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ABSTRACT:
Extraction of material that sits between the cells in the skin tissue of papaya will produce a product called pectin.
The purpose of this study was to determine the effect of variable temperature, time and type of solvent used
against methoxy levels and levels of decision-pectin galacturonic acid on the skin of the fruit papaya. Papaya
skin weighs 25gr added solvent hydrochloric acid and acetic acid with 0.02 N concentrations in a volume of
500ml. Then extraction with reflux method at heating temperature 80 ° C, 90 ° C and 100 ° C for a period of 80,
100, and 120 minutes. The solution was filtered to separate the extraction of the pulp and the filtrate. Dregs
discarded and the filtrate was concentrated to a volume of half of the previous volumes at a temperature of 95 °
C. Furthermore, the filtrate cooled and added to 96% ethanol until evenly distributed. Once evenly mixed filtrate
allowed to stand in a closed state for 24 hours. The results were obtained pectin yield of 14.94% at a temperature
of 100 ° C and 120 minutes with HCl solvent. Methoxyl levels obtained in the largest study 8.68% at a
temperature of 90 ° C and the extraction time of 120 minutes with hydrochloric acid solvent. Galaturonat acid
levels obtained in this study is the largest 100% at a temperature of 90 ° C and the extraction time 120 minutes.
For testing can be done qualitative and quantitative pectin. Qualitative test results based Pharmacopeia,
Indonesia is the fourth edition of the appropriate test based identification. FTIR test results also prove the
existence of functional groups pectin is O - H, C = O, C - O - C, C - O, C - H. And on the test results prove their
LCMS galacturonic acid and methoxy. For galakturonat content on mass 193.0348 m / z. For the content of
methoxy at 31.0184 mass m / z.
Keyword: papaya skin, extraction, pectin, methoxy, galakturonat acid
PENDAHULUAN
Pepaya (Carica papaya L) adalah tanaman buah,
berupa herbal dari famili caricaceae yang berasal
dari Amerika Tengah dan india, dan kawasan
amerika latin. Tanaman papaya sangat mudah
ditanam pada daerah tropis dan subtropik ataupun di
daerah basah dan daerah kering, dapat juga ditanam
didataran rendah serta pengunungan. Pada
pengembangan pepaya ada permasalahan diantara
lain adalah produktivitasnya yang saat ini tergolong
masih rendah yaitu antara 30-40 kg per pohon
(Endang Darma Setiaty, 2011). Menurut data BPS
(2003), hasil produksi tanaman pepaya di
Samarinda pada tahun 2002 sebanyak 7.181,00 ton
dan pada tahun 2003 hasil panen buah papaya
sebesar 2.244ton yang berarti menunujkkan
penurunan sebesar 4.937 ton. Dari data produksi
buah-buahan pada monografi Kelurahan Lempake
(2004), luas lahan yang digunakan untuk usahatani
pepaya di Kelurahan Lempake adalah sebesar 12,70
ha dengan hasil produksi mencapai 70,31 ton.
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Pektin adalah hasil industri yang
mempunyai banyak manfaat diantaranya sebagai
bahan dasar industri makanan, minuman dan
industry farmasi. Selama ini industri pektin di
Indonesia masih mengimpor dari mancanegara
terutama dari Jerman dan Denmark. Banyak industi
Indonesia yang menggunakan pektin sebagai bahan
baku industrinya. Oleh sebab itu untuk
meminimalisir biaya devisa Negara dan banyak
bahan yang menjadi sumber pektin dari berbagai
buah-buahan dan tumbuhan yang terdapat di
Indonesia maka bisnis industri pektin ini menjadi
peluang yang positif. Selain itu didukung oleh
keadaan wilayah Indonesia yang sangat mudah
untuk ditanami papaya.
Pektin merupakan kompkleks polisakarida
anion yang terdapat pada dinding sel primer dan
interseluler pada tanaman tingkat tinggi. Asam Dgalakturonat adalah molekul utama penyusun
polimer pektin dan biasanya gula netral juga
terdapat pada dalam pektin.
L. urip Widodo (2012) meneliti kandungan
pektin pada kulit buah papaya. Rendemen Pektin
SCI-1
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yang terkandung yaitu 9,2% dan kadar metoksinya
8,87% pada waktu ekstraksi selama 2jam dengan
kosentrasi HCL 0,02 N (Widodo L Urip et al, 2012)
