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AHMAD SYAMSUN INJILAUDDIN. 0711023001. Ekstraksi 
Pektin Dari Kulit Buah Nangka. TA. Pembimbing: Ir. 
Musthofa Lutfi, MP. dan Wahyunanto Agung Nugroho, STP, 
M. Eng. 
 

RINGKASAN 
 

Selama ini pemanfaatan buah nangka hanya terbatas 
pada daging buah, dami dan bijinya saja, sedangkan kulit buah 
nangka yang jumlahnya cukup besar sering kali dibuang begitu 
saja tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu padahal didalam kulit 
buah nangka terdapat kandungan pektin yang memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi. 

Pektin adalah senyawa polisakarida yang larut dalam air 
yang mengandung gugus-gugus metoksil. Penggunaannya yang 
paling umum adalah sebagai bahan perekat/pengental (gelling 
agent) pada selai dan jelly. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui potensi kandungan pektin pada kulit buah nangka, 
perbandingan suhu dan lama waktu ekstraksi terbaik pada 
proses ekstraksi serta karakterisasi pektin hasil ekstraksi 
terhadap pektin komersial. 

Pada penelitian ini, proses ekstraksi dilakukan pada pH 
1,5 dengan menggunakan pelarut air yang diasamkan dengan 
penambahan asam klorida dan natrium hidroksida. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok 
dengan dua faktor. Faktor pertama merupakan suhu (T) dimana: 
T1= 80°C, T2= 85°C, T3= 90°C, T4= 95°C. Sedangkan faktor 
kedua adalah waktu (W) dimana: W1= 80 menit dan, W2= 90 
menit. Beberapa analisa yang dilakukan meliputi rendemen, 
kadar air, kadar abu, berat ekuivalen, kadar metoksil, dan kadar 
asam galakturonat.  

Hasil penelitian menunjukkan rendemen tertinggi 
didapatkan pada suhu ekstraksi 85°C dengan lama waktu 
ekstraksi 90 menit yaitu sebesar 4,68%, kadar air 9,82%, kadar 
abu 2,7%, kadar metoksil 8,47% dan kadar asam galakturonat 
sebesar 88,88%. 
 
Kata kunci : ekstraksi, kulit, metoksil, pektin.  
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SUMMARY 
 

So far, only limited utilization of jackfruit on fruit flesh, 
perigones and seed only, whereas rind which is quite large often 
dumped without being used first when there is a jackfruit rind in 
pectin content that has a high economic value. 

Pectin is a polysaccharide compound that is soluble in 
water containing methoxyl groups. Its most common use is as 
an adhesive / thickener (gelling agent) in jam and jelly. The 
purpose of this study was to determine the potential of pectin 
content in jackfruit rind, comparison of temperature and 
extraction time on the extraction process as well as the best 
characterization of pectin extraction results against commercial 
pectin. 

In this study, the extraction process carried out at pH 1.5 
using acidified aqueous solvent with the addition of hydrochloric 
acid and sodium hydroxide. The experimental design used was 
a randomized complete block design with two factors. The first 
factor is the temperature (T) where: T1 = 80 ° C, T2 = 85 ° C, T3 
= 90 ° C, T4 = 95 ° C. While the second factor was time (W) 
where: W1 = 80 minutes and, W2 = 90 minutes. Some analysis 
was conducted on the yield, moisture content, ash content, 
equivalent weight, methoxyl content, and anhidro galacturonid 
acid levels. 

The results showed the highest yield obtained in the 
extraction temperature 85° C with longer extraction time of 90 
minutes is equal to 4.68%, water content 9.82%, ash content of 
2.7%, methoxyl content 8.47% and acid levels galakturonat for 
88.88%. 

 
 
 

Keywords: extraction, jackfruit, methoxyl, pectin, rind. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

 
Perkembangan industri di Indonesia saat ini telah 

berkembang sangat pesat dan telah merambah ke berbagai 
sektor. Dari berbagai macam sektor industri yang sangat 
beragam tersebut, pasti akan diikuti oleh permintaan akan 
bahan baku industry yang berbagai macam pula. Baik yang bisa 
didapatkan atau dipenuhi oleh produksi dalam negeri ataupun 
yang harus didapatkan secara impor dari luar negeri. Dari 
berbagai macam bahan baku industri tersebut, pektin 
merupakan salah satu bahan baku industri yang saat ini hampir 
100% kebutuhannya bahkan masih dipenuhi secara impor dari 
luar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya 
produsen pektin di dalam negeri yang mampu mencukupi 
permintaan pektin dalam negeri dalam jumlah yang sangat 
besar dan semakin meningkat bersamaan dengan semakin 
luasnya pemanfaatan pektin dalam kegiatan industri. Menurut 
Badan Pusat Statistika (2012), jumlah impor pektin di Indonesia 
dari tahun 2008 hingga 2012 secara berurutan yaitu 147,6 ton; 
147,3 ton; 291,9 ton; dan 240,8 ton. Jumlah impor pektin paling 
banyak terjadi pada tahun 2011 yaitu 291.870 kg dengan nilai 
mencapai 2.977.479 US Dollar. 

Pektin adalah senyawa polisakarida yang larut dalam air 
dan merupakan asam-asam pektinat yang mengandung gugus-
gugus metoksil. Fungsi utamanya sebagai bahan pengental dan 
pembentuk gel. Selain dalam industri makanan pektin juga 
dapat digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi. Pada 
industri kosmetik, pektin digunakan sebagai bahan aditif dalam 
pembuatan krim, sabun, minyak rambut dan pasta. (Amelia, 
2000). Dalam Industri makanan dan minuman pektin dipakai 
sebagai bahan pembuat tekstur yang baik pada roti dan keju, 
bahan pengental dan stabilizer, untuk pembuatan selai 
diperlukan pektin dengan derajat metilasi 74, artinya 74% dari 
gugus karboksil mengalami metilasi (Akhmalludin, 2011). 
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Pektin terdapat berlimpah di dinding yang tumbuh 
mengelilingi dan membagi sel, dinding sel di bagian-bagian 
lunak dari tanaman, dan di lamella tengah dan sudut sel. Pektin 
juga terdapat dalam persimpangan zona antara sel-sel dengan 
dinding sekunder termasuk xilem dan sel-sel serat dalam 
jaringan kayu. Pektin merupakan komponen semua dinding 
tinggi tanaman dan dinding dari gymnospermae (O’Neil MA et 
al. 2004). Pektin pada tanaman juga banyak terdapat pada 
lapisan kulit pada buah. Pektin dapat membentuk gel dengan 
bantuan asam dan gula. Penggunaannya yang paling umum 
adalah sebagai bahan perekat/pengental (gelling agent) pada 
selai dan jelly. Namun seiring dengan perkembangan teknologi 
pangan, pemanfaatannya sekarang meluas sebagai bahan 
pengisi, komponen permen, serta sebagai stabiliser emulsi 
untuk jus buah dan minuman dari susu, juga sebagai sumber 
serat dalam makanan. (Muhidin. D, 1999) 

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. Dalam 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). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Seberapa besar potensi kandungan pektin pada getah buah 

nangka? 
2. Bagaimana pengaruh suhu dan lama waktu ekstraksi 

terhadap kuantitas pektin yang didapat? 
3. Bagaimana perbandingan karakteristik antara pektin yang 

dihasilkan melalui proses ekstraksi dengan pektin komersial? 
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1.3 Tujuan 
1. Mengetahui potensi kandungan pektin pada getah buah 

nangka. 
2. Mengetahui perbandingan suhu dan lama waktu ekstraksi 

terbaik pada proses ekstraksi pektin dari kulit buah nangka. 
3. Karakterisasi pektin hasil ekstraksi terhadap pektin komersial. 
 
1.4 Batasan Masalah 
1. Variabel yang di amati adalah suhu dan waktu lama 

ekstraksi. 
2. Parameter yang dianalisis adalah rendemen, kadar air, kadar 

abu, berat ekuivalen, kadar metoksil dan kadar asam 
galakturonat. 

3. Solven yang digunakan untuk memperoleh pektin adalah 
asam klorida (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH). 

4. Penelitian ini tidak membahas tentang analisis biaya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Nangka (Artocarpus heterophyllus) 
 
2.1.1 Tinjauan umum (Artocarpus heterophyllus) 
 

Klasifikasi 
Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 
Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 
Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga 
 Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 
Sub Kelas : Dilleniidae 
Ordo  : Urticales 
Famili  : Moraceae (suku nangka-nangkaan) 
Genus  : Artocarpus 
Spesies : Artocarpus heterophyllus 
 

Hampir semua bagian nangka dapat dimanfaatkan 
dalam tatanan kehidupan manusia. Batang tanaman nangka ini 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, perkakas rumah 
tangga, maupun kayu bakar. Akar dan getahnya dapat 
dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Biji nangka dapat diolah 
menjadi makanan kecil dengan cara direbus. Buah nangka yang 
masih muda biasa diolah menjadi sayur. Buah nangka yang 
sudah masak dapat dimakan segar atau dapat juga diolah 
menjadi aneka makanan. Nangka adalah salah satu jenis buah 
yang paling banyak ditanam di Indonesia. Masyarakat Indonesia 
pada umumnya hanya memakan atau memanfaatkan daging 
buahnya dan hanya sebagian yang memanfaatkan biji nangka 
(Fadillah dkk. 2008). Nangka sendiri memiliki berbagai macam 
nama atau sebutan sendiri di berbagai macam tempat di seluruh 
dunia. Dikenal sebagai jackfruit (Inggris), banun, khanun, makmi 
(Thailand), buen pan, jaca, pen de fruta, rima (Spanyol), chakki, 
kanthal, kathal, kathar, panos (Hindi), jackfrutch baum (Jerman), 
langka, nancas (Filipina) dan di Indonesia sendiri biasa dikenal 
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sebagai nangka atau nongko (Craig R. Elevitch and Harley I 
Manner, 2006). 

Pohon nangka (Artocarpus heterophyllus) memiliki tinggi 
10-15 m. Batangnya tegak, berkayu, bulat, kasar dan berwarna 
hijau kotor. Daun A. heterophyllus tunggal, berseling, lonjong, 
memiliki tulang daun yang menyirip, daging daun tebal, tepi rata, 
ujung runcing, panjang 5-15 cm, lebar 4-5 cm, tangkai panjang 
lebih kurang 2 cm dan berwarna hijau. Bunga nangka 
merupakan bunga majemuk yang berbentuk bulir, berada di 
ketiak daun dan berwarna kuning. Bunga jantan dan betinanya 
terpisah dengan tangkai yang memiliki cincin, bunga jantan ada 
di batang baru di antara daun atau di atas bunga betina. Buah 
berwarna kuning ketika masak, oval, dan berbiji coklat muda 
(Heyne, 1987). 

 
 
2.1.2 Kandungan kimia dan manfaat tanaman 
 

Daun tanaman ini di rekomendasikan oleh pengobatan 
ayurveda sebagai obat antidiabetes karena ekstrak daun 
nangka memberi efek hipoglikemi (Chandrika, 2006). Selain itu 
daun pohon nangka juga dapat digunakan sebagai pelancar 
ASI, borok (obat luar), dan luka (obat luar). Daging buah nangka 
muda (tewel) dimanfaatkan sebagai makanan sayuran yang 
mengandung albuminoid dan karbohidrat. Sedangkan biji 
nangka dapat digunakan sebagai obat batuk dan tonik (Heyne. 
1987). Biji nangka dapat diolah menjadi tepung yang digunakan 
sebagai bahan baku industri makanan (bahan makan 
campuran). 

