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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lidah buaya merupakan jenis tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia dan

akhir-akhir ini banyak ditemukan manfaat fungsional lidah buaya. Pada umumnya

lidah buaya digunakan untuk obat-obatan, tetapi masih belum banyak

diaplikasikan dalam produk pangan. Contoh produk olahan lidah buaya yang telah

dijual kormesial adalah manisan lidah buaya. Banyaknya manfaat yang dimiliki

oleh lidah buaya membuat lidah buaya dapat diaplikasikan ke dalam produk

pangan fungsional. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa

lidah buaya memiliki manfaat seperti anti-diabetes, anti-inflamatori, antioksidan,

antimikrobial dan anti-kanker (Hamman, 2008). Lidah buaya memiliki kandungan

senyawa pektin, vitamin B1, B2, dan C, enzim, protein, dan anthraquinone.

Berdasarkan penelitian Baek dan Lee (2010), lidah buaya mengandung serat

tinggi yaitu sebesar 87.5%.

Pada umumnya pektin dapat digunakan sebagai gelling agent, penstabil, bahan

pengental, pengemulsi, dan pelindung protein.Terdapat 2 tipe pektin yaitu High

Methoxyl Pectin (HMP) dan Low Methoxyl Pectin (LMP).HMP dapat

diaplikasikan dalam produk minuman, produk susu, kembang gula, produk roti,

selai, dan es krim sebagai penstabil. LMP dapat diaplikasikan dalam produk selai

dan jeli yang berkalori rendah.
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Pada industri makanan pektin banyak digunakan tetapi produksi pektin di

Indonesia masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan data pusat statistik 2009,

Indonesia masih mengimpor pektinsebanyak 116.285 kg. Pektin komersil yang

berada dipasaran umumnya berasal dari jeruk dan apel. Berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan (Ni et al., 1999), pektin yang terdapat pada lidah buaya

adalah pektin bermetoksil rendah. Pada bagian kulit dan daging lidah buaya

memiliki kandungan pektin.

Pada proses ekstraksi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

karakteristik dan rendemen yang dihasilkan seperti suhu, pH, pelarut, dan waktu

ekstraksi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Budiyanto dan

Yulianingsih (2008), faktor suhu dan waktu memiliki pengaruh terhadap

karakteristik pektin yang dihasilkan. Pada penelitian ini diharapkan dapat

menentukan jenis pelarut, suhu, dan waktu terbaik dan diperoleh pektin yang

dapat dijadikan sebagai sumber pektin komersial.

1.2 Perumusan Masalah

Lidah buaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh tetapi pengaplikasiannya

dalam produk pangan masih terbatas. Bagian lidah buaya yang umumnya

digunakan adalah daging lidah buaya yang berbentuk gel, sedangkan kulit lidah

buaya dibuang sebagai limbah. Pada bagian kulit dan daging lidah buaya

mengandung pektin. Proses ekstraksi pektin dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti pH, pelarut, suhu dan waktu ekstraksi. Faktor-faktor tersebut dapat

mempengaruhi rendemen dan karakteristik dari pektin yang dihasilkan.

 



3

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan kulit dan daging lidah

buaya sebagai sumber pektin.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menentukan pelarut terbaik pada proses ekstraksi pektin dari lidah buaya.

2. Mempelajari pengaruh suhudan waktu ekstraksi pektin lidah buaya terhadap

karakteristik fisiko-kimia pektin lidah buaya.

3. Mempelajari karakteristik pektin yang diperoleh dengan proses ekstraksi pada

berbagai jenis pelarut, suhu, dan waktu.

 