Pengambilan pektin dari buah apel, dan
kulit jeruk dengan pengendapan minuman
berakohol telah dilakukan. Hasil yang diperoleh
adalah rata-rata rendemen pektin jeruk 6,2%, ; apel
4,2% dan pepaya 4,18%. Rata – rata kadar metoksi
jeruk 3,08% ; apel 2,89% dan pepaya 2,99%
(Widodo L Urip et al, 2012)
Untuk dimanfaatkan pektin dari kulit buah
papaya perlu adanya pemisahan senyawa-senyawa
yang terkandung dari kulit buah papaya. Salah satu
cara yang digunakan dalam proses pemisahan
tersebut adalah ekstraksi. Ekstraksi bertujuan untuk
menarik atau mengeluarkan satu komponen
campuran dari zat padat ataupun zat cair dengan
bantuan sautu pelarut. Ekstraksi yang digunakan
adalah ekstraksi padat cain atau yang lebih dikenal
dengan sebutan leaching. Ada banyak metode
dalam ekstraksi, salah satunya metode refluks.
Metode refluks adalah ekstraksi dengan pelarut
pada temeperatur yang cukup tinggi pada titik
didihnya, waktu pemanasan tertentu serta jumlah
pelarut yang selalu tetap dengan adanya pendingin
balik dan pengadukan. Metode refluks dipilih
karena mudah untuk mengekstraksi sampel yang
mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan
langsung (Kurnia Harlina Dewi et al, 2010). Filtrat
yang
didapatkan
dikumpulkan
kemudian
dipekatkan. Serta pada penelitian yang dilakukan
oleh Megawati dkk (2014) menghasilkan rendemen
pektin sebesar 72% dengan metode refluks
(Megawati et al, 2014).
Dari beberapa metode ekstraksi yang ad
metode yang paling efektif menghasilkan rendemen
yang paling tinggi adalah refluks. Sehingga metode
ekstraksi yang di pakai adalah dengan metode
refluks. Banyaknya kadar metoksi dan kadar asam
galakturonat yang diperoleh menunjukkan kualitas
mutu pektin yang diekstraksi.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti
melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh
temperatur, waktu dan jenis pelarut terhadap kadar
metoksi dan kadar asam galakturonat dari hasil
ekstraksi pektin pada kulit buah papaya (caricca
papaya L.)
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh temperatur, waktu dan jenis
pelarut terhadap kadar metoksi dan kadar asam
galakturonat dari hasil ekstraksi pektin pada kulit
buah papaya.
BAHAN DAN METODE
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Pektin adalah substansi alami yang
terdapat pada sebagian besar tanaman pangan.
Pektin merupakan asam poligalakturonat yang
merupakan metil ester. Dan Pektin juga merupakan
pangan fungsional bernilai tinggi yang berguna
secara luas dalam pembentukan gel dan bahan
penstabil pada sari buah, bahan pembuatan jelly,
dan marmalade.
Kata pektin berasal dari bahasa Latin “pectos” yang
berarti pengental atau yang membuat sesuatu
menjadi keras atau padat. Pektin pertama kali
ditemukan oleh Vauquelin dalam jus buah sekitar
200 tahun yang lalu. Sebelum tahun 1790, pektin
belum diberi nama. Nama pektin pertama kali
digunakan pada tahun 1824, yaitu pada saat
Braconnot melanjutkan penelitian yang dirintis oleh
Vauquelin.
Braconnot
menyebut
substansi
pembentuk gel tersebut sebagai asam pektat
(Mauliyah Nur Haryati, 2016).
Pektin tersusun atas molekul asam galakturonat
yang berikatan dengan ikatan α- (1-4)-glikosida
sehingga membentuk asam poligalakturonat
(Farobie Obie, 2006). Gugus karboksil sebagian
teresterifikasi dengan methanol dan sebagian gugus
alkohol
sekunder
terasetilasi.
Berdasarkan
kandungan metoksinya, pektin dapat dibagi menjadi
dua golongan yaitu pektin berkadar metoksi tinggi
(HMP), dan pektin berkadar metoksi rendah (LMP).
Pektin bermetoksi tinggi mempunyai kandungan
metoksi minimal 7%, sedangkan pektin bermetoksi
rendah mempunyai kandungan pektin maksimal 7%
Dalam dunia perdagangan, pektin diperdagangkan
dalam bentuk padat dan cair. Secara umum ada 3
bentuk pektin yang beredar di pasaran dunia adalah
sebagai berikut:
1. Pektin standar merupakan pektin dalam bentuk
tepung kering. Bentuk ini ditunjukkan untuk
pembuatan makanan awetan. Jelly grade
(derajat jelly) bentuk ini sekitar 50-180.
Biasanya yang disebut pektin standar adalah
pektin yang mempunyai jelly grade sebesar
100. Saat ini pasar cenderung menyukai pektin
dengan jelly gradenya 150.
2.