Khasiat kayu sebagai antispasmodic dan sedative, 
daging buah sebagai ekspektoran, daun sebagai laktagog. 
Getah kulit kayu juga telah digunakan sebagai obat demam, 
obat cacing dan sebagai antiinflamasi. Pohon nangka dapat 
dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kandungan kimia dalam 
kayu adalah morin, sianomaklurin (zat samak), flavon, dan 
tannin. Selain itu, dikulit kayunya juga terdapat senyawa 
flavonoid yang baru, yakni morusin, artonin E, 
sikloartobilosanton, dan artonol B (Ersam, 2001). 
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Bioaktivitasnya terbukti secara empirik sebagai antikanker, 
antivirus, antiinflamasi, diuretil, dan antihipertensi (Ersam, 
2001). 

 
 

 
Gambar 2.1. Artocarpus heterophyllus (Kemal Prihatman, 2000) 

 
 
2.2 Pektin  
 
2.2.1 Pengertian pektin 
 

Kata pektin berasal dari bahasa Latin “pectos” yang 
berarti pengental atau yang membuat sesuatu menjadi keras/ 
padat. Pektin ditemukan oleh Vauquelin dalam jus buah sekitar 
200 tahun yang lalu. Pada tahun 1790, pektin belum diberi 
nama. Nama pektin pertama kali digunakan pada tahun 1824, 
yaitu ketika Braconnot melanjutkan penelitian yang dirintis oleh 
Vauquelin. Braconnot menyebut substansi pembentuk gel 
tersebut sebagai asam pektat (Herbstreith dan Fox, 2005). 

Pektin merupakan segolongan polimer heterosakarida 
yang diperoleh dari dinding sel tumbuhan darat. Pertama kali di 
isolasi oleh Henri Braconnot tahun 1825. Wujud pektin yang 
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diekstrak adalah bubuk putih hingga coklat terang. Pektin 
banyak dimanfaatkan pada industri pangan sebagai bahan 
perekat dan stabilizer (agar tidak terbentuk endapan). Pektin 
adalah polisakarida kompleks yang bersifat asam yang terdapat 
dalam jumlah bervariasi, terdistribusi secara luas dalam jaringan 
tanaman. Umumnya terdapat di dalam dinding sel primer. 
Khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. 
Pektin juga berfungsi sebagai bahan perekat antara dinding sel 
yang satu dengan yang lainnya. Substansi pektin tersusun dari 
asam poligalakturonat, dimana gugus karboksil dari unit asam 
poligalakturonat dapat teresterifikasi sebagian dengan methanol 
(Hasbullah, 2001). 

Pektin yang dimanfaatkan untuk makanan merupakan 
suatu polimer yang berisi unit asam galakturonat (sedikitnya 
65%). Kelompok asam tersebut bisa dalam bentuk asam bebas, 
metil ester, garam sodium, kalium, kalsium atau ammonium, dan 
dalam beberapa kelompok pektin amida (IPPA, 2002). Pektin 
merupakan serat makanan yang banyak terdapat pada buah 
matang yang terdiri dari polisakarida dan kompleks senyawa 
asam galakturonik. Pektin terkandung dalam apel strawberry 
dan jeruk (citrus fruits). Pektin dapat menghambat absorbs zat 
gizi dalam saluran pencernaan (gastro-in-testinal) dengan 
membentuk gel. Pektin sbagai senyawa emulsifier dan stabilizer 
yang digunakan untuk membuat gem, membentuk gelatin dalam 
kondisi asam (Sandjaja A, 2009). 

Pektin digunakan secara luas sebagai komponen 
fungsional pada industri makanan karena kemampuannya 
membentuk gel encer dan menstabilkan protein (May, 1990). 
Pektin merupakan senyawa polisakarida dengan bobot molekul 
tinggi yang banyak terdapat pada tumbuhan. Pektin digunakan 
sebagai pembentuk gel dan pengental dalam pembuatan jelly, 
marmalade, makanan rendah kalori dan dalam bidang farmasi 
digunakan untuk obatdiare (National Research Development 
Corporation, 2004). Penambahan pektin pada makanan akan 
mempengaruhi proses metabolisme dan pencernaan khususnya 
pada adsorpsi glukosa dan tingkat kolesterol (Baker, 1994). 
Selain itu, pektin juga dapat membuat lapisan yang sangat baik 
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yaitu sebagai bahan pengisi dalam industri kertas dan tekstil, 
serta sebagai pengental dalam industri karet. 

Dari masing-masing bagian pada buah nangka, kulit dan 
inti buah memiliki perbedaan kandungan pektin paling signifikan 
dibanding bagian lain. Dari analisa data hasil penelitian 
menunjukkan kandungan pektin buah nangka pada daging 
buah, perigones, kulit, inti dan biji masing-masing 2,46, 3,38, 
5,12, 5,62 dan 0,58 persen (Patil R et al., 2011). 

 
2.2.2 Sifat kimia dan sifat fisika pektin 
 

Pektin merupakan golongan senyawa yang memiliki 
ikatan kovalen yang termasik kedalam asam galakturonik yang 
banyak terdapat dalam dinding sel tanaman polisakarida. 
Ditinjau dari sifat fisika pektin dapat bersifat koloid reversibel, 
yaitu dapat dilarutkan dalam air, diendapkan, dikeringkan dan 
dilarutkan kembali tanpa perubahan sifat fisiknya. Pada 
penambahan air pada pektin kering akan terbentuk gumpalan 
seperti pasta yang kemudian menjadi larutan. Proses tersebut 
dapat dipercepat dengan ekstraksi dan penambahan gula. 
Larutan pektin yang berupa larutan koloid bereaksi asam 
terhadap lakmus, tidak larut dalam alkohol dan dalam pelarut 
organik lainnya seperi metanol, aseton, atau propanol. 
Kelarutan pektin akan meningkat dengan derajat esterifikasi dan 
turunnya berat molekul. Semakin mudah pektin larut dalam air 
maka akan semakin mudah untuk mengendapkannya dengan 
suatu elektrolit. Larutan dari pektin bersifat asam karena adanya 
gugus karboksilat. Pemanasan dengan asam akan 
menyebabkan hidrolisis gugus ester metil, seperti halnya 
hidrolisa ikatan glikosida yang akhirnya menjadi asam 
galakturonat (Cruess, 1988). 

Pektin pada tanaman sebagian besar terdapat pada 
lamela tengah dinding sel. Pada dinding sel tanaman tersebut 
pektin berikatan dengan ion kalsium dan berfungsi untuk 
memperkuat struktur dinding sel. Karena itu, untuk 
memaksimalkan proses ekstraksi, pektin harus dilepaskan dari 
ion kalsium. Cara yang dapat digunakan adalah dengan 
mengkelat ion kalsium dengan pengkelat logam. Salah satu 
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pengkelat logam yang dapat digunakan adalah asam sitrat 
(HWang et al, 1998). 

 
2.2.3 Proses produksi pektin 

 
Pektin komersial umumnya diperoleh dengan cara 

ekstraksi larutan asam dari bagian albedo buah jeruk atau apel 
dengan cara pemurnian dan isolasi yang berbeda-beda. Pektin 
komersial untuk aplikasi pada makanan harus disetujui secara 
internasional dengan mengikuti daftar publikasi yang 
dikeluarkan oleh FAO Food and Nutrition Paper, Food 
Chemicals Codex dan EEC Council Directive pada tanggal 25 
Juli 1978 (Glicksman, 1969). 

Tahapan-tahapan dalam pembuatan pektin yaitu 
persiapan bahan, ekstraksi, penggumpalan, pencucian, dan 
pengeringan. Metode yang digunakan untuk mengekstrak pektin 
dari jaringan tanaman sangat beragam. Akan tetapi pada 
umumnya ekstraksi pektin dilakukan dengan menggunakan 
ekstraksi asam. Beberapa jenis asam dapat digunakan dalam 
ekstraksi pektin. Menurut Kertesz (1951), asam yang digunakan 
dalam ekstraksi pektin adalah asam tartrat, asam malat, asam 
sitrat, asam laktat, asam asetat, asam fosfat tetapi ada 
kecenderungan untuk menggunakan asam mineral yang murah 
seperti asam sulfat, asam khlorida, dan asam nitrat. Beberapa 
artikel saat ini menyarankan untuk menggunakan asam khlorida 
(Kalapathy dan Proctor, 2001; Hwang et al., 1998; Dinu, 2001) 
dan asam nitrat (Pagán et al., 2001). 

Ekstraksi dengan menggunakan asam mineral 
menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan asam 
organik. Asam mineral pada pH rendah lebih baik dari pada pH 
tinggi untuk menghasilkan pektin (Rouse dan Crandal, 1978). 
Peranan asam dalam ekstraksi pektin adalah untuk 
memisahkan ion polivalen, memutus ikatan antara asam 
pektinat dengan selulosa, menghidrolisa protopektin menjadi 
molekul yang lebih kecil dan menghidrolisa gugus metil ester 
pektin (Kertesz, 1951). 

Suhu yang tinggi selama ekstraksi dapat meningkatkan 
rendemen pektin. Suhu yang agak tinggi akan membantu difusi 
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pelarut ke dalam jaringan tanaman dan dapat meningkatkan 
aktivitas pelarut dalam menghidrolisis pektin yang umumnya 
terdapat di dalam sel primer tanaman, khususnya pada lamella 
tengah (Towle dan Christensen, 1973). Penggunaan suhu 
ekstraksi yang terlalu tinggi akan menghasilkan pektin yang 
tidak jernih, sehingga gel yang diperoleh akan keruh dan 
kekutan gel berkurang (Kertesz, 1951). 
 
2.2.4 Pemungutan pektin 

 
Menurut Suhardi (1997), pemungutan pektin dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: 
a. Sedimentasi (Pengendapan), dimaksudkan untuk 

memisahkan pektin dari larutannya. Hal ini dilakukan bila 
pektin hasil diinginkan kering. Yang lazim dilakukan adalah 
dengan menambahkan Alkohol, Aseton dan Ion Polivalen. 

b. Pencucian, dimaksudkan untuk mengisolasi pektin dari 
komponen ikutan yang tidak diinginkan. Pada pengendapan 
koloid, endapan yang diperoleh tercampur dengan sisa 
Alumunium Hidroksida [AI(OH)3] yang tidak dapat larut 
dalam Alkohol. Dalam pencucian, AI(OH)3 diubah menjadi 
AlCl3 dengan menambahkan HCl. Selanjutnya AlCl3 dan sisa 
HCl dicuci dengan Alkohol netral. Pencucian dilakukan dua 
kali, pertama dengan Alkohol 85% yang berisi HCl 10% dan 
kemudian dengan Alkohol 95%. Pencucian dengan Alkohol 
Asam dilakukan dua kali sedangkan dengan Alkohol netral 
dilakukan tiga kali. 

c. Ekstraksi, dimaksudkan untuk memungut pektin dengan 
menambahkan pelarut berupa air (dingin atau panas) atau 
larutan asam yang dipanaskan, seperti: Asam Sitrat, Asam 
Tartrat, Asam Laktat, Asam Klorida atau Asam Sulfat. 

 
2.2.5 Ekstraksi pektin 

 
Ekstraksi secara umum adalah operasi perpindahan 

massa suatu komponen dari suatu padatan ke dalam cairan 
pelarut, dikenal sebagai ekstraksi padat-cair. Jika suhu pelarut 
tinggi biasanya waktu ekstraksi yang diperlukan lebih singkat 
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daripada jika digunakan pelarut bersuhu rendah (Brown,1961). 
Tiga faktor penentu dalam ekstraksi pektin adalah: suhu, pH dan 
waktu reaksi. Kisaran pH yang direkomendasikan adalah 1,5 -3 
tetapi yang sering digunakan adalah pH 2,0-2,8 (Bhatia dkk., 
1969; Kertesz, 1951; Othmer,1958; Suhardi,1997). 

