4.1.4 Kadar Abu 
 
Kadar abu adalah campuran dari komponen anorganik atau 

mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Kadar abu 
merupakan salah satu penentu tingkat kemurnian pektin. 
Semakin rendah kadar abu yang terkandung dalam pektin maka 
semakin murni pektin tersebut. Rata-rata kadar abu yang 
terkandung dalam pektin limbah nangka dengan perlakuan 
pengekstrak asam dan lama ekstraksi berkisar antara 2,44% - 
5,01%. Apabila dibandingkan dengan standar internasional dari 
FAO, FCC, ECC yang menentukan bahwa batas kadar abu 
pektin maksimal adalah 1%, maka pektin limbah nangka dari 
semua perlakuan pelarut jenis asam dan lama ekstraksi pada 
penelitian ini menghasilkan pektin yang memiliki kadar abu 
tinggi. Tingginya kadar abu pektin disebabkan karena di dalam 
produk yang dihasilkan banyak terdapat mineral-mineral seperti 
kalsium dan magnesium yang terbentuk selama proses 
ekstraksi. Menurut Voragen et al. (1995) dalam bahan baku 



 

mengandung protopektin yang tidak larut dalam air yang 
terdapat dalam bentuk garam magnesium atau kalsium pektinat. 
Proses hidrolisis bahan selama ekstraksi oleh larutan asam 
menyebabkan protopektin menjadi asam pektinat yang larut 
dalam air dan tersubstitusinya ion-ion kalsium dan magnesium 
dengan ion-ion hidrogen. Adanya substitusi menyebabkan 
pektin yang dihasilkan jika diabukan akan mengalami kadar abu 
tinggi dibandingkan dengan pektin yang tidak mengalami 
substitusi. Pengaruh pelarut asam dan lama ekstraksi terhadap 
kadar abu pektin limbah nangka seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 4.4.  

 

 
Gambar 4.4  Grafik Rerata Kadar Abu Tepung Pektin Limbah Nangka 

 
Berdasarkan Grafik 4.4 dapat diketahui adanya pengaruh 

antara pektin yang diperoleh dari limbah nangka yang diekstrak 
dengan asam klorida dan asam sitrat. Kadar abu pektin yang 
diekstrak dengan asam klorida menghasilkan kadar abu yang 
lebih tinggi yaitu sekitar 4,3%-5,01% sedangkan pektin yang 
diekstrak dengan asam sitrat menghasilkan kadar abu yang 
lebih rendah sekitar 2,44% - 2,79%. Menurut Purwoko (2011), 
pemakaian bahan-bahan kimia seperti asam klorida maupun 
pengendap alkohol yang mengandung pengotor dalam jumlah 
tertentu juga diduga menjadi penyebab meningkatnya kadar abu 
pektin. 
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Berdasarkan analisa sidik ragam (Lampiran 5) dapat 
diketahui bahwa pelarut asam dan lama ekstraksi menunjukkan 
adanya pengaruh yang nyata terhadap kadar abu. Hasil uji 
lanjut BNT (Lampiran 5) dapat diketahui bahwa terdapat 
perbedaan kadar abu pada hasil masing-masing perlakuan 
dengan pengaruh lama ekstraksi dan jenis asam pengekstrak 
yang berbeda. Rerata hasil pengamatan kadar abu pektin 
limbah nangka  akibat perlakuan  tercantum dalam Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5  Rerata Kadar Abu Pektin Limbah Nangka Akibat 

Perlakuan Lama Ekstraksi 
 

Waktu Rerata kadar abu (%) BNT 
30 menit 
90 menit 
150 menit 

3,37a 

3,52a 
3,90b 

0,44 

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kadar abu 

pada lama ekstraksi 30 menit dan lama ekstraksi 90 menit 
berbeda nyata. Hal ini di karenakan pada lama ekstraksi 90 
menit limbah nangka yang mengandung komponen abu (kalium, 
kalsium, dan magnesium) lebih banyak terekstraksi. Hal ini 
didukung oleh Karyanto dkk (2009), bahwa peningkatan lama 
ekstraksi cenderung meningkatkan kadar abu pektin ampas 
nangka yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena 
meningkatnya komponen-komponen ampas buah nangka yang 
mengandung kalium dan kalsium ikut terekstraksi. Kalium 
banyak terdapat pada cairan sel tanaman sedangkan kalsium 
terdapat pada bagian lamella tengah dinding sel. 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui juga bahwa kadar abu 
pada lama ekstraksi 90 menit dengan 150 menit tidak berbeda 
nyata. Semakin lama waktu ekstraksi maka semakin tinggi nilai 
kadar abu yang diperoleh. Pada lama ekstraksi 90 menit dengan 
150 menit diduga kandungan kadar abu dalam pektin yang 
terekstrak mencapai batas maksimal, sehingga menyebabkan 
nilai kadar abu tidak berbeda nyata.  

