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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah naga merupakan salah satu buah tropis yang dapat tumbuh dan 

dikonsumsi di Indonesia (Waladi et al., 2015). Produksi buah naga berpusat di 

daerah Banyuwangi dan berdasarkan data statistik Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Banyuwangi (2018), tingkat produksi buah naga pada tahun 

2018 mencapai 44,140 ton. Salah satu varietas unggulan yang banyak disukai 

adalah buah naga merah. Buah naga merah banyak dimanfaatkan sebagai bahan 

pembuatan pada produk pangan seperti pada pembuatan permen, selai, dan jelly 

(Agustina dan Handayani, 2016). Buah naga merah juga banyak dimanfaatkan 

sebagai sumber pewarna alami bagi makanan dan diketahui mengandung 

antioksidan yang tinggi. Pemanfaatan buah naga merah sebagai produk pangan 

menghasilkan limbah kulit buah naga merah. 

Presentase kulit buah naga merah yaitu sebesar 30 sampai 35% dari berat 

total buah dan seringkali hanya dibuang sebagai limbah. Kulit buah naga merah 

mengandung pektin yang dapat dimanfaatkan penggunaannya. Pektin yang ada 

pada kulit buah naga merah dapat diperoleh dengan cara ekstraksi. Pektin 

merupakan senyawa polisakarida yang banyak ditemukan pada lapisan lamella 

tengah dan dinding sel primer tumbuhan (Mierczyńska, et al., 2015). Pektin 

umumnya dimanfaatkan dalam pembuatan jelly, selai, marmalade, serta bahan 

penstabil pada sari buah (Nurhayati et al., 2016). Beberapa penelitian telah 
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dilakukan terkait dengan ekstraksi pektin dari kulit buah naga merah, contohnya 

adalah penelitian oleh Aziz et al., (2018) yang mengekstraksi 1,74%-13,51% pektin 

kulit buah naga merah dengan menggunakan pelarut asam asetat dan Zaidel et al., 

(2017) yang mengekstraksi 16%-20% pektin kulit buah naga merah dengan 

menggunakan pelarut air.  

Ekstraksi pektin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, waktu, 

pH, jenis pelarut, rasio bahan pengendap (Prasetyowati, 2009). Penelitian Ismail et 

al (2012) menyatakan bahwa pektin kulit buah naga merah yang diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut ammonium oksalat memiliki rendemen dan karakteristik 

yang lebih baik dibandingkan dengan pelarut HCl dan air. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Koubala et al., (2008) yang mengekstraksi pektin kulit mangga dan 

Nazaruddin et al., (2013) yang mengekstraksi pektin daun rosella. Ekstraksi pektin 

kulit nangka dengan menggunakan pelarut ammonium oksalat juga memiliki 

rendemen dan karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan pelarut asam 

sulfat dan SHMP (sodium hexametaphosphate) (Begum et al., 2014). Derajat 

keasaman (pH) yang digunakan dalam penelitian Ismail et al (2012) masih cukup 

tinggi yaitu 4,6. Penurunan pH diketahui dapat meningkatkan rendemen pektin, 

serta kadar asam galakturonat pada pektin. Penelitian Ardiansyah et al (2014) 

menunjukkan penurunan pH (3,0-1,5) menyebabkan peningkatan rendemen pektin 

kulit durian. Novitarini et al, (2015) yang mengekstraksi pektin buah papaya 

dengan variasi pH (2,5-1,5) juga menunjukkan peningkatan rendemen. 

Suhu dan waktu ekstraksi juga diketahui berpengaruh terhadap rendemen 

dan karakteristik dari pektin. Sulihono et al. (2012) mengekstraksi 19.84% HMP 
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(High Methoxyl Pectin) kulit jeruk bali dengan pelarut HCl 0,2 N. Suhu dan waktu 

terbaik yang diperoleh yaitu pada suhu 80oC selama 120 menit. Injilauddin et al., 

(2015) mengekstraksi 4,68% HMP kulit nangka dengan pelarut HCl 0,1 N, pH 1,5 

pada variasi suhu 80oC, 85oC, 90oC, 95oC dan waktu 80, 90 menit. Suhu dan waktu 

terbaik yang diperoleh yaitu 85oC dan 90 menit, Roikah et al., (2016) mengekstraksi 

0,4% LMP (Low Methoxyl Pectin) belimbing wuluh dengan pelarut HCl 1 N pada 

variasi suhu 60oC, 100oC dan waktu 30, 60, 90, 120 menit. Suhu dan waktu terbaik 

yang diperoleh yaitu 100oC dan 30 menit. Jaryah et al., (2015) mengekstraksi 

11,98% LMP buah pedada dengan pelarut air pada variasi suhu 70oC, 80oC, 90oC 

dan waktu 30, 60, 90 menit. Suhu dan waktu terbaik yang diperoleh yaitu 70oC 

selama 60 menit. 

 Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat diketahui bahwa masing-

masing bahan baku memiliki derajat keasaman (pH), suhu, dan waktu ekstraksi 

yang berbeda. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui derajat keasaman 

(pH), waktu dan suhu ekstraksi terbaik untuk menghasilkan pektin kulit buah naga 

merah yang dapat dijadikan sebagai sumber pektin komersial. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Buah naga merah merupakan salah satu buah yang banyak dimanfaatkan 

dalam produk pangan. Pemanfaatannya menghasilkan limbah berupa kulit buah 

naga merah. Kulit buah naga merah diketahui mengandung pektin yang dapat 

diperoleh dengan cara ekstraksi. Proses ekstraksi pektin dipengaruhi oleh beberapa 

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

memengaruhi rendemen serta karakteristik pektin yang dihasilkan.  
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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 buah naga 

merah sebagai sumber pektin. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan derajat keasaman (pH) terbaik dalam ekstraksi pektin kulit 

buah naga merah. 

2. Menentukan suhu dan waktu terbaik dalam ekstraksi pektin kulit buah naga 

merah. 

3. Mempelajari karakteristik pektin kulit buah naga merah yang diperoleh 

dengan proses ekstraksi pada berbagai pH, suhu, dan waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