Menurut (Bhatia dkk, 1959) Batasan bagi kombinasi 
kondisi operasi untuk pencapaian optimasi hasil perlu 
memperhatikan beberapa hal berikut: 
a. Penggunaan pH rendah tidak boleh dikombinasikan dengan 

suhu yang tinggi, karena dapat menyebabkan terhidrolisanya 
pektin yang sudah terdispersi ke solven. 

b. Suhu ekstraksi tinggi tidak boleh dikombinasikan dengan 
waktu ekstraksi yang lama. Karena pada suhu tinggi dan 
dalam waktu ekstraksi yang lama pektin akan terdegradasi 
ketika pektin terlepas dari jaringan dinding sel. 

Ekstraksi pektin dapat dilakukan secara biokimia dan 
kimia. Secara kimia pektin dapat diekstraksi dari jaringan 
tanaman dengan pemanasan dalam asam encer sedangkan 
ekstraksi secara biokimia dengan menggunakan enzim, dimana 
enzim-enzim ini berperan pada degradasi hidrolitik dari subtansi 
pektin yang terdiri dari pektin metilesterase dan pektin 
poligalakturonase (Kirk dan Othmer, 1967). Ekstraksi pektin 
secara kimia dapat dilakukan dengan cara mengekstraksi dari 
berbagai kulit buah-buahan segar dengan pemanasan pada 
suhu 90-95°C selama satu jam dalam asam encer pada pH 4,5 
menggunakan asam yang sesuai seperti asam klorida. Pektin 
dalam filtrat diendapkan dengan menggunakan etanol 96% 
(Ranganna, 1977). 

Lamanya waktu ekstraksi yang dilakukan mempengaruhi 
berat pektin yang didapat, semakin lama waktu ekstraksi yang 
dilakukan maka semakin besar pula berat pektin yang diperoleh 
dan kenaikan berat pektin sejalan dengan peningkatan suhu 
pada proses ekstraksi dilakukan. Pencucian pektin dengan 
alkohol menghasilkan jumlah pektin yang tidak terlalu jauh 
dengan pencucian tanpa menggunakan alkohol, namun pektin 
yang dihasilkan memberikan warna yang lebih baik yaitu putih 
kekuningan (Akhmalludin dan Kurniawan, 2011). 
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Pektin yang lebih mudah larut dalam air dapat diperoleh 
dengan memodifikasi pH dan suhu pada metode ekstraksi. 
Pektin yang diperoleh dengan cara ini memiliki rantai lebih 
pendek dan tidak bercabang sehingga akan lebih mudah larut 
dibandingkan pektin yang memiliki rantai yang lebih panjang 
(Hwang et al, 1998). 

 
2.2.6 Aplikasi pektin 

 
Pektin digunakan secara luas sebagai komponen 

fungsional pada industri makanan karena kemampuannya 
membentuk gel encer dan menstabilkan protein (May, 1990). 
Penambahan pektin pada makanan akan mempengaruhi proses 
metabolisme dan pencernaan khususnya pada adsorpsi glukosa 
dan kolesterol (Baker, 1994). 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. Selain itu pektin juga 
berperan sebagai bahan pokok pembuatan jeli, jam, dan 
marmalade (Herbstreith dan Fox, 2005). Pektin memiliki potensi 
yang baik dalam bidang farmasi. 

(Towle dan Christensen, 1973) menyatakan bahwa sejak 
dahulu pektin digunakan dalam penyembuhan diare dan 
menurunkan kandungan kolesterol darah. Pektin melalui 
pembuluh darah dapat memperpendek waktu koagulasi darah 
yang berguna untuk mengendalikan pendarahan. Pada industri 
farmasi, pektin digunakan sebagai emulsifier bagi preparat cair 
dan sirup, obat diare pada bayi dan anak-anak, obat penawar 
racun logam, dan bahan penyusut kecepatan penyerapan 
bermacam-macam obat. Selain itu, 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). 

Kwalitas pektin komersial ditentukan oleh sifat-sifat fisik 
pektin. Sifat fisik tersebut diantaranya warna dan cita rasa yang 
cocok, kelarutan (untuk pektin padat), derajat gel, kecepatan 
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membeku, serta tidak mengandung bahan atau zat berbahaya 
bagi kesehatan. Sifat fisik tersebut dipengaruhi oleh sifat kimia 
pektin (IPPA, 2002). 
 
 

Tabel 2.1. Spesifikasi mutu pektin komersial 
Karakteristik Nilai 

Kadar air (maksimum) 12% 
Kadar abu (maksimum) 1% 
Pektin bermetoksil tinggi (minimum) 7% 
Pektin bermetoksil rendah (maksimum) 7% 
Asam galakturonat (minimum) 65% (bk) 
Logam berat (maksimum) 0.002% 

Sumber: Food Chemical Codex (1996) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2014 
bertempat di Laboratorium Sentra Ilmu Hayati (LSIH) 
Universitas Brawijaya Malang. 

 
 

3.2 Bahan dan Alat 
 

3.2.1 Bahan 
 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain kulit buah Nangka (Artocarpus heterophyllus), HCl 1 N 
sebagai pembuat suasana asam pada larutan, Aseton 50-60% 
sebagai pembentuk endapan, Alkohol 90% sebagai larutan 
pencuci endapan, Aquades sebagai pelarut dan NaOH 0,05N 
sebagai pengatur pH (Purwo, 2010). 

 
3.2.2 Alat 

 
Peralatan penelitian yang digunakan antara lain motor 

pengaduk, pengaduk, pendingin balik, labu leher tiga, 
termometer, termokopel, pemanas, termokontrol, statif dan klem 
serta pemanas. Semua alat tersebut tersaji dalam gambar 
rangkaian alat di gambar 
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Keterangan gambar: 
1. Statif dan klem holder 
2. Labu leher tiga 
3. Water bath 
4. Motor pengaduk 
5. Pendingin balik 
6.Termometer 
7. Pemanas 
8.Termo control 
9.Termokopel 

Gambar 3.1. Rangkaian alat ekstraksi (Berry Satria H, 2009) 
 
 
3.3 Metode Penelitian 

 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

rancangan acak kelompok dengan dua faktor. Faktor pertama 
merupakan suhu (T) dimana dalam penelitian ini menggunakan 
beberapa tingkat suhu, yaitu T1= 80°C, T2= 85°C, T3= 90°C 
T4= 95°C. Sedangkan faktor kedua adalah perlakuan waktu (W) 
dimana W1= 80 menit dan W2= 90 menit yang dilakukan 
sebanyak tiga kali pengulangan, sehingga didapatkan 24 satuan 
percobaan. Dari kedua perlakuan tersebut, maka akan diperoleh 
kombinasi perlakuan seperti berikut: 

T1,W1 = 80° dan 80 menit 
T1,W2 = 80° dan 90 menit 
T2,W1 = 85° dan 80 menit 
T2,W2 = 85° dan 90 menit 
T3,W1 = 90° dan 80 menit 
T3,W2 = 90° dan 90 menit 
T4,W1 = 95° dan 80 menit 
T4,W2 = 95° dan 90 menit 
 



16 
 

Karakterisasi pektin yang dianalisa meliputi rendemen, 
kadar abu, kadar air, berat ekuivalen, kandungan metoksil dan 
kandungan asam galakturonat. 

 
3.3.1 Ekstraksi pektin 

 
Merupakan proses pengeluaran pektin dari sel pada 

jaringan tanaman. Ekstraksi pektin dengan larutan asam 
dilakukan dengan cara memanaskan bahan dalam larutan asam 
encer yang berfungsi untuk menghidrolisis protopektin menjadi 
pektin. Ekstraksi ini dapat dilakukan dengan asam mineral 
seperti asam klorida atau asam sulfat. Makin tinggi suhu 
ekstraksi, makin singkat waktu yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan hasil yang maksimum. Tapi dalam hal ini faktor 
keasaman yang digunakan tidak bisa diabaikan. Kisaran pH 
yang dirokemendasikan 1,5-3,0 (Kirk dan Othmer, 1958). 

Semakin lama waktu ekstraksi proses hidrolisa pektin 
juga semakin lama sehingga menyebabkan rendemen pektin 
yang didapat semakin banyak. Namun, apabila waktu ekstraksi 
terlalu lama menyebabkan kerusakan terhadap pektin, karena 
proses ekstraksi yang terlalu lama atau suhu terlalu tinggi maka 
pektin akan terhidrolisa menjadi asam pektat sehingga lama 
waktu ekstraksi yang optimum berkisar antara 90 menit sampai 
dengan 120 menit (Yujaroen et al., 2008). 

50 gram bahan diambil dan ditambahkan air murni 
(aquades) sebanyak 5x berat bahan. Bahan kemudian 
dihaluskan dengan menggunakan blender selama kurang lebih 
dua menit lalu ditambahkan HCl 1 N dan NaOH 0,5 N hingga 
diperoleh larutan dengan pH 1,5. Menurut Fardiaz (1984), 
ekstraksi pada pH 1,5 memberikan jumlah rendemen pektin kulit 
jeruk yang tertinggi. Larutan bahan yang sudah di asamkan 
kemudian dipanaskan pada variasi suhu dan waktu yang telah 
ditentukan, selanjutnya dilakukan penyaringan menggunakan 
kain saring dan diambil filtratntya.  
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3.3.2 Pengendapan pektin 
 

Pengendapan merupakan proses pemisahan pektin dari 
larutan dengan cara pengendapan senyawa pektinnya. 
Biasanya dilakukan dengan 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 digunakan, menghasilkan 
pektin yang kurang murni karena alkohol tidak hanya 
mengendapkan pektin, tetapi juga senyawa lain seperti dekstrin 
dan hemiselulosa. Pengendapan dengan aseton lebih disukai 
karena dapat membentuk endapan yang tegar sehingga mudah 
dipisahkan dari asetonnya (Akhmalludin, 2011). 

Endapan filtrat yang dihasilkan dilarutkan dengan 
penambahan Aseton 50% - 60%. Proses pengendapan 
dilakukan selama 12 jam. Endapan pektin yang terbentuk 
disaring dengan menggunakan kain saring tebal untuk 
memisahkan endapan pektin dari larutan aseton. 
 
3.3.3 Pencucian pektin 

 
Proses ini dimaksudkan agar pektin yang didapat bebas 

dari senyawa–senyawa lain. Pencucian pektin dilakukan dengan 
menggunakan alkohol dengan tujuan untuk memisahkan pektin 
dari asetonnya (Akhmalludin, 2011). 

Endapan pektin yang diperoleh dicuci dengan 
menggunakan alkohol 95% sebanyak dua kali hingga bebas 
klorida. Pemisahan endapan pektin dengan alkohol dilakukan 
dengan kain saring tebal kemudian diperas. 
 