 
 



 

Tabel 4.6  Rerata Kadar Abu Pektin Limbah Nangka Akibat 
Perlakuan Pelarut Asam 

Jenis asam Rerata kadar abu (%) BNT 
Asam sitrat  

Asam klorida 
3,97a 

6,81b 0,44 

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui adanya pengaruh 

nyata pada kadar abu untuk masing-masing pelarut asam. 
Kadar abu tertinggi dihasilkan dari pektin yang diekstrak 
menggunakan pelarut asam klorida. Menurut Pilnik et al., (1995) 
didalam jaringan tanaman substansi pektin ada dalam bentuk 
berikatan dengan mineral seperti Ca, Na atau Mg sehingga 
bersifat tidak larut air. Adanya suhu tinggi akan dapat 
melemahkan ikatan antara pektin mineral, dan adanya ion H+ 
dari asam akan mensubstitusi ion mineral sehingga pektin 
menjadi terlarut. Selain itu, jika ekstraksi dilakukan dengan 
asam kuat maka reaksi substitusi H+ juga semakin tinggi, maka 
jumlah mineral yang terlarut/terikut juga semakin banyak. 
Akibatnya kadar abu tinggi. Hal ini yang mendasari mengapa 
kadar abu pada ekstrak menggunakan asam klorida yang 
merupakan asam kuat memiliki kadar abu tertinggi dan 
sebaliknya jika menggunakan asam lemah. 

 
4.1.5 Kadar Asam Galakturonat 

 
Kadar asam galakturonat mempresentasikan tingkat 

kemurnian pektin yang dihasilkan. Menurut Madhav dan 
Puspalatha (2002), pektin merupakan polimer dari asam 
galakturonat yang membentuk asam poligalakturonat. Jumlah 
pektin yang terdapat dalam tepung pektin digambarkan oleh 
kadar asam galakturonat. Makin tinggi kadarnya maka semakin 
murni tepung pektin tersebut. Kadar asam galakturonat pektin 
pada penelitian ini berkisar antara 21,35% hingga 47,40% 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.5. 

 



 

 
Gambar 4.5  Grafik Rerata Kadar Asam Galakturonat Tepung Pektin 

Limbah Nangka 
 
Pada Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa kadar asam 

galakturonat pektin mengggunakan pelarut asam sitrat memiliki 
kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut asam 
klorida. Kadar asam galakturonat dengan pelarut asam sitrat 
berkisar antara 41,30% sampai dengan 47,40% sedangkan 
kadar asam galakturonat dengan pelarut asam klorida memiliki 
kadar yang rendah yaitu 21,35% sampai dengan 26,52%. Kadar 
asam galakturonat yang rendah diduga karena asam klorida 
meningkatkan proses dekarboksilasi (proses kimia yang 
menyebabkan sebuah gugus karboksil terlepas dari senyawa) 
pada senyawa pektin sehingga senyawa galakturonat 
mengalami penguraian dan jumlahnya semakin berkurang. 

Nilai kadar asam galakturonat pektin dengan pelarut asam 
klorida kurang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh 
Food Chemicals Codex (1972) yaitu minimal 35%. Hal ini diduga 
karena adanya perbedaan komposisi senyawa yang terkandung 
dalam pektin. Senyawa-senyawa tersebut berpengaruh 
terhadap kadar galakturonat pektin. Hal ini didukung oleh 
Nelson et al. (1997) bahwa selain asam galakturonat, pektin 
juga mengandung senyawa-senyawa lain yaitu gula netral 
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seperti D-galaktosa, L-arabinosa, dan L-ramnosa. Senyawa-
senyawa nonuronat tersebut dapat terikat pada waktu proses 
penggumpalan pektin oleh alkohol. Senyawa-senyawa inilah 
yang mempengaruhi komposisi senyawa pektin.  

Ekstraksi menggunakan pelarut asam sitrat dengan lama 
ekstraksi  30  menit menghasilkan pektin dengan kadar asam 
galakturonat sebesar 41,30% dan meningkat menjadi 45,06% 
pada lama ekstraksi 90 menit kemudian semakin meningkat 
pada lama ekstraksi 150 menit. Berdasarkan Gambar 4.5 
diketahui bahwa pada penelitian ini kadar asam galakturonat 
cenderung meningkat dengan semakin lamanya waktu 
ekstraksi. Menurut Budiyanto dan Yulianingsih (2008), 
kecenderungan kadar asam galakturonat yang semakin tinggi 
dengan meningkatnya lama ekstraksi dikarenakan adanya 
reaksi hidrolisis protopektin menjadi pektin. 

Berdasarkan analisa sidik ragam (Lampiran 6) diketahui 
bahwa pada penelitian ini perlakuan penggunaan pelarut asam 
kuat dan asam lemah berpengaruh nyata, sedangkan lama 
waktu ekstraksi tidak berpengaruh nyata terhadap kadar asam 
galakturonat pektin limbah nangka yang didapatkan. Pengaruh 
penggunaan pelarut asam terhadap kadar asam galakturonat 
yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

 
Tabel 4.7  Rerata Kadar Asam Galakturonat Pektin Limbah Nangka 

Akibat Perlakuan Pelarut Asam 
 

Jenis asam Rerata kadar 
 asam galakturonat (%) 

BNT 

Asam klorida 
 Asam sitrat  

35,96a 

66,88b 9,04 

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
Kadar galakturonat juga merupakan salah satu yang 

menentukan mutu pektin. Semakin tinggi nilai kadar 
galakturonat, maka mutu pektin semakin tinggi (Rachmawan 
dkk., 2005). Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pelarut 
asam kuat (asam klorida) berbeda nyata dengan kadar asam 
galakturonat pelarut asam lemah (asam lemah). Hal ini 
dikarenakan asam kuat meningkatkan proses dekarboksilasi 



 

senyawa pektin pada saat ekstraksi. Pada proses 
dekarboksilasi, gugus karboksil (-COOH) yang terkandung 
dalam asam galakturonat terlepas dari senyawa pektin menjadi 
CO2 sehingga kadar asam galakturonat mengalami penurunan. 
 