3.

Pektin cair yaitu pektin yang lebih tepat jika
disebut konsentrat pektin dan pektin ini
ditunjukan untuk pembuatan makanan.
Umumnya pektin ini didagangkan untuk
keperluan rumah tangga. Kandungan pektinnya
sebesar 1,5-3,5% dan total padatannya 7-12%.
Sementara pH pektin sekitar 2,7-3,6% dengan
kandungan asam bebas sekitar 1,5-2,7%
sebagai asam malat.
Pektin tepung adalah bentuk pektin yang sering
digunakan untuk keperluan farmasi dan

A. Dasar Teori
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kedokteran. Pektin ini larut dalam 25 bagian air
pada temperatur 25oC.
Sifat – sifat pektin ada dua sifat yaitu fisik dan
kimia.
Adapun sifatnya antara lain:
1. Sifat fisik pektin:
 Berat molekul dari pektin 30.000-300.000
 Bentuk: padatan seperti serbuk kasar atau
halus berwarna putih kekuningan dan
kecoklatan.
 Density: 1,526 gram/cc
 Spesifik grafity: 0,65
 Perputaran spesifik: +230o
 Kapasitas panas: 0,431 KJ/KgoC
2. Sifat kimia pektin
 Pektin mudah larut dalam air
 Pektin tidak dapat larut dalam formamide,
dimetil sulfixide, dimetil formamide dan
gliserol panas.
 Pektin dapat diendapkan dari larutan yang
encer seperti etanol, aseton, deterjen dan
polietilen.
 Pektin dapat membentuk jeli dengan
menambah gula dan asam.
 Larutan encer pektin merupakan asam
yang sedikit jenuh dengan adanya
kelompok kerboksil bebas.
 Zat-zat pektin yang mudah larut bereaksi
sebagai penukar kation (kation exchange )
 Jika pektin bereaksi dengan asam-asam
panas menyebabkan terhidrolisanya gugus
metil ester menjadi asam galakturonat.
 Pektin dapat diesterifikasi dengan asamasam tanpa suatu penurunan berat molekul.
Tabel 2.1 Standar Mutu Pektin Berdasarkan
Standar Mutu International Pektin Producers
Association (Hanum Farida, 2012)
KARAKTERISIK
Kadar air ( maksimum)
Kadar abu ( maksimum )
Pektin bermetoksi tinggi
Pektin bermetoksi rendah
Asam galakturonat ( minimum )
Logam berat ( maksimum )
Kekuatan gel
Bilangan asetil
Berat ekivalen
Derajat Esterifikasi ( pektin ester
tinggi)
Derajat Esterifikasi ( pektin ester
rendah)