3.3.4 Pengeringan pektin 

 
Pengeringan pektin basah hasil cucian dilakukan dalam 

oven pada suhu 60°C selama 8  jam (Pardede, 2013). Tepung 
pektin diperoleh dengan memblender pektin kering kemudian 
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dilakukan penyaringan dengan menggunakan ayakan 60 mesh. 
Proses yang sama diulangi pada masing-masing perlakuan 
waktu 80 menit dan 90 menit, serta pada suhu 80°C, 85°C, 90°C 
dan 95°C. Karakterisasi pektin yang dihasilkan dilakukan 
dengan pengujian jumlah rendemen, kadar air, kadar abu, berat 
ekuivalen, kandungan metoksil, dan kadar galakturonat. 
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Gambar 3.2. Diagram alir proses ekstraksi pektin 
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3.3.5 Karakterisasi pektin 
 

a. Rendemen 
 

Rendemen pektin merupakan kandungan pektin yang 
terdapat pada bahan. Hasil statistik menunjukkan bahwa 
perlakuan suhu dan waktu ekstraksi berpengaruh nyata 
terhadap rendemen pektin yang dihasilkan, sedangkan interaksi 
suhu dan waktu tidak berpengaruh nyata (Agus Budiyanto, 
2008). 

Menurut (McCready, 1965) rendemen pektin diukur 
dengan menimbang berat pektin yang didapat dari 500 gr bahan 
dasar yang digunakan, kemudian ditentukan dalam presentase. 

Pektin kering hasil ekstraksi diambil kemudian ditimbang 
menggunakan timbangan digital. Rendemen pektin yang didapat 
dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

%	푅푒푛푑푒푚푒푛 = 	
푏표푏표푡	푝푒푘푡푖푛
푏표푏표푡	푠푎푚푝푒푙

푥	100% 

 
 
b. Kadar air 

 
Kadar air bahan berpengaruh terhadap masa simpan 

kadar air yang tinggi menyebabkan kerentanan terhadap 
aktivitas mikroba. Dalam upaya memperpanjang masa simpan 
pektin, dilakukan pengeringan pada oven dengan suhu 60°C 
selama 8 jam. Pengeringan pada suhu rendah bertujuan 
meminimalkan degradasi pektin. Kadar air pektin yang 
dihasilkan semakin rendah dengan meningkatnya suhu dan 
semakin lamanya waktu ekstraksi. Kadar air yang tinggi 
disebabkan suhu yang rendah tidak mampu menguapkan air 
pada pektin, sebaliknya semakin tinggi suhu dan semakin lama 
waktu ekstraksi akan meningkatkan penguapan jumlah air 
selama proses ekstraksi sehingga mempermudah proses 
pengeringan. Berdasarkan standar Food Chemical Codex 
(1996), semua perlakuan masih memenuhi standar dengan 
kadar air pektin di bawah 12%. 
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Proses penentuan kadar air dilakukan dengan cara 
diambil 1 gram pektin dan diletakkan pada cawan porselen. 
Pektin kemudian dimasukkan kedalam oven dengan suhu 
105°C dan dibiarkan selama 4 jam. 

Menurut (Ranganna, 1977) untuk menentukan kadar air 
digunakan rumus sebagai berikut: 

 

%	푘푎푑푎푟	푎푖푟 = 	
푔푟푎푚	푠푎푚푝푒푙	푎푤푎푙 − 푔푟푎푚	푠푎푚푝푒푙	푎푘ℎ푖푟

푔푟푎푚	푠푎푚푝푒푙	푎푤푎푙 푥	100% 

 
 

c. Kadar abu 
 

Abu merupakan residu atau sisa pembakaran bahan 
organik yang berupa bahan anorganik. 

Proses penentuan kadar abu dilakukan dengan cara 
diambil 1 gram pektin dan diletakkan pada cawan porselen. 
Pektin kemudian dimasukkan kedalam oven dengan suhu 
600°C dan dibiarkan selama 4 jam. 

Menurut (Ranganna, 1977) untuk menentukan kadar abu 
digunakan rumus : 

 

%	푘푎푑푎푟	푎푏푢	
푔푟푎푚	푎푏푢

푔푟푎푚	푠푎푚푝푒푙
푥	100	% 

 
 
d. Berat ekuivalen 

 
Berat ekuivalen merupakan ukuran terhadap kandungan 

gugus asam galakturonat bebas (tidak teresterifikasi) dalam 
rantai molekul pektin (Ranganna, 1977). Asam pektat murni 
merupakan zat pektat yang seluruhnya tersusun dari asam 
poligalakturonat yang bebas dari gugus metil ester atau tidak 
mengalami esterifikasi. Dari hasil analisis sidik ragam 
menunjukkan bahwa suhu, waktu ekstraksi dan interaksi 
keduanya memberikan pengaruh nyata terhadap berat ekivalen 
pektin. 
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Proses penentuan berat ekuivalen dilakukan dengan 
cara diambil 0,5 gram pektin dimasukkan kedalam labu 
berbentuk kerucut kemudian dibasahi menggunakan etanol 
sebanyak 5 ml dan ditambahkan satu gram NaCl untuk 
mempertajam titik akhir. Selanjutnya ditambahkan aquades 
sebanyak 100 ml diikuti dengan penambahan 6 tetes indikator 
fenol merah. Campuran tersebut kemudian diaduk dengan cepat 
untuk memastikan pektin dan bahan lain tercampur sempurna 
kedalam larutan dan untuk menghindari benjolan atau gumpalan 
didalam labu. Selanjutnya  larutan dititrasi menggunakan NaOH 
0,1 N hingga larutan berubah warna menjadi merah muda dan 
bertahan selama kurang lebih 30 detik. Proses titrasi dilakukan 
secara perlahan untuk menghindari deesterifikasi. 

Untuk menentukan berat ekuivalen digunakan rumus 
sebagai berikut: 

 

푏푒푟푎푡	푒푘푖푣푎푙푒푛	(퐵퐸) = 	
푏표푏표푡	푠푎푚푝푒푙	(푚푔)
푚퐿	푁푎푂퐻	푥	푁	푁푎푂퐻

 
 
 

e. Kadar metoksil 
 

Kadar metoksil didefinisikan sebagai jumlah mol 
methanol yang terdapat di dalam 100 mol asam galakturonat 
(Constenla dan Lozano, 2003). 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). 

Menurut teori kadar metoksil rendah biasa digunakan 
dalam pembuatan saus salad, puding, gel buah-buahan dalam 
es krim, selai, dan jeli. Pektin berkadar metoksil rendah efektif 
digunakan dalam pembentukan gel saus buah-buahan beku 
karena stabilitasnya yang tinggi pada proses pembekuan, 
thawing dan pemanasan, serta digunakan sebagai penyalut 
dalam banyak produk pangan (Glicksman, 1969). 

Proses penentuan kadar metoksil dilakukan dengan  
menambahkan 25 ml 0,25 N NaOH kedalam larutan hasil titrasi 
lalu diaduk hingga tercampur sempurna kedalam larutan dan 
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didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar dengan kondisi 
tabung tertutup. 25 ml 0,25 N HCl kemudian ditambahkan 
kedalam larutan diikuti dengan indicator fenol, selanjutnya 
larutan dititrasi menggunakan NaOH 1 N hingga didapatkan titik 
akhir yang sama (merah muda) seperti sebelumnya. 

Untuk menentukan kandungan metoksil digunakan 
rumus sebagai berikut: 

 

%	푘푎푑푎푟	푚푒푡표푘푠푖푙 = 	
푚퐿	푁푎푂퐻	푥	푁	푁푎푂퐻	푥	31

푏표푏표푡	푠푎푚푝푒푙	(푚푔)
푥	100% 

 
 
f. Kadar Asam galakturonat 

 
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). 

Menurut McCready (1970), kadar asam galakturonat 
dapat dihitung sebagai berikut: 

 

%	푎푠푎푚	푔푎푙푎푘푡푢푟표푛푎푡 = 	
푚푒푘	(퐵퐸 + 퐾푀)푥	176	푥	100

푏표푏표푡	푠푎푚푝푒푙	(푚푔)
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

  
 

4.1 Rendemen 
 
Rendemen pektin adalah persentase pektin yang 

didapatkan dari berat bahan awal setelah melalui proses 
pengeringan. Dalam penelitian ini, rendemen pektin diperoleh 
dari proses ekstraksi. Yakni proses pemisahan kandungan 
pektin dengan penambahan air dengan jumlah tertentu yang 
dipanaskan pada suhu dan lama waktu ekstraksi yang telah 
ditentukan. Rendemen pektin yang didapat pada penelitian ini 
diperoleh dari jaringan tanaman yang terdapat pada kulit buah 
nangka. Proses pemisahannya dilakukan melalui delapan 
perlakuan dengan tiga kali proses pengulangan yang bertujuan 
untuk meningkatkan nilai akurasi jumlah rendemen pektin yang 
didapat. 

Dari hasil penelitian, kandungan rendemen pektin 
tertinggi pada ekstraksi kulit buah nangka didapatkan pada suhu 
ekstraksi 85°C dengan lama waktu ekstraksi 90 menit dengan 
rata-rata rendemen pektin yang dihasilkan yaitu sebesar 4.68% 
sedangkan kandungan rendemen terkecil didapatkan pada suhu 
ekstraksi 95°C dengan lama waktu ekstraksi 90 menit dengan 
rata-rata rendemen pektin yang dihasilkan yaitu sebesar 4,04%. 
Data hasil penelitian menunjukkan terjadi kenaikan jumlah 
rendemen pektin yang didapat pada suhu 85°C, namun terjadi 
penurunan ketika suhu dinaikkan menjadi 90°C, bahkan terjadi 
penurunan jumlah rendemen pektin secara signifikan ketika 
suhu ekstraksi dinaikkan menjadi 95°C seperti yang terlihat 
pada gambar 4.1. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi 
suhu ekstraksi maka reaksi hidrolisis protopektin semakin 
meningkat sehingga rendemen pektin yang dihasilkan semakin 
besar. Namun ketika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka 
kandungan pektin yang telah terhidrolisis akan ikut larut 
kedalam larutan sehingga rendemen pektin yang didapat justru 
semakin menurun. 
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Hal ini sesuai dengan Kliemann et al. (2009), yang 
menyatakan bahwa rendemen pektin kulit jeruk tertinggi 
dihasilkan pada suhu 80°C dalam waktu 10 menit. Semakin 
lama waktu dan semakin tinggi suhu ekstraksi, rendemen pektin 
yang dihasilkan semakin besar. Suhu 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. Tetapi, peningkatan suhu lebih 
dari 100°C dan waktu lebih dari 80 menit tidak akan 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pektin Oppuntia 
sp. yang dihasilkan (Goycoolea dan Adriana, 2003). 

Sedangkan untuk suhu rendah tidak memungkinkan atau 
tidak cukup untuk mengizinkan hidrolisis protopektin (bentuk 
larut pektin) oleh asam, sehingga mendapatkan hasil yang lebih 
rendah (El-Nawawi & Shehata, 1987).  Hal ini juga didukung 
oleh Campbell (2006), semakin lama waktu yang dibutuhkan 
untuk ekstraksi dalam pelarut, perolehan (yield) yang diperoleh 
semakin tinggi. Tetapi, penambahan waktu ekstraksi tidak 
sebanding dengan yield yang diperoleh. Oleh karena itu, 
ekstraksi dilakukan pada waktu optimum. Ekstraksi dilakukan 
selama pelarut yang digunakan belum jenuh. Pelarut yang telah 
jenuh tidak dapat mengekstraksi lagi atau kurang baik 
kemampuan untuk mengekstraksinya karena gaya pendorong 
(driving force) semakin lama semakin kecil. Akibatnya waktu 
ekstraksi semakin lama dan yield yang dihasilkan tidak 
bertambah lagi secara signifikan. 
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Gambar 4.1. Hubungan suhu dan waktu ekstraksi terhadap 

rendemen 
 
 

Hasil uji analisa ragam rendemen pada lampiran 1b 
menunjukan bahwa F hitung interaksi perlakuan (TW) lebih 
besar dari pada F tabel 1% (9,42>5,56) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa interaksi perlakuan TW berbeda sangat 
nyata atau memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 
rendemen yang dihasilkan. Adapun F hitung perlakuan W lebih 
kecil dari pada F Tabel 5% (2,25<4,6) sehingga perlakuan W 
tidak berbeda nyata atau tidak memberikan pengaruh nyata 
terhadap rendemen yang dihasilkan. Adapun F hitung perlakuan 
T lebih besar dari pada F tabel 1% (185,93>5,56) sehingga 
dapat disimpulkan pelakuan T berbeda sangat nyata atau 
memberikan pengaruh sangat nyata terhadap rendemen yang 
dihasilkan. Karena interakasi perlakuan berbeda sangat nyata, 
maka uji lanjut menggunakan uji BNJ taraf 5% hanya ditekankan 
pada interkasi perlakuan saja. 