 
4.2  Perlakuan Terbaik 

 
Untuk menentukan perlakuan terbaik pada ekstraksi pektin 

limbah buah nangka, dilakukan perhitungan menggunakan 
multiple atribut (Metode Zeleny). Hasil perlakuan terbaik 
diperoleh dari pelarut asam sitrat dengan lama waktu ekstraksi 
150 menit. Hasil perlakuan terbaik pektin limbah nangka dapat 
dilihat pada Tabel 4.8. 

 
Tabel 4.8  Hasil perlakuan terbaik pektin limbah nangka  

menggunakan pelarut asam sitrat dan lama ekstraksi 150 
menit 

 
Parameter Pektin 

Hasil 
Penelitian 

Pektin Hasil 
Penelitian 

Sebelumnya 
(Putra, 2010) 

Keterangan 

Rendemen 10,21 % 4,54 % - 
Berat 
ekivalen 

1088,43 
g/mol 

3022,24 g/mol - 

Metoksil 9,25 % 8,16 % Metoksil tinggi 
≥7% 
Metoksil rendah 
≤7% 

Kadar abu 2,79 % 2,82 % Standar mutu ≤1 
% 

Kadar asam 
galakturonat 

47,40 % 88,01% Minimal 35 % 

Total pektin  33,46 % - - 
Keterangan: 
Pektin hasil penelitian menggunakan bahan baku kering sedangkan 
penelitian sebelumnya menggunakan bahan baku basah. 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil penelitian 
ini sudah memenuhi standar yaitu pada metoksil dan kadar 



 

asam galakturonat. Apabila dibandingkan dengan penelitian 
Putra (2010), pektin yang dihasilkan memiliki rendemen dan 
kadar  metoksil yang lebih tinggi. Dan nilai kadar abu dan berat 
ekivalen yang dihasilkan lebih rendah. Pektin limbah nangka ini 
termasuk pektin bermetoksil tinggi karena kadar metoksilnya 
lebih dari 7%.  

Hasil terbaik dari penelitian ini dilakukan uji lanjutan untuk 
mengetahui total pektin. Penentuan total pektin dilakukan untuk 
menentukan seberapa banyak pektin terkandung dalam 
rendemen pektin hasil ekstraksi. Semakin tinggi total pektin 
yang ada dalam rendemen pektin hasil ekstraksi, maka semakin 
baik dan murni pektin tersebut. Rendahnya total pektin 
menunjukkan banyaknya pengotor yang ikut terekstraksi dan 
tergumpalkan selama proses ekstraksi (Rachmawan dkk, 2005). 
Total pektin yang didapat dengan pelarut asam sitrat yaitu 33,46 
%. Penelitian Rachmawan dkk (2005) yang mengekstrak pektin 
dari kulit  buah kakao menghasilkan total pektin berkisar antara 
14,27 – 26,73 %, apabila dibandingkan dengan hasil penelitian 
pektin limbah nangka maka hasil penelitian pektin 
menggunakan pelarut asam sitrat memiliki total pektin yang 
cukup besar yaitu 33,46%. 

Hasil uji total pektin limbah nangka (kulit dan jerami) basah 
yaitu 1,51 % yang dinilai dari keseluruhan senyawa dari limbah 
nangka, sedangkan total pektin tepung limbah nangka yaitu 
11,2%. Tepung limbah ini telah melalui proses pengeringan 
terlebih dahulu. Menurut Fitriani (2003), pengeringan adalah 
proses dehidrasi bahan yang menurunkan nilai kadar air dan 
dapat meningkatkan nilai total pektin sebab terjadi pengurangan 
jumlah air yang menurunkan berat bahan secara keseluruhan. 
Jadi, semakin rendah kadar air yang dihasilkan pada tepung 
limbah nangka, semakin tinggi kadar pektin yang akan 
diperoleh. 

Pektin yang sudah diekstrak mengalami peningkatan nilai 
total pektin karena pektin yang diekstrak adalah pektin pekat. 
Total pektin yang terekstrak dari hasil penelitian yaitu 33,46 %, 
hasil ini menunjukkan bahwa pektin yang terekstrak hanya 
33,46% dan 66,54% diduga belum bisa terekstrak. Nilai total 
pektin limbah nangka yang diperoleh rendah diduga karena 
proses kurang optimal dan adanya proses yang mempengaruhi 



 

kandungan pektin seperti pencucian alkohol yang kurang 
maksimal sehingga masih banyak pengotor yang ikut 
terekstraksi dan tergumpalkan selama proses ekstraksi.  
Menurut Fitriani (2003), kadar kemurnian pektin sangat 
dipengaruhi oleh pencucian asam oleh alkohol. Jika pencucian 
tidak menghilangkan asam maka kadar pektin akan rendah. 
Tepung pektin yang diperoleh ternyata masih mengandung 
bahan-bahan selain pektin. Bahan-bahan tersebut kemungkinan 
terikut selama proses ekstraksi dan penggumpalan dikarenakan 
penggunaan pelarut asam masih tertinggal pada endapan pektin 
setelah pencucian dengan menggunakan alkohol. 