NILAI
12 %
10%
>7,12%
2,5 - 7,12%
35%
0.002%
Min 150
grade
0,15-0,45%
600-800 mg

Ekstraksi adalah suatu proses yang
memisahkan dari bahan padat maupun bahan cair
dengan bantuan pelarut. Ekstraksi dengan
menggunakan pelarut adalah cara yang paling
efisien dalam menghasilkan filtrat yang berkualitas.
Pelarut yang ideal adalah yang mempunyai sifatsifat: tidak toksik, tidak bersifat eksplosif,
mempunyai interval titik didih yang sempit, daya
melarutkan, mudah dan murah (Petrus Darmawan,
2014).
Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik
semua komponen kimia yang terdapat dalam
simpilia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan
massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana
perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka,
kemudian berdifusi masuk kedalam pelarut. Faktorfaktor yang harus diperhatikan adalah:
1. Ukuran partikel
2. Zat pelarut
3. Temperatur
4. Pengadukan
Proses Produksi pektin
Tahapan-tahapan dalam pembuatan pektin
yaitu persiapan bahan, ekstraksi, penguapan,
penggumpalan (pengendapan), pencucian, dan
pengeringan. Metode yang digunakan untuk
mengekstrak pektin dari jaringan tanaman sangat
bermacam-macam. Dan pada penelitian ini
menggunakan metode refluks. Dan pada umumnya
ekstraksi pektin dilakukan dengan ekstraksi asam.
Beberapa jenis asam yang dapat digunakn dalam
ekstraksi pektin. Ekstraksi dengan menggunakan
asam mineral menghasilkan rendemen yang lebih
tinggi dibandingkanorganik. Asam mineral pada pH
rendah lebih baik daripada pH tinggi untuk
menghasilkan pektin. Peranan asam dalam ekstraksi
pektin adalah untuk memisahkan ion polivalen,
memutus ikatan antara asam pektinat dengan
selulosa, menghidrolisa protopektin menjadi
molekul yang lebih kecil dan menghidrolisa gugus
metil ester pektin.
B. Metodologi Penelitian
Alat untuk ekstraksi

Min 50%
Max 50%

Ekstraksi
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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Gambar 1 Rangkaian alat ekstraksi
keterangan gambar
1. Statif
2. Klem
3. Pendingin balik
4. Selang masuk dan keluar
5. Labu leher tiga 1000 ml
6. Thermometer
7. Magnetic stirer
8. Kulit papaya + pelarut
9. Tangki penampung
10. Penanggas
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Prosedur penelitian
a. Pengolahan kulit buah papaya
1. Dicuci terlebih dahulu dan dipotong
kemudian dijemur dibawah matahari
sampai kering.
2. Setelah kering kulit buah papaya
dihaluskan
dengan
menggunakan
blender.
3. Serbuk tepung kulit buah papaya diayak
dengan ayakan 40 mesh. Penenpungan
kulit buah papaya dilakukan untuk
memperoleh partikel yang berukuran
kecil sehingga memudahkan proses
ekstraksi.
b.