Hasil uji BNJ taraf 5% interaksi perlakuan T dan W dapat 
dilihat pada lampiran 1c. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa 
perlakuan yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak 
berbeda nyata, sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf 
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yang berbeda, berbeda nyata. Berdasarkan uji BNJ taraf 5% 
interaksi perlakuan T dan W dapat disimpulkan bahwa: 
1. Perlakuan T1W1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

T1W2 dan T2W1 dan sebaliknya. Perlakuan T1W1 berbeda 
nyata dengan perlakuan T2W2, T3W1, T3W2, T4W1 dan 
T4W2 dan sebaliknya. 

2. Perlakuan T1W2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
T1W1,T2W1 dan T3W1 serta sebaliknya. Perlakuan T1W2 
berbeda nyata dengan perlakuan T2W2, T3W2, T4W1 dan 
T4W2 serta sebaliknya. 

3. Perlakuan T2W1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
T1W2, T2W2, dan T3W1. Perlakuan T2W1 berbeda nyata 
dengan perlakuan T3W2, T4W1 dan T4W2 serta sebaliknya. 

4. Perlakuan T2W2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
T1W2, T2W1 serta sebaliknya. Perlakuan T2W2 berbeda 
nyata dengan perlakuan  T3W1, T3W2, T4W1, dan T4W2 
serta sebaliknya. 

5. Perlakuan T3W1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
T1W1, T1W2, T2W1, dan T3W2 serta sebaliknya. Perlakuan 
T3W1 berbeda nyata dengan perlakuan T2W2, T4W1 dan 
T4W2. 

 
 
4.2 Kadar Air 
  

Kadar air merupakan salah satu parameter penting yang 
sangat menentukan daya tahan produk terhadap lama waktu 
penyimpanan, sebab kadar air akan sangat berpengaruh 
terhadap aktivitas mikroorganisme di dalam produk. Produk 
dengan kadar air yang tinggi akan menjadi media yang kondusif 
bagi perkembangan mikro organisme seperti bakteri dan jamur 
yang bisa menyebabkan kerusakan produk. Sedangkan produk 
dengan kadar air lebih rendah akan memiliki masa 
penyimpanan lebih lama. 

Pada penelitian ini proses pengurangan kadar air 
dilakukan didalam oven pada suhu 60° selama 4 jam. Hubungan 
suhu dan waktu ekstraksi terhadap kadar air dapat dilihat pada 
gambar 4.2. Dari hasil pengujian kadar air pektin dari kulit buah 
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nangka terlihat bahwa kadar air akan semakin menurun seiring 
dengan kenaikan suhu dan lama waktu yang digunakan dalam 
proses ekstraksi. 

Dari hasil penelitian, kandungan kadar air pektin tertinggi 
pada ekstraksi kulit buah nangka didapatkan pada suhu 
ekstraksi 80°C dengan lama waktu ekstraksi 80 menit dengan 
rata-rata kadar air pektin yang dihasilkan yaitu sebesar 9.99% 
sedangkan kandungan rendemen terendah didapatkan pada 
suhu ekstraksi 95°C dengan lama waktu ekstraksi 90 menit 
dengan rata-rata kandungan kadar air yang dihasilkan yaitu 
sebesar 9.54%. 

Menurut Kliemann et al. (2009), Kadar air yang tinggi 
disebabkan karena suhu yang rendah tidak mampu 
menguapkan air pada pektin, sebaliknya semakin tinggi suhu 
dan semakin lama waktu ekstraksi akan meningkatkan 
penguapan jumlah air selama proses ekstraksi sehingga 
mempermudah proses pengeringan. Hal ini juga membuktikan 
bahwa kenaikan suhu memberi pengaruh yang cukup signifikan 
terhadap penurunan kadar air, sedangkan lama waktu ekstraksi 
yang digunakan tidak memberi pengaruh yang signifikan.  

Tingginya suhu dan lamanya waktu ekstraksi mampu 
menghidrolisis polimer pektin sehingga rantai molekulnya 
menjadi lebih pendek. Semakin pendek rantai polimer pektin 
akan semakin memudahkan pengeringan karena kandungan air 
yang terperangkap di dalamnya semakin sedikit (Fishman et al. 
2006 ; Liu et al. 2006). 
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Gambar 4.2. Hubungan suhu dan waktu ekstraksi terhadap 

kadar air 
 
 

Hasil uji analisa ragam rendemen pada lampiran 2b 
menunjukan bahwa F hitung interaksi perlakuan (TW) lebih kecil 
dari pada F tabel 5% (0,98<3,34) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa interaksi perlakuan TW tidak berbeda nyata atau tidak 
memberikan pengaruh  terhadap kadar air. Adapun F hitung 
perlakuan W juga lebih kecil dari pada F Tabel 5% (2,81<4,6) 
sehingga perlakuan W tidak berbeda nyata atau tidak 
memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air. Adapun F 
hitung perlakuan T lebih besar dari pada F tabel 1% 
(78,10>5,56) sehingga dapat disimpulkan pelakuan T berbeda 
sangat nyata atau memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 
kadar air. 

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat dilihat pada 
lampiran 2c. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 

Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat 
disimpulkan bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama 
lain karena setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang 
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berbeda. Perlakuan T1 berbeda nyata dengan perlakuan T2, T3, 
dan T4 serta sebaliknya. Perlakuan T2 berbeda nyata dengan 
perlakuan T3, T4 dan T1 serta sebaliknya. Perlakuan T3 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T4. Perlakuan T4 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T3. 

 
 
4.3 Kadar Abu 

  
Abu merupakan residu anorganik dari sisa pembakaran 

bahan organik. Kandungan mineral suatu bahan dapat dilihat 
dari kadar abu yang dimiliki bahan tersebut. Kadar abu 
berpengaruh pada tingkat kemurnian pektin. Semakin tinggi 
kadar abu dalam pektin, dapat diartikan sebagai semakin 
rendahnya tingkat kemurnian pektin. Kadar abu pektin 
dipengaruhi oleh residu bahan anorganik yang terdapat pada 
bahan baku, metode ekstraksi dan pada proses isolasi pektin 

Dalam penelitian kali ini, kadar abu yang dihasilkan dari 
proses ekstraksi pektin dari kulit buah nangka adalah bervariasi 
antara 2,58% hingga 2,79% dari rendemen pektin. Gambar 4.3. 
menunjukkan bahwa kadar abu pektin hasil ekstraksi semakin 
meningkat dengan meningkatnya suhu dan waktu ekstraksi. 
Dari hasil penelitian, kandungan kadar abu pektin tertinggi pada 
ekstraksi kulit buah nangka didapatkan pada suhu ekstraksi 
95°C dengan lama waktu ekstraksi 90 menit dengan rata-rata 
kadar abu pektin yang didapat yaitu sebesar 2,79% sedangkan 
kandungan kadar abu terendah didapatkan pada suhu ekstraksi 
80°C dengan lama waktu ekstraksi 80 menit dengan rata-rata 
kandungan kadar abu yang didapat yaitu sebesar 2,58%. 

Kadar abu dalam pektin semakin meningkat dengan 
meningkatnya konsentrasi asam, suhu, dan waktu ekstraksi. Hal 
ini disebabkan oleh kemampuan asam  untuk melarutkan 
mineral alami dari bahan yang diekstrak. Mineral yang terlarut 
akan ikut mengendap bercampur dengan pektin pada saat 
pengendapan (Kalapathy dan Proctor, 2001). 

Tingginya kadar abu pada pektin hasil proses ekstraksi 
kulit buah nangka bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, antara 
lain kebersihan bahan yang diguanakan dalam proses ekstraksi, 
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suhu yang terlalu tinggi, waktu ekstraksi yang terlalu lama media 
ekstraksi yang kurang terjaga kebersihannya maupun tingkat 
keasaman yang digunakan dalam proses ekstraksi. 

Tingkat keasaman yang tinggi menandakan bahwa 
didalam larutan tersebut terdapat persentase zat pengasam 
yang cukup tinggi. Dalam hal ini larutan HCl adalah yang 
bertanggung jawab terhadap kenaikan kadar abu yang 
disebabkan oleh derajat keasaman yang tinggi, dikarenakan HCl 
memiliki kandungan mineral yang tidak akan hilang pada proses 
pengabuan sehingga akan turut memberikan andil dalam 
kenaikan kadar abu yang terdapat pada pektin hasil ekstraksi. 
Pernyataan ini didukung oleh Mohamed and Hasan (1995), 
bahwa persen abu menunjukkan bahwa pengotor bukan hanya 
berasal dari bahan tetapi dari sesuatu yang ditambahkan, 
misalnya HCl, CaCO3 dan sebagainya yang membuat bahan-
bahan selain pektin ikut mengendap. Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Baississe et al. (2010) yang menyatakan 
bahwa peningkatan kadar abu dipengaruhi oleh solven atau 
jenis pengendap yang digunakan. Penggunaan pelarut organik 
dapat mengendapkan kotoran selama proses presipitasi pektin 
yang mengakibatkan kadar abu semakin meningkat. 

Selain itu, menurut Perina et al. (2007), ekstraksi dengan 
asam dapat mengakibatkan terhidrolisisnya pektin dari ikatan 
kalsium dan magnesiumnya. Pada hidrolisis dengan asam, ion-
ion akan lepas dari substansi pektin. Semakin lama perlakuan 
dengan asam, ion-ion ini akan lebih banyak dilepaskan 
sehingga kadar abu juga semakin tinggi.Kadar abu dalam pektin 
semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi asam, 
suhu, dan waktu ekstraksi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 
asam  untuk melarutkan mineral alami dari bahan yang 
diekstrak. Mineral yang terlarut akan ikut mengendap bercampur 
dengan pektin pada saat pengendapan (Kalapathy dan Proctor, 
2001). 
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Gambar 4.3. Hubungan suhu dan waktu ekstraksi terhadap 

kadar abu 
 
 

Hasil uji analisa ragam rendemen pada lampiran 3b 
menunjukan bahwa interaksi perlakuan (TW) lebih kecil dari 
pada F tabel 5% (0,14<3,34) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
interaksi perlakuan TW tidak berbeda nyata atau tidak 
memberikan pengaruh  terhadap kadar abu. Adapun F hitung 
perlakuan W  lebih besar dari pada F Tabel 1% (53,42>8,86) 
sehingga perlakuan W berbeda sangat nyata atau memberikan 
pengaruh sangat nyata terhadap kadar abu yang dihasilkan. 
Adapun F hitung perlakuan T lebih besar dari pada F tabel 1% 
(14,64>5,56) sehingga dapat disimpulkan pelakuan T berbeda 
sangat nyata atau memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 
kadar abu. Hasil uji tersebut menujukan bahwa hanya perlakuan 
W dan perlakuan T yang memberikan pengaruh nyata terhadap 
kadar abu. Sehingga selanjutnya dilakukan uji lanjut 
menggunakan uji BNJ taraf 5% terhadap perlakuan W dan 
perlakuan T. 