Pelarut asam sitrat menghasilkan karakteristik yang baik 
karena asam sitrat merupakan asam lemah. Kekuatan asam 
berpengaruh pada karakteristik pektin, hal ini disebabkan 
karena pelarut mempengaruhi proses hidrolisis protopektin 
menjadi pektin (Rachmawan dkk, 2005). Lama ekstraksi juga 
mempengaruhi karakteristik pektin. Semakin lama proses 
ekstraksi maka semakin banyak rendemen pektin yang 
dihasilkan dan kadar metoksil semakin tinggi. Menurut 
Budiyanto dan Yulianingsih (2008), hal ini dapat disebabkan 
karena gugus karboksil bebas yang teresterifikasi semakin 
meningkat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan  
 
1. Pektin dari limbah nangka yang dihasilkan dalam penelitian 

ini sudah memenuhi standar yaitu pada kadar metoksil dan 
kadar asam galakturonat. Kadar metoksil pektin limbah 
nangka ini berkisar antara 8,47% – 9,25% yang termasuk 
pektin bermetoksil tinggi, sedangkan kadar asam 
galakturonat dari hasil terbaik sudah memenuhi standar 
yaitu minimal 35%.  

2. Pektin dari limbah nangka terbaik diperoleh dari perlakuan 
dengan menggunakan pelarut asam sitrat dan lama waktu 
ekstraksi 150 menit. Hasil analisa pektin yang diperoleh 
adalah rendemen 10,21%, kadar metoksil 9,25%, berat 
ekivalen 1088,43 g/mol, kadar abu 2,79%, dan kadar asam 
galakturonat 47,40%.  

 
 
5.2 Saran 

 
Hasil penelitian ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar abu, 
dikarenakan kadar abu yang dihasilkan lebih dari batas standar 
kadar abu yang ditentukan. 
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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Perhitungan pembuatan larutan asam 
 
a) Asam klorida / HCl (asam kuat) 

pH = - log [H+]  
1,5 = -log [H+] 
[H+] = M2= 10-1,5 mol/L 

Diketahui :  
ρ HCl = 1,19 kg/m3 

% massa = 37 % 
Mr = 36,5 g/mol 
V1 = Volum HCl yang ditambahkan (ml) 
V2  ( Volume larutan HCl akhir )= 1000 ml 
M1 = konsentrasi HCl awal (mol/L)                                                           
M2 = konsentrasi HCl yang diinginkan = 10-1,5 mol/L 

 
Untuk menentukan HCl yang ditambahkan maka 

푀 =
휌	 × 	10	 × %	푚푎푠푠푎

푀푟
 

푀 =
1,19 × 	10	 × 37	%

36,5
	= 	12,063 = mol/L 

V1 x M1 =V2 x M2 

푉 =
푉 × 푀
푀

= 	
1000 × 10 ,

12,063
	= 2, 62	ml 

Jadi untuk membuat larutan asam klorida pH 1,5 sebanyak 1000 
ml membutuhkan asam klorida 2,62 ml 
 
b) Asam sitrat / C6H8O7 (Asam lemah) 

pH = - log [H+]  
1,5 = - log [H+] 
[H+] = 10-1,5 mol/L 
 
Diketahui : 
Mr asam sitrat = 192 kg/m3 
Ka = 7,24. 10-4 

 
 



 

[H+] = √( Ma . Ka) 
 

dimana: 
Ma = konsentrasi asam lemah (mol/L) 
Ka = tetapan ionisasi asam lemah 

 
[H+] = √( Ma . Ka) 
(10-1,5)2 = (√( Ma . 7,24. 10-4 )2 

(10-1,5)2 = Ma . 7,24. 10-4 

M =
10-3

7,24. 10-4 =0,138 mol/L 

푀 =
푔
푀푟

×
1
퐿

 
g = Ma x Mr x L 
 = 0,138 x 192 x 1 
 = 26,49 g  
 
Jadi untuk membuat larutan asam sitrat pH 1,5 sebanyak 1000 
ml membutuhkan 26,49 g asam sitrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 2. Prosedur Analisis 
 
1.1. Prosedur Analisis Rendemen (Bambang, dkk, 1998) 

Berat tepung atau bubuk limbah (dami dan kulit) nangka 
ditimbang (A) dan berat kering bubuk pektin ditimbang (B). 
Rendemen dihitung dengan rumus : 

Rendemen= 
B
A

 × 100% 

Contoh : 

Rendemen= 
7,88 g
120 g

 ×100%= 6,56 % 

 
1.2. Kadar Abu Metode Tanur (Sudarmadji, 1997) 

 Pektin di timbang sebanyak 0,5 g dan dimasukkan kurs 
porselen yang telah diketahui beratnya 

