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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Tanaman kakao merupakan salah satu hasil perkebunan di Indonesia yang 

saat ini telah banyak dibudidayakan untuk diproduksi. Menurut Harsini dan 

Susilowati (2010), buah kakao terbagi atas tiga bagian yaitu kulit buah kasar 74%, 

plasenta 2%, dan biji 24%. Produksi biji kakao di Indonesia pada tahun ini telah 

meningkat dua kali lipat dari tahun lalu yaitu mencapai 800 ribu ton. Biji kakao ini 

akan diproduksi oleh industri pengolahan lokal dan juga akan di ekspor sebagai 

bahan dasar produksi makanan dan minuman cokelat (Kementerian Perindustrian, 

2014). Semakin meningkatnya produksi biji kakao maka limbah dari kulit kakao 

juga akan semakin meningkat pula. Limbah kakao dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak, bahan pembuatan pupuk, dan bahan bakar mesin produksi. Tapi, 

pengolahan dan pemanfaatan limbah ini masih jarang dilakukan dan kurang 

diperhatikan oleh masyarakat karena membutuhkan biaya untuk proses 

pengolahannya. Kulit kakao yang tidak digunakan akan langsung dibuang ke 

tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan (Erika, 2013). 

 Menurut Mollea et al. (2008), kulit kakao memiliki kandungan pektin 

sebesar 9% (basis kering), sedangkan Erika (2013) menyatakan rendemen pektin 

yang dihasilkan dengan ekstraksi menggunakan amonium oksalat adalah               

10,01-12,75%.  
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Penggunaan pektin telah banyak digunakan oleh industri pangan maupun 

non pangan. Pektin merupakan salah satu bahan tambahan yang digunakan oleh 

industri pangan karena mampu mengubah sifat fungsional suatu produk pangan 

seperti emulsi, kekentalan, dan pembentukan gel atau sebagai gelling agent. 

Aplikasi pektin dalam industri pangan dapat digunakan sebagai pembentukan gel 

pada permen jelly.  

Permen jelly merupakan salah satu produk confectionery yang sangat 

digemari terutama dikalangan anak-anak dan remaja karena teksturnya yang kenyal 

yang terbentuk karena penambahan komponen hidrokoloid seperti pektin, gelatin, 

agar, gum, pati, dan karagenan. Setiap komponen hidrokoloid akan menghasilkan 

tingkat kekenyalan yang berbeda-beda tergantung dari karakteristiknya (Suptijah et 

al., 2013). Menurut Nur (2012), permen jelly adalah permen yang terbuat dari 

campuran air, sari buah, dan bahan tambahan yang dapat membentuk gel (gelling 

agent) seperti gelatin, karagenan, dan agar. Sari buah yang digunakan harus 

mengandung jumlah pektin yang cukup banyak sehingga dapat menghasilkan 

tekstur yang baik.  

 Penelitian ini diawali dengan proses ekstraksi pektin dari kulit kakao 

menggunakan pelarut amonium oksalat dengan 9 level konsentrasi untuk 

menghasilkan rendemen dan kualitas pektin yang lebih baik. Pektin yang 

dihasilkan kemudian diaplikasikan dalam pembuatan permen jelly. Berdasarkan 

karakteristik pektin, diperoleh konsentrasi optimum dari amonium oksalat sebagai 

pelarut ekstraksi pektin terhadap permen jelly yang dihasilkan.  
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1.2  Rumusan Masalah 

 Pemanfaatan kulit kakao masih sedikit dilakukan dalam bidang pangan. 

Pemanfaatan pektin dari kulit kakao dapat dilakukan dengan cara ekstraksi kulit 

kakao karena memiliki kandungan pektin 8-12%. Proses ekstraksi pektin kulit 

kakao dengan menggunakan pelarut amonium oksalat menghasilkan rendemen 

yang lebih besar dibandingkan pelarut lainnya yaitu 12,75% pada pH 3,6 dan 

waktu ekstraksi 60 menit (Erika, 2013). Rendemen dan kualitas pektin yang 

diperoleh dari proses ekstraksi dipengaruhi oleh konsentrasi amonium oksalat 

sehingga diperlukan optimasi untuk menghasilkan rendemen dan kualitas pektin 

yang lebih baik. Meskipun rendemen hasil ekstraksi dengan amonium oksalat yang 

dihasilkan masih sedikit, tetapi kualitas pektin yang dihasilkan lebih baik. Selain 

itu, pemanfaatan kulit kakao yang merupakan limbah dari buah kakao tidak seperti 

kulit buah-buahan lainya yang memiliki lebih banyak variasi pemanfaatan untuk 

produk pangan.  

Variasi konsentrasi amonium oksalat yang digunakan pada ekstraksi pektin 

kulit kakao diharapkan dapat menghasilkan dan meningkatkan rendemen dan 

kualitas dari pektin yang diperoleh. Selanjutnya, masalah aplikasi pektin kulit 

kakao menjadi permen jelly akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Permen 

jelly umumnya dibuat menggunakan sari buah yang mengandung cukup banyak 

pektin dan bahan tambahan pembentuk gel seperti gelatin, karagenan, dan agar 

(Nur, 2012). Aplikasi dari variasi konsentrasi pelarut ekstraksi pektin kulit kakao 

diharapkan dapat menghasilkan permen jelly dengan karakteristik yang lebih baik. 
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1.3  Tujuan 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah pemanfaatan kulit kakao sebagai 

sumber pektin dalam pembuatan permen jelly sehingga menghasilkan permen jelly 

dengan karakteristik yang lebih baik. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

  Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan konsentrasi terbaik dari amonium oksalat dalam ekstraksi 

pektin kulit kakao. 

2. Menentukan formulasi terbaik dari permen jelly yang dibuat dengan pektin 

kulit kakao.  

3. Membandingkan formulasi terbaik permen jelly pektin kulit kakao dengan 

permen jelly dari pektin komersial.  

 

 

 

 

 

 

 

  