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat dilihat pada 
lampiran 3c. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
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sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 

Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat 
disimpulkan bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama 
lain karena setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang 
berbeda. Perlakuan T1 berbeda nyata dengan perlakuan T2, T3, 
dan T4 serta sebaliknya. Perlakuan T2 berbeda nyata dengan 
perlakuan T3, T4 dan T1 serta sebaliknya. Perlakuan T3 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T4. Perlakuan T4 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T3. 

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan W dapat dilihat pada 
lampiran 3d. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 

Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan W dapat 
disimpulkan bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama 
lain karena setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang 
berbeda. Perlakuan W1 berbeda nyata dengan perlakuan W2 
serta sebaliknya dikarenakan perlakuan W1 diikuti oleh huruf 
yang berbeda dengan perlakuan W2. 

 
 
4.4 Kadar Metoksil 
 

Kadar metoksil didefinisikan sebagai jumlah mol metanol 
yang terdapat dalam 100 mol asam galakturonat. Kadar 
metoksil pektin memiliki peranan penting dalam menentukan 
sifat fungsional larutan pektin karena dapat mempengaruhi 
struktur dan tekstur dari gel pektin (Constenla dan Lozano, 
2003). Menurut Hoejgaard (2004), berdasarkan jumlah 
kelompok esternya, jenis pektin bermetoksil rendah ialah yang 
mempunyai kelompok kadar metoksil kurang dari 7,12%. Hal ini 
lebih menguntungkan karena pektin bermetoksil rendah dapat 
langsung diproduksi tanpa melalui proses demetilasi. Pektin 
bermetoksil tinggi membentuk gel dengan adanya gula dan 
asam. Pektin bermetoksil rendah dapat membentuk gel dengan 
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adanya kation polivalen (Cruess, 1988 ; Campbell, 2006 ; 
Baississe et al., 2010). 

Gambar 4.4. menunjukkan bahwa kadar metoksil pektin 
hasil ekstraksi semakin meningkat dengan meningkatnya suhu 
dan waktu ekstraksi. Dari hasil penelitian, kandungan kadar 
metoksil pektin tertinggi pada ekstraksi kulit buah nangka 
didapatkan pada suhu ekstraksi 95°C dengan lama waktu 
ekstraksi 90 menit dengan rata-rata kadar metoksil pektin yang 
didapat yaitu sebesar 8,99% sedangkan kadar metoksil 
terendah didapatkan pada suhu ekstraksi 80°C dengan lama 
waktu ekstraksi 80 menit dengan rata-rata kandungan kadar 
metoksil yang didapat yaitu sebesar 8,06%. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa suhu dan lama 
waktu ekstraksi berpengaruh terhadap kadar metoksil yang 
terdapat dalam pektin. Semakin tinggi suhu yang digunakan 
dalam proses ekstraksi, maka kadar metoksil pektin juga akan 
semakin tinggi. Begitu juga dengan lama waktu ekstraksi, 
semakin lama waktu ekstraksi yang digunakan, maka pektin 
yang dihasilkan akan memiliki kadar metoksil yang semakin 
tinggi. 

Alasan yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah 
dikarenakan pada proses ekstraksi pektin terjadi proses 
hidrolisis pektin oleh asam, dan semakin lama waktu yang 
digunakan maka akan menyebabkan proses hidrolisis yang 
terjadi semakin besar sehinga kadar metoksil pektin juga akan 
semakin meningkat, sedangkan suhu ekstraksi akan 
memberikan pengaruh terhadap kecepatan laju hidrolisis pektin 
yang disebabkan oleh asam. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kadar metoksil 
yang diperoleh dari proses ekstraksi kulit nangka dapat 
digolongkan kedalam pektin dengan kadar metoksil tinggi, 
karena memiliki kadar metoksil rata-rata yang berkisar antara 
8,1% hingga 8,44% lebih tinggi dari penentuan batas metoksil 
yang telah ditetapkan oleh food chemical codex yaitu sebesar 
7,12%. 
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Gambar 4.4. Hubungan suhu dan waktu ekstraksi terhadap 

kadar metoksil 
 
 
Hasil uji analisa ragam rendemen pada lampiran 4b 

menunjukan bahwa interaksi perlakuan (TW) lebih kecil dari 
pada F tabel 5% (1,92<3,34) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
interaksi perlakuan TW tidak berbeda nyata atau tidak 
memberikan pengaruh  terhadap kadar metoksil yang 
dihasilkan. Adapun F hitung perlakuan W  lebih besar dari pada 
F Tabel 1% (51,43>8,86) sehingga perlakuan W berbeda sangat 
nyata atau memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kadar 
metoksil yang dihasilkan. Adapun F hitung perlakuan T lebih 
besar dari pada F tabel 1% (22,21>5,56) sehingga dapat 
disimpulkan pelakuan T berbeda sangat nyata atau memberikan 
pengaruh sangat nyata terhadap kadar metoksil yang 
dihasilkan. Hasil uji tersebut menujukan bahwa hanya perlakuan 
W dan perlakuan T yang memberikan pengaruh nyata terhadap 
kadar abu. Sehingga selanjutnya dilakukan uji lanjut 
menggunakan uji BNJ taraf 5% terhadap perlakuan W dan 
perlakuan T. 

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat dilihat pada 
lampiran 4c. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
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sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 

Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat 
disimpulkan bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama 
lain karena setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang 
berbeda. Perlakuan T1 berbeda nyata dengan perlakuan T2, T3, 
dan T4 serta sebaliknya. Perlakuan T2 berbeda nyata dengan 
perlakuan T3, T4 dan T1 serta sebaliknya. Perlakuan T3 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T4. Perlakuan T4 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T3. 

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan W dapat dilihat pada 
lampiran 4d. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 

Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan W dapat 
disimpulkan bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama 
lain karena setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang 
berbeda. Perlakuan W1 berbeda nyata dengan perlakuan W2 
serta sebaliknya dikarenakan perlakuan W1 diikuti oleh huruf 
yang berbeda dengan perlakuan W2. 

 
 

4.5 Berat Ekuivalen 
 
Berat ekivalen merupakan ukuran terhadap kandungan 

gugus asam galakturonat bebas (tidak teresterifikasi) dalam 
rantai molekul pektin (Ranganna, 1977). Sedangkan asam 
pektat murni merupakan zat pektat yang seluruhnya tersusun 
dari asam poligalakturonat yang bebas dari gugus metal ester 
atau tidak mengalami esterifikasi. Hasil analisis sidik ragam 
menunjukkan bahwa suhu, waktu ekstraksi dan interaksi 
keduanya memberikan pengaruh nyata terhadap berat ekivalen 
pektin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan 
kadar berat ekuivalen pektin tertinggi pada ekstraksi kulit buah 
nangka didapatkan pada suhu ekstraksi 80°C dengan lama 
waktu ekstraksi 80 menit dengan rata-rata berat ekuivalen 
pektin yang dihasilkan yaitu sebesar 4380,03 gram/ekuivalen 
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sedangkan kandungan rendemen terendah didapatkan pada 
suhu ekstraksi 95°C dengan lama waktu ekstraksi 90 menit 
dengan rata-rata berat ekuivalen pektin yang dihasilkan yaitu 
sebesar 4227,05 gram/ekuivalen. 

Gambar 4.5. menunjukkan bahwa berat ekuivalen pektin 
hasil ekstraksi semakin meningkat dengan meningkatnya suhu 
dan waktu ekstraksi. Perbedaan nilai berat ekuivalen pada 
pektin sangat dipengaruhi oleh nilai kadar air pektin yang 
dihasilkan pada proses ekstraksi, dimana semakin rendah kadar 
air pektin akan menyebabkan berat ekivalen semakin rendah 
dan sebaliknya semakin tinggi kadar air pektin maka berat 
ekivalen pektin juga akan semakin besar. Sedangkan kadar air 
pada pektin sangat dipengaruhi oleh suhu dan lama waktu 
ekstraksi pada proses pemisahan pektin. (Kim et al., 1978) 
berpendapat bahwa suhu yang tinggi dan semakin lama 
ekstraksi menyebabkan terjadinya depolimerisasi dan 
demetilasi. Selain itu suhu tinggi dapat menyebabkan pula 
proses deesterifikasi pektin menjadi asam pektat. Proses 
deesterifikasi akan meningkatkan jumlah gugus asam bebas 
yang akan mengakibatkan penurunan berat ekivalen. 

Alasan lain mengenai penurunan berat ekuivalen yang 
diakibatkan peningkatan suhu dan lama waktu ekstraksi adalah 
dikarenakan semakin tinggi suhu dan lama waktu ekstraksi 
dengan larutan asam akan menyebabkan terjadinya hidrolisis 
pada ikatan glikosidik. Hidrolisis ini menyebabkan penurunan 
bobot ekivalen pektin (Constenla dan Lozano, 2003). 

Sedangkan menurut Tuhuloula et al., (2013), semakin 
lamanya waktu ekstraksi akan menyebabkan proses 
deesterifikasi pektin menjadi asam pektat. Proses deesterifikasi 
ini akan meningkatkan jumlah gugus asam bebas. Peningkatan 
jumlah gugus asam bebas inilah yang akan menurunkan berat 
ekivalen. 

Pektin yang terbaik adalah pektin yang memiliki nilai 
bobot ekivalen yang tinggi karena lebih baik untuk pembentukan 
gel. Semakin tinggi suhu dan lama ekstraksi, mutu pektin akan 
semakin rendah jika dilihat dari nilai bobot ekivalennya. 
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Gambar 4.5. Hubungan suhu dan waktu ekstraksi terhadap 

berat ekuivalen 
 
 

Hasil uji analisa ragam rendemen pada lampiran 5b 
menunjukan bahwa interaksi perlakuan (TW) lebih kecil dari 
pada F tabel 5% (2,07<3,34) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
interaksi perlakuan TW tidak berbeda nyata atau tidak 
memberikan pengaruh  terhadap berat ekuivalen yang 
dihasilkan. Adapun F hitung perlakuan W  lebih besar dari pada 
F Tabel 1% (17,88>8,86) sehingga perlakuan W berbeda sangat 
nyata atau memberikan pengaruh sangat nyata terhadap berat 
ekuivalen yang dihasilkan. Adapun F hitung perlakuan T lebih 
besar dari pada F tabel 1% (44,11>5,56) sehingga dapat 
disimpulkan pelakuan T berbeda sangat nyata atau memberikan 
pengaruh sangat nyata terhadap berat ekuivalen yang 
dihaslkan. Hasil menujukan bahwa hanya perlakuan W dan 
perlakuan T memberikan pengaruh nyata terhadap kadar abu. 
Sehingga selanjutnya dilakukan uji lanjut menggunakan uji BNJ 
taraf 5% terhadap perlakuan W dan perlakuan T.  

Hasil uji tersebut menujukan bahwa hanya perlakuan W 
dan perlakuan T yang memberikan pengaruh nyata terhadap 
kadar abu. Sehingga selanjutnya dilakukan uji lanjut 
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menggunakan uji BNJ taraf 5% terhadap perlakuan W dan 
perlakuan T. 

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat dilihat pada 
lampiran 5c. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 

Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat 
disimpulkan bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama 
lain karena setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang 
berbeda. Perlakuan T1 berbeda nyata dengan perlakuan T2, T3, 
dan T4 serta sebaliknya. Perlakuan T2 berbeda nyata dengan 
perlakuan T3, T4 dan T1 serta sebaliknya. Perlakuan T3 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T4. Perlakuan T4 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T3. 