 Kemudian dipijarkan dalam muffle fumance pada suhu 
6000C sampai diperoleh abu yang berwarna putih keabu-
abuan 

 Didinginkan dalam desikator dan ditimbang abunya. 
Kadar abu dihitung dengan rumus 

Kadar Abu= 
Berat abu
Berat awal

 ×100% 

Contoh : 

Rendemen= 
0,0448 g

2 g
 ×100%= 2,42 % 

Catatan : Pektin yang akan di ukur kadar abunya adalah 
2 g 

 
1.3. Analisis Metoksil Pektin (Rangganna, 1977) 

A. Analisis Berat Ekivalen 
 Pektin ditimbang 0,5 g dan dimasukkan dalam 

Erlenmeyer 250 ml. ditambahkan dengan 5 ml etanol, 1 
gr NaCl, 100 ml air bebas CO2 (aquades) dan 6 tetes 
indikator phenol red. 

 Larutan dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai titik akhir 
titrasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan 
warna menjadi magenta selama 30 detik. Hasil titrasi 



 

disebut larutan netral dan digunakan dalam penentuan 
kadar metoksil 

 Berat ekivalen dihitung dengan rumus 

Berat Ekivalen = 
Berat sampel (gram) × 1000 

ml NaOH × N NaOH
 

Contoh : 

Berat Ekivalen = 
0,5 g × 1000 

3,4 ml  × 0,1 N 
	=  1470,588 g/mol 

 
B. Analisis Kadar Metoksil 
 Ditambahkan larutan netral (hasil antara berat ekivalen 

dengan 25 ml larutan NaOH 0,25 N kemudian dikocok 
 Ditutup dan didiamkan pada suhu kamar selama 30 

menit. Ditambahkan 25 ml larutan HCl 0, 25 N (atau 
ekivalen dengan basa yang ditambahkan) 

 Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai pada akhir 
titrasi 

 

Kadar Metoksil= 
	ml NaOH × N NaOH × 31 × 100	

mg sampel
	
 

 Contoh : 

Kadar Metoksil = 
 5,6 ml  × 0,25 N × 31 × 100 

500 mg
	=  8,68 %

 
 

C. Analisis Kadar Asam Anhidrourounat atau Asam 
Galakturonat 

Kadar AUA (%)= 
176 (a+b+c)
mg sampel

×100 % 

Keterangan : 
Kadar AUA : Kadar Asam anhidrourounat (%) 
A : miliekivalen NaOH untuk membebaskan asam (pada 

penentuan berat ekivalen) 
b :miliekivalen NaOH untuk safonifikasi (pada 

penentuan kadar metoksil) 
c : miliekivalen NaOH pada penentuan alkalinitas abu 
Miliekivalen NaOH pada penentuan alkalinitas abu 

diperoleh dengan cara abu yang diperoleh dari analisa kadar 



 

abu dilarutkan dalam 12,5 ml larutan HCl 0,1 N. kemudian 
dipanaskan sampai mendidih dan didinginkan. Larutan dititrasi 
dengan larutan NaOH 0,1 N menggunakan indikator pp. 

 
Contoh : 
a (berat ekivalen) = 2,7 x 0,1 ml = 0,27  
b (metoksil)  = 5,6 x 0,1 ml = 0,56 
c (alkalinitas abu) = 3,4 x 0,1 ml = 0,34 

 

Kadar AUA (%)= 
176 (0,27+0,56+0,34)

500 mg 
 ×100% = 41,184 % 

 
1.4. Penentuan Total Pektin sebagai Kalsium Pektat 

(Ranganna, 1977) 
Bahan baku 

 Timbang 5 g sampel dalam Erlenmeyer 1000 ml 
 Ekstrak dengan 400 ml HCl 0,05 N selama 2 jam pada suhu 

90oC lalu gantikan air yang hilang karena penguapan. 
 Dinginkan dan pindahkan seluruh isinya ke labu takar 500 

ml, tepatkan sampai tanda batas dengan air. 
 Kocok merata lalu saring dengan kertas saring whatman no 

4 dan masukkan filtrat ke dalam erlenmeyer 500 ml 
 Ulangi ekstrak dengan memanaskan ekstrak campuran 

sebelum penyaringan atau dididihkan lagi dengan 
penambahan asam sebagai berikut: 
 Tambahkan HCl 0,01 N sebanyak 50 ml dan didihkan 

selama 30 menit 
 Saring dan cuci endapan dengan air panas 
 Tambahkan HCl 0,05 N sebanyak 50 ml pada residu, 

didihkan selama 20 menit dan saring seperti 
sebelumnya. 

 Tambahkan HCl 0,3 N sebanyak 50 ml pada residu, 
didihkan selama 10 menit dan saring. 

 Kumpulkan seluruh filtrat yang diperoleh, dinginkan dan 
tepatkan sampai volume tertentu. 

