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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Konsumsi margarin di Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang cukup 

tinggi. Tingginya daya konsumsi margarin ini membuat perlu adanya inovasi 

produk untuk pengembangan produk margarin seperti margarin buah.  Dalam 

penelitian pembuatan margarin buah menggunakan buah apel manalagi. Buah  

apel manalagi kaya akan nutrisi yang terkandung sehingga dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan baku dalam pembuatan margarin buah. 

Margarin buah merupakan produk olahan buah yang memiliki tekstur 

lembut dengan kemanisan rendah yang dibuat dari potongan buah kemudian 

melalui berbagai proses sehingga dapat diambil sari buahnya. Sari buah inilah 

yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan margarin buah. Margarin 

buah diolah dari buah dengan kadar lemak tinggi atau dapat juga dengan 

penambahan lemak diluar bahan dasar pembuatan margarin buah. 

Berdasarkan penelitian Erika (2009), buah apel yang digunakan adalah 

buah apel manalagi (Malus sylfertris Mill). Apel manalagi merupakan salah satu 

buah yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Berdasarkan Badan Pusat 

Statistik Tahun  2009, rata–rata konsumsi buah apel penduduk Indonesia adalah 

0,6 kilogram per kapita per tahun dan meningkat rata–rata 0,02% tiap tahun. 

Kandungan yang terdapat dalam buah apel antara lain karbohidrat, serat, 

protein, lemak, total gula, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, energi, zat 

besi dan berbagai kandungan nutrisi lainya. Apel mengandung banyak sekali 

nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan, sehingga dengan mengkonsumsi apel 

secara rutin tentu akan sangat membantu organ serta bagian tubuh bekerja 

secara maksimal karena kebutuhan nutrisinya tercukupi (Elisabeth,1992). 

Margarin buah harus mengandungan lemak minimal 80%, oleh karena itu 

perlu ada penambahan sumber lemak dalam proses pembuatan margarin buah 

ini. Pada penelitian ini sumber lemak yang digunakan adalah minyak kacang 

tanah. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan penggunaan minyak kacang tanah 

yang masih sedikit dalam pengaplikasiannya. Selain itu menurut Divino (1996), 

minyak kacang tanah mengandung asam lemak tidak jenuh yang baik untuk 

kesehatan tubuh. Asam lemak tidak jenuh yang terkandung dalam minyak 

kacang tanah adalah asam lemak omega 3 yaitu asam lemak oleat dan asam 
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lemak linolat. Mengkonsumsi 2 sampai 3 gram asam lemak tidak jenuh yang 

berasal dari margarin melalui makanan sehari-hari, fitosterol dan fitostanol 

mampu mengurangi resiko penyakit jantung koroner (Silalahi, 2000).  

Pada proses pembuatan margarin buah juga membutuhkan zat penstabil 

atau emulsifier. Emulsifier berguna untuk menjaga kestabilan emulsi minyak dan 

air agar ke dua fase tersebut tidak memisah. Menurut Ganz (2001), pemilihan 

emulsifier berdasarkan nilai HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance)  dari emulsifier 

itu sendiri. Sistem emulsi pada produk margarin buah termasuk sistem emulsi 

w/o (water in oil), sehingga digunakan emulsifier dengan nilai HLB 3 sampai 6. 

Pada penelitian ini digunakan emulsifier lesitin dan CMC (Carboxy Methyl 

Cellulose). Lesitin memiliki nilai HLB 4 dan CMC memiliki nilai HLB 3.  

Menurut Sopandi (2001), penambahan CMC bertujuan untuk membentuk 

cairan dengan kekentalan yang stabil dan homogen tetapi tidak mengendap 

dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan untuk penambahan lesitin yang 

memiliki banyak gugus non polar bertujuan untuk mempercepat terdispersinya 

dalam air. 

Produk margarin sari apel manalagi tersuplementasi minyak kacang tanah 

merupakan salah satu bentuk olahan apel manalagi yang mempunyai beberapa 

kelebihan dibandingkan dengan bentuk olahan apel lain yaitu memiliki daya 

simpan yang lebih lama, kandungan gizinya lebih terjaga karena aktivitas 

enzimatis dapat diminimalkan, selain itu kandungan apel yang tinggi serat 

membuat margarin sari apel memiliki nilai lebih dibandingkan dengan margarin 

biasa.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh jenis dan konsentrasi emulsifier lesitin dan CMC 

(Carboxy Methyl Cellulose) terhadap karakteristik kimia, fisik dan 

organoleptik margarin sari apel manalagi tersuplementasi minyak kacang 

tanah. 

2. Bagaimana proporsi emulsifier lesitin dan CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

terhadap karakteristik kimia, fisik dan organoleptik untuk menghasilkan 

margarin sari apel manalagi tersuplementasi minyak kacang tanah 

perlakuan terbaik. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi emulsifier lesitin dan CMC 

(Carboxy Methyl Cellulose) terhadap karakteristik kimia, fisik dan 

organoleptik margarin sari apel manalagi tersuplementasi minyak kacang 

tanah. 

2. Mengetahui  proporsi emulsifier lesitin dan CMC (Carboxy Methyl 

Cellulose) terhadap karakteristik kimia, fisik dan organoleptik untuk 

menghasilkan margarin sari apel manalagi tersuplementasi minyak kacang 

tanah perlakuan terbaik. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi pengaruh jenis dan konsentrasi emulsifier lesitin dan 

CMC (Carboxy Methyl Cellulose) terhadap karakteristik kimia, fisik dan 

organoleptik margarin sari apel manalagi tersuplementasi minyak kacang 

tanah. 

2. Memberikan informasi proporsi emulsifier lesitin dan CMC (Carboxy Methyl 

Cellulose) terhadap karakteristik kimia, fisik dan organoleptik untuk 

menghasilkan margarin sari apel manalagi tersuplementasi minyak kacang 

tanah perlakuan terbaik. 

 

1.5   Hipotesa Penelitian 

Diduga proporsi jenis dan konsentrasi emulsifier lesitin dan CMC (Carboxy 

Methyl Cellulose berpengaruh nyata terhadap karakteristik kimia, fisik dan 

organoleptik margarin sari apel manalagi tersuplementasi minyak kacang tanah.  

 

 