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan W dapat dilihat pada 
lampiran 5d. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 

Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan W dapat 
disimpulkan bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama 
lain karena setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang 
berbeda. Perlakuan W1 berbeda nyata dengan perlakuan W2 
serta sebaliknya dikarenakan perlakuan W1 diikuti oleh huruf 
yang berbeda dengan perlakuan W2. 
 
 
4.6 Kadar Asam Galakturonat 

  
Kadar asam galakturonat dan muatan molekul pektin 

memiliki peranan penting dalam menentukan sifat fungsional 
larutan pektin. Kadar asam galakturonat dapat mempengaruhi 
struktur dan tekstur dari gel pektin (Constela dan Lozano, 2006).  

Kadar asam galakturonat pektin hasil ekstraksi kulit buah 
nangka berkisar antara 85.95% hingga 92,1%. Menurut Food 
Chemical Codex (1996), kadar asam galakturonat minimum 
yang diizinkan adalah 65% (bk). Berdasarkan nilai tersebut, 
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maka dapat disimpulkan bahwa kadar asam galakturonat pektin 
hasil ekstraksi telah sesuai karena lebih tinggi dari standar yang 
telah ditentukan. 

Gambar 4.6. menunjukkan bahwa kadar asam 
galakturonat pektin hasil ekstraksi semakin meningkat dengan 
meningkatnya suhu dan waktu ekstraksi. Waktu, jenis pelarut, 
serta jenis bahan berpengaruh terhadap kadar galakturonat 
pektin yang dihasilkan. Kadar galakturonat yang cenderung 
meningkat seiring dengan bertambahnya waktu dikarenakan 
meningkatnya reaksi hidrolisis protopektin menjadi pektin yang 
komponen dasarnya adalah asam D-galakturonat (Shaha et al., 
2013). Sedangkan menurut hasil analisa sidik ragam pada 
Lampiran 6b. menunjukkan bahwa suhu dan waktu berpengaruh 
nyata terhadap kadar asam galkturonat sedangkan interaksi 
antara keduanya tidak berpengaruh nyata. 

Dari hasil penelitian, kadar asam galakturonat pektin 
tertinggi pada ekstraksi kulit buah nangka didapatkan pada suhu 
ekstraksi 95°C dengan lama waktu ekstraksi 90 menit dengan 
rata-rata kadar asam galakturonat pektin yang didapat yaitu 
sebesar 92,11% sedangkan kadar asam galakturonat terendah 
didapatkan pada suhu ekstraksi 80°C dengan lama waktu 
ekstraksi 80 menit dengan rata-rata kandungan kadar asam 
galakturonat yang didapat yaitu sebesar 85,95%. 

Kadar galakturonat yang cenderung meningkat seiring 
dengan bertambahnya waktu dikarenakan meningkatnya reaksi 
hidrolisis protopektin menjadi pektin yang mana komponen 
dasar pembentuk pektin adalah asam D-galakturonat (Shaha et 
al., 2013). Teori ini juga didukung oleh Agus dan Yulianingsih, 
(2008), yang menyatakan bahwa peningkatan asam 
galakturonat terjadi karena putusnya ikatan antara komponen 
hemiselulosa dengan komponen asam poligalakturonat pektin 
karena adanya pemanasan dengan larutan asam. 
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Gambar 4.6. Hubungan suhu dan waktu ekstraksi terhadap 

kadar asam galakturonat 
 

  
Hasil uji analisa ragam rendemen pada lampiran 6b 

menunjukan bahwa interaksi perlakuan (TW) lebih kecil dari 
pada F tabel 5% (1,36<3,34) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
interaksi perlakuan TW tidak berbeda nyata atau tidak 
memberikan pengaruh  terhadap kadar galaktronat yang 
dihasilkan. Adapun F hitung perlakuan W  lebih besar dari pada 
F Tabel 1% (72,91>8,86) sehingga perlakuan W berbeda sangat 
nyata atau memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kadar 
galaktronat yang dihasilkan. Adapun F hitung perlakuan T lebih 
besar dari pada F tabel 1% (59,85>5,56) sehingga dapat 
disimpulkan pelakuan T berbeda sangat nyata atau memberikan 
pengaruh sangat nyata terhadap galaktronat yang dihasilkan. 
Hasil tersebut menujukan bahwa hanya perlakuan W dan 
perlakuan T yang memberikan pengaruh nyata terhadap kadar 
galaktronat yang dihasilkan, sehingga selanjutnya dilakukan uji 
lanjut menggunakan uji BNJ taraf 5% terhadap perlakuan W dan 
perlakuan T.  

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat dilihat pada 
lampiran 5c. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
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sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 

Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan T dapat 
disimpulkan bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama 
lain karena setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang 
berbeda. Perlakuan T1 berbeda nyata dengan perlakuan T2, T3, 
dan T4 serta sebaliknya. Perlakuan T2 berbeda nyata dengan 
perlakuan T3, T4 dan T1 serta sebaliknya. Perlakuan T3 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T4. Perlakuan T4 
berbeda nyata dengan perlakuan T1, T2 dan T3. 

Hasil uji BNJ taraf 5% perlakuan W dapat dilihat pada 
lampiran 5d. Hasil uji lanjut BNJ menyatakan bahwa perlakuan 
yang diikuti oleh simbol/huruf yang sama tidak berbeda nyata, 
sedangkan perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda, 
berbeda nyata. 
Berdasarkan uji BNJ taraf 5% perlakuan W dapat disimpulkan 
bahwa semua perlakuan berbeda nyata satu sama lain karena 
setiap perlakuan diikuti oleh simbol atau huruf yang berbeda. 
Perlakuan W1 berbeda nyata dengan perlakuan W2 serta 
sebaliknya dikarenakan perlakuan W1 diikuti oleh huruf yang 
berbeda dengan perlakuan W2. 
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4.7 Perbandingan Terhadap Pektin Komersial 
  

Pektin yang digunakan sebagai perbandingan dengan 
pektin komersial ialah pektin yang dihasilkan menurut perlakuan 
terbaik. Yaitu yang memenuhi standar mutu yang telah 
ditentukan. Data proses karakterisasi pektin hasil penelitian 
dapat dilihat pada table 4.1. 
 
 

Tabel 4.1. Perbandingan dengan pektin komersial sumber food 
chemical codex (1996). 

waktu 80 menit Pektin 
komersial   80°C 85°C 90°C 95°C 

Rendemen 4.56 4.6 4.51 4.19 - 
Kadar air 9.99 9.84 9.62 9.56 12% 
Kadar abu 2.58 2.6 2.65 2.69 1% 
Kadar 
metoksil 8.06 8.27 8.37 8.47 7% 
Berat 
ekuivalen 4380,03 4316,99 4316,99 4227,05 - 
Asam 
galakturonat 85.95 87.71 88.29 89.76 65% (bk) 

  90 menit Pektin 
komersial   80°C 85°C 90°C 95°C 

Rendemen 4.59 4.68 4.44 4.04 - 
Kadar air 8.89 9.82 9.61 9.54 12% 
Kadar abu 2.67 2.7 2.74 2.79 1% 
Kadar 
metoksil 8.37 8.47 8.68 8.99 7% 
Berat 
ekuivalen 4347,83 4316,99 4316,99 4286,15 - 
Asam 
galakturonat 88 88.88 90.05 92.11 65% (bk) 
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Dari data tersebut terlihat bahwa dari beberapa 
karakteristik pengukuran pektin hasil ekstraksi telah memenuhi 
standar mutu pektin komersial kecuali kadar abu yang melebihi 
standar yang ditentukan. Kadar abu maksimum yang 
diperbolehkan mengacu pada standar yang telah ditetapkan 
oleh food chemical codex adalah sebesar 1%, sedangkan kadar 
abu terendah hasil ekstraksi kulit buah nangka pada penelitian 
ini didapat pada perlakuan T1W1 yaitu sebesar 2.58% dan 
kadar abu tertinggi didapat pada perlakuan T4W4 yaitu sebesar 
2.79%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pektin hasil 
penelitian yang didapatkan dari proses ekstraksi buah nangka 
dengan menggunakan suhu 80°, 85°, 90° dan 95° C dengan 
lama waktu ekstraksi 80 dan 90 menit memiliki kadar abu yang 
melebihi batas pektin komersial yang telah disepakati sesuai 
yang tertera dalam food chemical codex.  

Kadar abu yang tinggi merupakan parameter yang 
menggambarkan semakin rendahnya tingkat kemurnian pektin 
yang disebabkan oleh kandungan bahan anorganik yang tinggi 
dan sisa pembakaran bahan organik yang terdapat dalam 
pektin. Selain alasan tersebut, menurut (Perina et al., 2007). 
kadar abu yang tinggi juga bisa disebabkan perlakuan selama 
proses ekstraksi dengan asam, yang mengakibatkan 
terhidrolisisnya pektin dari ikatan kalsium dan magnesiumnya. 
Pada hidrolisis dengan asam, ion-ion akan lepas dari substansi 
pektin. Semakin lama perlakuan dengan asam, ion-ion akan 
lebih banyak dilepaskan sehingga kadar abu semakin tinggi. 

Sedangkan menurut Kalapathy dan Proctor. (2001) 
kadar abu dalam pektin semakin meningkat dengan 
meningkatnya konsentrasi asam, suhu, dan waktu ekstraksi. Hal 
ini disebabkan oleh kemampuan asam  untuk melarutkan 
mineral alami dari bahan yang diekstrak. Mineral yang terlarut 
akan ikut mengendap bercampur dengan pektin pada saat 
pengendapan. Hal ini sesuai dengan Baississe et al. (2010) 
peningkatan kadar abu dipengaruhi oleh solven atau jenis 
pengendap yang digunakan. Penggunaan pelarut organik dapat 
mengendapkan kotoran selama proses presipitasi pektin yang 
mengakibatkan kadar abu semakin meningkat. Pernyataan ini 
didukung oleh Mohamed and Hasan (1995) bahwa persen abu 
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menunjukkan bahwa pengotor bukan hanya berasal dari bahan 
tetapi dari sesuatu yang ditambahkan, misalnya HCl, CaCO3 
dan sebagainya yang membuat bahan-bahan selain pektin ikut 
mengendap. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 
 

 Dari hasil penelitian ekstraksi pektin dari kulit buah 
nangka didapatkan beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Rendemen pektin yang didapat dari hasil ekstraksi kulit buah 

nangka rata-rata berkisar antara 4,04% hingga 4,56% dari 
berat bahan awal yang digunakan. 

2. Rendemen pektin tertinggi didapatkan pada suhu ekstraksi 
85°C dengan lama waktu ekstraksi 90 menit dengan jumlah 
rendemen rata-rata sebesar 4,68%, sedangkan rendemen 
terendah didapatkan pada suhu ekstraksi 95°C dengan lama 
waktu ekstraksi 90 menit dengan jumlah rendemen rata-rata 
sebesar 4,04%. Rendemen pektin semakin meningkat seiring 
dengan kenaikan suhu dan lama waktu ekstraksi, namun 
terjadi penurunan jumlah rendemen pektin pada suhu 90°C 
dan 95° yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi pada 
proses ekstraksi sehingga menyebabkan pektin terhidrolisis 
dan ikut larut kedalam air. 