Penetapan sampel 
 Pipet 100-200 ml alikuot (merupakan filtrat hasil 

penyaringan), masukkan ke dalam gelas piala 1000 ml dan 



 

tambahkan 250 ml air. Netralkan dengan NaOH 1 N dengan 
menggunakan Phenolftalin sebagai indikator. Tambahkan 
lagi 10 ml NaOH 1 N sambil sambil melakukan pengadukan 
biarkan selama 1 malam. 

 Tambahkan 50 ml asam asetat 1 N, kemudian sesudah 5 
menit tambahkan 25 ml kalsium klorida 1N dan aduk 
merata. 

 Saring dengan kertas saring yang sudah dipersiapkan 
sebelumnya (kertas saring dibasahi dengan air panas, 
keringkan dalam oven 102oC lalu dinginkan dalam desikator 
kemudian ditimbang, ulangi perlakuan sampai diperoleh 
berat konstan) 

 Cuci endapan dengan air panas yang hampir mendidih 
sampai bebas dari klorida 

 Pindahkan kertas saring yang berisi endapan ke dalam 
wadah timbang, keringkan pada 100oC selama 1 malam, 
dinginkan dalam desikator lalu timbang. 
 
Perhitungan % kalsium pektat: 
=                     Perak kalsium pektat x volume filtrat                      
x 100% 

           ml flitrat yang digunakan untuk penetapan x berat sampel 
(mg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 2. Data dan Analisa Rendemen Tepung Pektin 
Limbah Nangka 
 
Tabel Data 

Perlakuan 
Kelompok 

TOTAL  RERATA  
I II III 

P1W1 6,56 6,11 5,7 18,37 6,12 
P1W2 8,93 10,42 11,16 30,51 10,17 
P1W3 9,97 9,95 10,71 30,63 10,21 
P2W1 3,88 4,3 4,72 12,90 4,30 
P2W2 5,82 6,85 8,11 20,78 6,93 
P2W3 8,01 8,1 8,22 24,33 8,11 
TOTAL  43,17 45,73 48,62 137,52   
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Tabel dua arah 
Perlakuan W1 W2 W3 Total 

P1 18,37 30,51 30,63 79,51 
P2 12,90 20,78 24,33 58,01 

Total 31,27 51,29 54,96 137,52 
F. Koreksi : 1050,65 
 
 
Analisa Keragaman Rendemen 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL 
0,05 NOTASI 

Kelompok 2 2,48 1,24 3,22 4,10 tn 
Perlakuan 5 81,57 16,31 42,34 3,33 * 

P 1 25,68 25,68 66,65 4,96 * 
W 2 54,19 27,10 70,32 4,10 * 

PxL 2 1,70 0,85 2,21 4,10 tn 
Galat(Error) 10 3,85 0,39 

Total 17 87,91         
 
Uji BNT Faktor W 

Rerata 5,211667 8,548333 9,16 KTG BNT 0,05 
5,21 - * * 

0,39 1,13 8,55 - tn 
9,16 - 

Notasi a b b 
Perlakuan P3 P2 P1     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uji BNT Faktor P 

Rerata 9,67 13,25 KTG 
BNT 
0,05 

9,67 - * 

0,39 1,13 13,25 - 
Notasi a b 

Perlakuan P2 P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 3. Data dan Analisa Berat Ekivalen Tepung Pektin 
Limbah Nangka 
 
Tabel Data  

Perlakua
n 

Kelompok 
TOTAL  RERAT

A  I II III 

P1W1 1470, 58 1923,08 1086,96 3010,03 1505,02 
P1W2 909,09 1315,79 1250,00 3474,88 1158,29 
P1W3 694,44 1219,51 1351,35 3265,30 1088,43 

P2W1 8333,33 
12500,0

0 
12500,0

0 
33333,3

3 
11111,1

1 

P2W2 5555,56 
16666,6

7 
12500,0

0 
34722,2

3 
11574,0

8 

P2W3 7142,86 5555,55 8333,33 
21031,7

4 7010,58 

TOTAL  22635,2
7 

39180,6
0 

37021,6
4 

98837,5
1   

 
Grafik rerata 

 
 
 

1505,02 1158,29 1088,43

11111,11 11574,08

7010,58

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

30 menit 90 menit 150 
menit

Be
ra

t e
ki

va
le

n 
(g

/m
ol

)

Lama Ekstraksi

Rerata Berat Ekivalen

Asam sitrat pH 1,5

Asam klorida pH 
1,5



 

Tabel dua arah 
Perlakuan W1 W2 W3 Total 

P1 3010,03 3474,88 3265,30 9750,22 
P2 33333,33 34722,23 21031,74 89087,30 

Total 36343,36 38197,11 24297,04 98837,51 
F. Koreksi : 542714098,80 
 
Analisa Keragaman Berat Ekivalen 

SK D
B JK KT F-

HIT 
F-

TABEL 
0,05 

Nota
si 

Kelompok 2 26965358,83 
13482679,4

1 2,51 4,10 tn 

Perlakuan 5 387577650,2
5 

77515530,0
5 

14,4
3 3,33 * 

P 1 349687347,9
4 

349687347,
94 

65,1
1 4,96 * 

W 2 18986773,83 9493386,91 1,77 4,10 tn 
PxL 2 18903528,48 9451764,24 1,76 4,10 tn 

Galat 
(Error) 

