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I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

 Indonesia termasuk sepuluh besar negara penghasil 
buah-buahan di dunia, jumlah produksinya dapat mencapai 
18.014.271 ton/ tahun (Muchtadi, 2012), akan tetapi tingkat 
konsumsi buah perkapita masyarakat di Indonesia masih sangat 
rendah yaitu hanya 34,55 kg/tahun, hal ini menyebabkan tidak 
semua buah segar yang dijual laku di pasaran, sekitar 30% 
buah segar yang dijual terbuang percuma karena mengalami 
pembusukan, oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan 
pemanfaatan buah segar, salah satunya yaitu dengan 
mengolahnya menjadi produk olahan.  
 Salah satu produk olahan buah yang paling banyak 
diproduksi oleh industri UKM adalah sari buah, selain dapat 
memanfaatkan sisa buah yang tidak laku terjual, pengolahan 
menjadi sari buah juga dapat meningkatkan nilai jual buah, 
namun pengolahan sari buah umumnya masih menggunakan 
metode yang sederhana dimana pada proses penjernihannya 
masih menggunakan kain kasa yang memiliki pori-pori besar 
sehingga masih banyak partikel pengotor yang terbawa dalam 
sari buah diantaranya adalah tanin dan pektin. Pektin 
merupakan suatu bahan hidrokoloid karbohidrat yang terdapat 
pada jaringan tingkat tinggi dan umumnya berada bersama-
sama dengan lignin dan hemiselulosa. Bahan-bahan pektin 
merupakan polimer asam galakturonat yang berikatan dengan 
1-4 asam poligalakturonat (Cahyadi, 2008). Pektin 
menyebabkan terbentuknya endapan, sari buah hanya dapat 
bertahan 2 minggu sebelum nantinya timbul endapan. 
Timbulnya endapan tersebut akan mengakibatkan terjadinya 
interaksi antara enzim pada sari buah dengan senyawa pektin 
dan tanin sehingga mengalami hidrolisis dan mengurangi mutu 
sari buah, artinya adalah apabila sari buah yang dihasilkan tidak 
habis terjual dalam 2 minggu, maka sari buah tersebut akan 
terbuang sehingga UKM akan merugi, oleh karena itu diperlukan 
suatu teknologi untuk mengatasi adanya endapan dalam sari 
buah.  
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 Teknologi penjernihan yang sudah ada saat ini 
diantaranya yaitu menggunakan gelatin sabagai koagulan dan 
menggunakan kitosan ataupun menggunakan membran sebagai 
penyaring, akan tetapi penggunaan gelatin sebagai koagulan 
dapat mempengaruhi kekentalan sari buah, sedangkan 
penggunaan kitosan dan membran untuk penjernihan sari buah 
memerlukan biaya yang mahal dan tidak terjangkau bagi 
kebanyakan industri UKM, oleh karena itu diperlukan adanya 
sebuah teknologi penjernihan yang efektif dan murah bagi 
industri ukm sari buah.  
 Solusi kreatif yang ditawarkan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan rancang 
bangun mesin penjernih sari buah apel berbasis koagulasi putih 
telur. Putih telur (albumin) memiliki muatan positif sedangkan 
bahan pengotor dalam sari buah memiliki muatan negatif, ketika 
albumin dicampurkan ke dalam  sari buah dan dilakukan 
homogenisasi melalui proses pengadukan maka zat tanin dan 
pektin yang bermuatan negatif tersebut akan berikatan dengan 
albumin sehingga terbentuk flok-flok dan dilakukan pemanasan 
untuk menyempurnakan proses dengan cara meningkatkan 
massa jenis endapan dan mempercepat proses pengendapan 
(Choorniak, 2007). Penggunaan putih telur sebagai koagulan 
dapat mengurangi rasa sepat pada sari buah, semakin banyak 
kadar putih telur yang ditambahkan maka semakin banyak tanin 
yang diikat dan diendapkan (Widyasari, 2007) selain itu 
penggunaan putih telur sebagai koagulan dinilai lebih ekonomis 
dibandingkan menggunakan gelatin, kitosan maupun membran. 
 Penggunaan teknologi rancang bangun mesin penjernih 
sari buah apel berbasis koagulasi putih telur ini perlu dilakukan 
uji performansi yang meliputi  viskositas, vitamin C, kadar air, 
sisa padatan yaitu dengan  menggunakan pengaruh rpm 
terhadap performansi alat untuk menghasilkan sari buah apel 
dengan kualitas terbaik.  
 
1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kosentrasi putih telur ayam 
terhadap hasil pengujian meliputi sisa padatan sari 
buah,vitamin c,viskositas,kadar air pada sari buah apel? 
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2. Bagaimana pengaruh kecepatan putaran mesin terhadap 
performansi alat? 

3. Bagaimana pengaruh interaksi variasi koagulan dan 
variasi kecepatan terhadap penjernihan saribuah apel? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk: 
1. Mengetahui pengaruh kosentrasi putih telur ayam 

terhadap hasil pengujian meliputi sisa padatan,kadar 
air,vitamin c,viskositas,kadar air pada sari buah apel  

2. Mengetahui pengaruh kecepatan putaran mesin yang 
efektif  terhadap performansi alat mesin penjernih sari 
buah apel 

3. Mengetahui pengaruh interaksi variasi koagulan dan 
variasi kecepatan kecepatan terhadap penjernihan 
saribuah apel 

 
1.4. Batasan Masalah 

1. Tidak membahas rancang bangun mesin penjernih sari 
buah apel manalagi 

2. Tidak membahas analisis ekonomi rancangan mesin 
penjernih sari buah apel manalagi  

 
1.5. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan hasil pengujian sari buah apel dengan uji 
performasi mesin penjernihan sari buah apel otomatis 
yang maksimal 

2. Memberikan solusi yang efektif dalam proses 
penjernihan sari buah apel secara otomatis berbasis 
koagulasi putih telur di masyarakat khususnya dalam 
lingkup rumah tangga atau UKM. 

3. Untuk mendukung penggunaan teknologi sederhana 
tepat guna dalam mengoptimalkan proses penjernih sari 
buah apel otomatis berbasis koagulasi putih telur. 
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