3. Dari kombinasi perlakuan ekstraksi terbaik yaitu pada suhu 
85°C dengan lama waktu ekstraksi 90 menit menghasilkan 
pektin dengan kandungan rata-rata kadar air, kadar abu, 
kadar metoksil dan kadar asam galakturonat masing-masing 
sebesar 9,82%, 2,7%, 8,47% dan 88,88%. Nilai tersebut 
menjelaskan bahwa pektin hasil ekstraksi kulit buah nangka 
tergolong kedalam pektin dengan kadar metoksil tinggi 
karena memiliki kadar metoksil melebihi standar yang 
ditetapkan yaitu sebesar 7,12%. 
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5.2 Saran 
 
1. Sebelum melakukan penelitian mengenai ekstraksi pektin 

dari kulit buah nangka, sebaiknya dipersiapkan dulu segala 
sesuatunya dan alangkah baiknya jika dilakukan juga 
penelitian pendahuluan untuk mengetahui estimasi kombinasi 
perlakuan terbaik pada proses ekstraksi pektin. Beberapa 
analisa yang perlu dilakukan pada penelitian pendahuluan 
adalah pada rentang suhu dan tingkat keasaman yang 
digunakan, sebab setiap bahan yang digunakan memerlukan 
tingkat keasaman tertentu untuk dapat menghasilkan 
rendemen pektin yang optimal.  

2. Perlu ditambahkan variasi perlakuan waktu yang lebih 
banyak untuk mengetahui berapa rentang waktu yang paling 
optimal yang dapat digunakan dalam proses ekstraksi pektin. 
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Lampiran 1. 
 
Lampiran 1a. Hasil analisa pengaruh pengaruh suhu dan 
waktu ekstraksi terhadap rendemen. 
 

Suhu (°C) 

waktu (menit) 
W1 

1 2 3 rata - rata 

T1 4.48 4.62 4.57 4.55666667 
T2 4.57 4.62 4.61 4.6 
T3 4.51 4.5 4.52 4.51 
T4 4.18 4.24 4.15 4.19 
  W2 

T1 4.58 4.61 4.59 4.59333333 
T2 4.64 4.72 4.69 4.68333333 
T3 4.49 4.44 4.38 4.43666667 
T4 4 4.02 4.1 4.04 

 
 
Lampiran 1b. Hasil uji analisis keragaman rendemen 
 

Sk Db Jk Kt F Hit 
F 
Tabel   Notasi 

          5% 1%   
Kelompok 2 0,0064 0,0032 1,80161 3,74 6,51 tn 
Perlakuan               
T 3 0,990745833 0,330248611 185,931 3,34 5,56 ** 
W 1 0,004004167 0,004004167 2,25436 4,6 8,86 tn 
TW 3 0,050245833 0,016748611 9,42951 3,34 5,56 ** 
Galat 14 0,024866667 0,00177619         
Total 23 1,0762625           
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Lampiran 1c. Uji lanjut BNJ taraf 5% interaksi perlakuan 
 

Perlakuan Rata-Rata Simbol 
T1W1 4,556667 d 
T1W2 4,593333 de 
T2W1 4,6 de 
T2W2 4,683333 e 
T3W1 4,51 cd 
T3W2 4,4366667 c 
T4W1 4,19 b 
T4W2 4,04 a 
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Lampiran 2. 
 
Lampiran 2a. Hasil analisa pengaruh pengaruh suhu dan 
waktu ekstraksi terhadap kadar air 
 

Suhu 
(°C) 

waktu (menit) 
W1 

1 2 3 rata - rata 

T1 9.95 9.92 10.1 9.99 
T2 9.87 9.86 9.8 9.84333333 
T3 9.57 9.64 9.64 9.61666667 
T4 9.48 9.62 9.57 9.55666667 
  W2 

T1 9.86 9.88 9.94 9.89333333 
T2 9.75 9.84 9.88 9.82333333 
T3 9.59 9.58 9.66 9.61 
T4 9.54 9.48 9.6 9.54 

 
 
Lampiran 2b. Hasil uji analisis keragaman kadar air 
 

Sk Db Jk Kt F Hit 
F 
Tabel   Notasi 

          5% 1%   
Kelompok 2 0,021558333 0,01078 4,126 3,74 6,51 * 
Perlakuan               
T 3 0,61215 0,20405 78,1053 3,34 5,56 ** 
W 1 0,00735 0,00735 2,8134 4,6 8,86 tn 
TW 3 0,00775 0,00258 0,98884 3,34 5,56 tn 
Galat 14 0,036575 0,00261         
Total 23 0,685383333           
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Lampiran 2c. Uji BNJ taraf 5% perlakuan T 
 

Perlakuan 
Rata-
Rata Simbol 

T1 29,5 d 
T2 29,5 c 
T3 28,84 b 
T4 28,645 a 
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Lampiran 3. 
 
Lampiran 3a. Hasil Analisa Pengaruh Pengaruh Suhu dan 
Waktu Ekstraksi Terhadap Kadar Abu 
 

Suhu 
(°C) 

waktu (menit) 
W1 

1 2 3 rata - rata 

T1 2.58 2.62 2.55 2.58333333 
T2 2.6 2.58 2.63 2.60333333 
T3 2.64 2.67 2.65 2.65333333 
T4 2.7 2.68 2.68 2.68666667 
  W2 

T1 2.66 2.65 2.71 2.67333333 
T2 2.7 2.72 2.68 2.7 
T3 2.68 2.75 2.78 2.73666667 
T4 2.82 2.8 2.76 2.79333333 

 
 
Lampiran 3b. Hasil uji analisis keragaman kadar abu 
 

Sk Db Jk Kt F Hit 
F 
Tabel   Notasi 

          5% 1%   
Kelompok 2 0,00052 0,0002625 0,2636 3,74 6,51 tn 
Perlakuan               
T 3 0,04375 0,014581944 14,643 3,34 5,56 ** 
W 1 0,0532 0,053204167 53,4268 4,6 8,86 ** 
TW 3 0,00045 0,000148611 0,14923 3,34 5,56 tn 
Galat 14 0,01394 0,000995833         
Total 23 0,11186           
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Lampiran 3c. Uji lanjut BNJ taraf 5% perlakuan T 
 

Perlakuan Rata-Rata Simbol 

T1 24,645 a 

T2 25,11 b 

T3 25,575 c 

T4 26,195 d 

 
 
Lampiran 3d. Uji lanjut BNJ taraf 5% perlakuan W 

 
Perlakuan Rata-Rata Simbol 

W1 24,8775 a 

W2 25,885 b 
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Lampiran 4. 
 
Lampiran 4a. Hasil analisa pengaruh pengaruh suhu dan 
waktu ekstraksi terhadap kadar metoksil 
 

Suhu 
(°C) 

waktu (menit) 
W1 

1 2 3 rata-rata 

T1 8.06 8.06 8.06 8.06 
T2 8.06 8.37 8.37 8.26666667 
T3 8.37 8.37 8.37 8.37 
T4 8.37 8.37 8.68 8.47333333 

  W2 
T1 8.37 8.37 8.37 8.37 
T2 8.68 8.37 8.37 8.47333333 
T3 8.68 8.68 8.68 8.68 
T4 8.99 8.99 8.99 8.99 

 
 
Lampiran 4b. Hasil uji analisis keragaman metoksil 

Sk Db Jk Kt F Hit F 
Tabel 

  Notasi 

          5% 1%   

Kelompok 2 0,00801 0,004004167 0,30435 3,74 6,51 tn 
Perlakuan               
T 3 0,87691 0,292304167 22,2174 3,34 5,56 ** 
W 1 0,6767 0,676704167 51,4348 4,6 8,86 ** 
TW 3 0,07608 0,025359722 1,92754 3,34 5,56 tn 
Galat 14 0,18419 0,013156548         
Total 23 1,8219           
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Lampiran 4c. Uji lanjut BNJ taraf 5% perlakuan T 
 

Perlakuan Rata-Rata Simbol 

T1 24,645 a 

T2 25,11 b 

T3 25,575 c 

T4 26,195 d 

 
 
Lampiran 4d. Uji lanjut BNJ taraf 5% perlakuan W 
 

Perlakuan Rata-Rata Simbol 

W1 24,8775 a 

W2 25,885 b 
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Lampiran 5. 
 
Lampiran 5a. Hasil analisa pengaruh pengaruh suhu dan 
waktu ekstraksi terhadap berat ekuivalen 
 

Suhu 
(°C) 

waktu (menit) 
W1 

1 2 3 rata-rata 

T1 4347.8261 4444.4444 4347.8261 4380.0322 
T2 4255.3191 4347.8261 4347.8261 4316.9904 
T3 4255.3191 4347.8261 4347.8261 4316.9904 
T4 4166.6667 4166.6667 4347.8261 4227.0531 
  W2 

T1 4347.8261 4347.8261 4347.8261 4347.8261 
T2 4347.8261 4347.8261 4255.3191 4316.9904 
T3 4347.8261 4255.3191 4347.8261 4316.9904 
T4 4255.3191 4255.3191 4347.8261 4286.1548 

 
 
Lampiran 5b. Hasil uji analisis keragaman berat ekuivalen 
 

Sk Db Jk Kt F Hit 
F 
Tabel   Notasi 

          5% 1%   
Kelompok 2 454,769 227,3843169 3,50852 3,74 6,51 tn 
Perlakuan               
T 3 8577,47 2859,155843 44,1165 3,34 5,56 ** 
W 1 1158,82 1158,821913 17,8805 4,6 8,86 ** 
TW 3 404,376 134,7918535 2,07983 3,34 5,56 tn 
Galat 14 907,328 64,80915355         
Total 23 11502,8           
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Lampiran 5c. Uji lanjut BNJ taraf 5% perlakuan T 
 

Perlakuan Rata-Rata Simbol 
T1 4147,909 d 
T2 4100,333 c 
T3 4081,822 b 
T4 3991,465 a 

 
 
Lampiran 5d. Uji lanjut BNJ taraf 5% perlakuan W 
 

Perlakuan Rata-Rata Simbol 
W1 4101,23 b 
W2 4059,54 a 

 
  



65 
 

Lampiran 6. 
 
Lampiran 6a. Hasil analisa pengaruh pengaruh suhu dan 
waktu ekstraksi terhadap kadar asam galakturonat 
 

Suhu 
(°C) 

waktu (menit) 
W1 

1 2 3 rata-rata 

T1 86.24 85.36 86.24 85.9466667 
T2 87.12 88 88 87.7066667 
T3 88.88 88 88 88.2933333 
T4 89.76 89.76 89.76 89.76 

  W2 
T1 88 88 88 88 
T2 89.76 88 88.88 88.88 
T3 89.76 90.64 89.76 90.0533333 
T4 92.4 92.4 91.52 92.1066667 

 
 
Lampiran 6b. Hasil uji analisis keragaman kadar asam 
galakturonat 
 

Sk Db Jk Kt F Hit 
F 
Tabel   Notasi 

          5% 1%   
Kelompok 2 0,25813 0,129066667 0,46667 3,74 6,51 tn 
Perlakuan               
T 3 49,6584 16,5528 59,85 3,34 5,56 ** 
W 1 20,1667 20,16666667 72,9167 4,6 8,86 ** 
TW 3 1,12933 0,376444444 1,36111 3,34 5,56 tn 
Galat 14 3,872 0,276571429         
Total 23 75,0845           
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Lampiran 6c. Uji lanjut BNJ taraf 5% perlakuan T 
 

Perlakuan Rata-Rata Simbol 
T1 260,92 a 
T2 264,88 b 
T3 267,52 c 
T4 272,8 d 

 
 
Lampiran 6d. Uji lanjut BNJ taraf 5% perlakuan W 
 

Perlakuan Rata-Rata Simbol 
W1 263,78 a 
W2 269,28 b 
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Lampiran 7. Dokumentasi penelitian 
 

 

 

 

 

 

 
 