1
0 53703905,13 5370390,51 

Total 1
7 

468246914,2
1         

 
Uji BNT Faktor W 
Rerata 4049,51 6366,18 6057,23 KTG BNT 

0,05 
4049,51 - tn tn 5370390,51 

 
4215,73 

6366,18  - tn 
6057,23   - 
Notasi a a a 

Perlaku
an 

P3 P2 P1   
  

 

 
 
 
 



 

Uji BNT Faktor P 
Rerata 1625,04 14847,88 KTG BNT 0,05 

1625,04 - * 5370390,51 4215,73 
14847,88  - 

Notasi a b 
Perlakuan P1 P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 4. Data dan Analisa Kadar Metoksil Tepung Pektin 
Limbah Nangka 
Tabel Data  

Perlakuan 
Kelompok 

TOTAL  RERATA  
I II III 

P1W1 8,68 9,46 8,99 27,13 9,04 
P1W2 9,46 9,15 8,84 27,44 9,15 
P1W3 9,46 10,08 8,22 27,75 9,25 
P2W1 7,91 8,84 8,68 25,42 8,47 
P2W2 8,68 8,22 9,15 26,04 8,68 
P3W3 8,53 9,30 9,77 27,59 9,20 
TOTAL  52,70 55,03 53,63 161,36   

 
Grafik rerata 
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Tabel dua arah 

Perlakuan W1 W2 W3 Total 

P1 27,13 27,44 27,75 82,31 
P2 25,42 26,04 27,59 79,05 

Total 52,55 53,48 55,34 161,36 
F. Koreksi : 1446,41 
 
Analisa Keragaman Kadar Metoksil 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL 
0,05 NOTASI 

Kelompok 2 0,46 0,23 0,64 4,10 tn 
Perlakuan 5 1,49 0,30 0,84 3,33 tn 

P 1 0,59 0,59 1,66 4,96 tn 
W 2 0,67 0,34 0,95 4,10 tn 

PxL 2 0,22 0,11 0,32 4,10 tn 
Galat(Error) 10 3,55 0,35    

Total 17 5,49     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 5. Data dan Analisa Kadar Abu Tepung Pektin 
Limbah Nangka 
 
Tabel Data  

Perlakuan 
Kelompok 

TOTAL RERATA 
I II III 

P1W1 2,42 2,43 2,47 7,32 2,44 
P1W2 2,56 2,75 2,84 8,15 2,72 
P1W3 2,41 2,61 3,35 8,37 2,79 
P2W1 4,33 4,14 4,43 12,90 4,30 
P2W2 4,27 4,05 4,62 12,94 4,31 
P3W3 4,5 5,25 5,27 15,02 5,01 
TOTAL 20,49 21,23 22,98 64,70  

 
Grafik rerata 
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Tabel dua arah 

Perlakuan W1 W2 W3 Total 

P1 7,32 8,15 8,37 23,84 
P2 12,90 12,94 15,02 40,86 

Total 20,22 21,09 23,39 64,70 
F. Koreksi : 232,56 
 
Analisa Keragaman Kadar Abu 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL 
0,05 NOTASI 

Kelompok 2 0,55 0,27 4,69 4,10 * 
Perlakuan 5 17,28 3,46 59,42 3,33 * 

P 1 16,09 16,09 276,71 4,96 * 
W 2 0,89 0,45 7,69 4,10 * 

PxL 2 0,29 0,15 2,50 4,10 tn 
Galat(Error) 10 0,58 0,06 

Total 17 18,40         
 
Uji BNT Faktor W 

Rerata 3,37 3,52 3,90 KTG BNT 0,05 
3,37 - tn * 

0,06 0,44 3,52 - tn 
3,90 - 

Notasi a a b 
Perlakuan W1 W2 W3     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uji BNT Faktor P 
Rerata 3,97 6,81 KTG BNT 0,05 

3,97 - * 

0,06 0,44 6,81 - 
Notasi a b 

Perlakuan P1 P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 6. Data dan Analisa Kadar Asam Galakturonat Pektin 
Limbah Nangka 
 
Tabel Data  

Perlakuan 
Kelompok 

TOTAL  RERATA  
I II III 

P1W1 41,18 38,72 44,00 123,90 41,30 
P1W2 51,04 41,54 42,59 135,17 45,06 
P1W3 59,84 43,30 39,07 142,21 47,40 
P2W1 20,77 21,82 21,47 64,06 21,35 
P2W2 25,34 21,82 24,99 72,16 24,05 
P3W3 24,64 26,75 28,16 79,55 26,52 
TOTAL  222,82 193,95 200,29 617,06   
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Tabel dua arah 

Perlakuan W1 W2 W3 Total 

P1 123,90 135,17 142,21 401,28 
P2 64,06 72,16 79,55 215,78 

Total 187,97 207,33 221,76 617,06 
F. Koreksi : 21153,23 
 
Analisa Keragaman Kadar Asam Galakturonat 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL 
0,05 NOTASI 

Kelompok 2 65,26 32,63 1,31 4,10 tn 
Perlakuan 5 1740,74 348,15 13,97 3,33 * 

P 1 1643,86 1643,86 65,97 4,96 * 
W 2 94,24 47,12 1,89 4,10 tn 

PxL 2 2,64 1,32 0,05 4,10 tn 
Galat(Error) 10 249,19 24,92    

Total 17 2055,19     
 
Uji BNT Faktor  W 

Rerata 31,33 34,55 36,96 KTG BNT 0,05 
31,33 - tn tn 

24,68 9,04 34,55 - tn 
36,96 - 
Notasi a a a 

Perlakuan W1 P2 W3     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uji BNT Faktor P 

Rerata 35,96 66,88 KTG BNT 0,05 
35,96 - * 

24,68 9,04 66,88 - 
Notasi a b 

Perlakuan P2 P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 7. Tabel penentuan perlakuan terbaik pada proses 
ekstraksi pektin limbah  nangka 

 
PARAMETER P1W1 P1W2 P1W3 P2W1 P2W2 P2W3 

Rendemen 6,21 10,71 10,21 4,3 6,93 8,11 
Metoksil 9,04 9,15 9,25 8,47 8,68 9,2 
Kadaar Abu 2,44 2,72 2,79 4,3 4,31 5,01 
Kadar Asam 
galakturonat 

41,30 45,06 47,4 21,35 24,05 26,52 

Keterangan:  
Nilai berwarna merah adalah nilai harapan yang dikehendaki dari 
setiap parameter, bisa yang paling kecil atau yg paling besar 
tergantung parameter 
 
PARAMETER P1W1 P1W2 P1W3 P2W1 P2W2 P2W3 
dk Rendemen 0,5798 1,0000 0,9533 0,4015 0,6471 0,7572 
dk Metoksil 0,9773 0,9892 1,0000 0,9157 0,9384 0,9946 
dk Kadar Abu 1,0000 1,1148 1,1434 1,7623 1,7664 2,0533 
dk Kadar 
Asam 
galakturonat 

0,8713 0,9506 1,0000 0,4504 0,5074 0,5595 

 
PARAMETER P1W1 P1W2 P1W3 P2W1 P2W2 P2W3 

λ=1/4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
 
PARAMETER P1W1 P1W2 P1W3 P2W1 P2W2 P2W3 

Rendemen 0,1450 0,2500 0,2383 0,1004 0,1618 0,1893 

Metoksil 0,2443 0,2473 0,2500 0,2289 0,2346 0,2486 

Kadaar Abu 0,2500 0,2787 0,2859 0,4406 0,4416 0,5133 
Kadar Asam 
galakturonat 0,2178 0,2377 0,2500 0,1126 0,1268 0,1399 

JUMLAH 0,8571 1,0136 1,0242 0,8825 0,9648 1,0912 

L1 0,1429 -0,0136 -0,0242 0,1175 0,0352 -0,0912 



 

PARAMETER P1W1 P1W2 P1W3 P2W1 P2W2 P2W3 

Rendemen 1,2E-04 0,0E+00 1,9E-08 5,0E-
04 

6,1E-
05 

1,4E-
05 

Metoksil 1,0E-09 5,3E-11 0,0E+00 2,0E-
07 

5,6E-
08 

3,3E-
12 

Kadaar Abu 0,0E+00 6,8E-07 1,7E-06 1,3E-
03 

1,3E-
03 

4,8E-
03 

Kadar AUA 1,1E-06 2,3E-08 0,0E+00 3,6E-
04 

2,3E-
04 

1,5E-
04 

L2 1,2E-04 7,0E-07 1,7E-06 2,2E-
03 

1,6E-
03 

5,0E-
03 

 

Keterangan : 
* : Hasil perlakuan terbaik 
 Nilai merah merupakan nilai terkecil dari setiap L1, L2 & L~, yang 

merupakan perlakuan terbaik yg didapat. 
 Jika nilai terkecil tidak berkumpul di satu perlakuan, maka diambil 

yang dominan  dari nilai terkecil terkecil.  
 
 
 

PARAMETER P1W1 P1W2 P1W3 P2W1 P2W2 P2W3 
Rendemen 0,1050 0,0000 0,0117 0,1496 0,0882 0,0607 
Metoksil 0,0057 0,0027 0,0000 0,0211 0,0154 0,0014 
Kadaar Abu 0,0000 -

0,0287 
-

0,0359 
-

0,1906 
-

0,1916 
-0,2633 

Kadar AUA 0,0322 0,0123 0,0000 0,1374 0,1232 0,1101 
L~ 0,1050 0,0123 0,0117 0,1496 0,1232 0,1101 

NILAI P1W1 P1W2 P1W3 P2W1 P2W2 P2W3 
L1 0,1429 -

0,0136 
-
0,0242 

0,1175 0,0352 -0,0912 

L2 1,2E-
04 

7,0E-
07 

1,7E-
06 

2,2E-
03 

1,6E-
03 

5,0E-03 

L~ 0,1050 0,0123 0,0117 0,1496 0,1232 0,1101 
SELECTED     *       



 

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
                       
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 
 Jerami dan Kulit nangka 

Gambar 2. Filtrat  

Gambar 3. Penggumpalan 
dengan alkohol  

Gambar 4. Penyaringan 
Filtrat 



 

 
 

 

Gambar 5. Pektin kasar 