Tahap ekstraksi
1. Sebanyak 25 gram sampel serbuk kulit
papaya yang sudah ditambahkan pelarut
HCL dengan kosentrasi 0,02N sebanyak
500ml dan sebagai perbandingan asam
asetat 0,02 N.
2. Memasang alat ekstraksi
3. Kemudian diekstraksi didalam penanggas
dengan temperatur yang ditentukan (80o C,
90oC, dan 100oC) dan selama waktu yang
ditetapkan ( 80 menit, 100 menit dan 120
menit )
4. Setelah itu ekstrak disaring menggunakan
kain saring rangkap 4 dan disaring kembali
menggunakan kertas saring.
5. Filtrat hasil ekstraksi diuapkan sampai
volume menjadi setengan dari volume
sebelumnya.
6. Selanjutnya
filtrate
yang
pekat
didinginkan.
Kemudian
dilakukan
pengendapan pektin dengan menambahkan
etanol 96%. Perbandingan filtrate dengan
etanol yang ditambahkan adalah 1: 2.
Proses pengendapan dilakukan selama 24
jam.
7. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara
larutan dan menggunakan etanol 96%
hinggab bebas dari klorida. Pemisahan
endapan pektin dengan etanol bekas cucian
dengan penyaringan menggunakan kain
saring.
8. Pektin yang basah kemudian dikeringkan
dengan oven pada temperatur 80oC selama
4-5 jam. Pektin dihaluskan sehingga
diperoleh bubuk pektin
9. Lalu timbang untuk memperoleh rendemen
masing-masing perlakuan.

c.

Uji kualitatif dan Uji kuantitatif

Alat untuk Uji kualitatif
 Tabung reaksi
 Penanggas air
 Pipet volum
 Gelas beker 50ml
Alat untuk Uji kuantitatif
1. Seperangkat alat titrasi
2. Pipet tetes
3. Erlenmeyer 100 ml
4. Kertas pH
5. Pipet volum
6. Neraca analitik
Alat tambahan
1. Blender
2. Pisau
3. Kain Saring
4. Batang pengaduk
5. Gelas beker 1L
6. Corong
7. Gelas Ukur 500 ml
8. Gelas ukur 100ml
9. Neraca analitik
10. Oven
Bahan – bahan yang digunakan
1. Kulit dari buah papaya
2. Pelarut HCl dan asam asetat
3. Etanol 96%
4. Aquadest
5. NaOH
6. Fenolftalien
SCI-4
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1.

2.

Pemerian: serbuk halus atau kasar, berwarna
putih hingga kecoklatan dan hampir tidak
berbau, mempunyai rasa musilago.
Identifikasi:
 0,5 gram + 9 ml H2O (dipanaskan),
maka akan terbentuk gel yang kaku
pada saat pendinginan.
 0,05 gram + 5 ml air kemudian
dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 1
ditambahkan etanol 96% (volume
1:1), maka akan terbentuk endapan
bening.
 Bagian 2 larutan pektin ditambahkan
NaOH 2N kemudian dibiarkan pada
temperatur kamar, maka akan
terbentuk gel.
 Asamkan gel dengan HCl 3N kocok
maka akan terbentuk endapan seperti
gelatin (tidak berwarna), menjadi
putih
dan
menggumpal
bila
didinginkan.

d.

Cara uji kuantitatif adanya kadar metoksi dan
kadar asam galakturonat
1. Masukkan 0,25 gram serbuk pektin kedalam
erlenmeyer yang sesuai, kemudian dibasahi 2
ml etanol 96% dan dilarutkan didalam 40 ml
aquadest yang berisi 1 gram NaCl.
2. Larutan hasil campuran ditetesi dengan
indicator fenolftalien (PP) sebanyak 5 tetes dan
di titrasi dengan NaOH 0,1 N sampai terjadi
perubahan warna.
3. Volume titrasi dicatat (V1) untuk menentukan
Berat ekuivalen dapat menggunakan rumus
sebagai berikut:
Berat ekuivalen =

4. Kemudian larutan netral dari penentuan berat
ekuivalen ditambah 25 ml lautan NaOH 0,2 N
diaduk dan dibiarkan selama 30 menit pada
temperatur kamar pada keadaan tertutup.
Kemudian ditambahkan 25ml larutan HCl 0,2
N dan ditetesi dengan fenolflalein sebanyak 5
tetes kemudian dititrasi dengan larutan NaOH
0,1 N sampai terjadi perubahan volume titran.
Catat sebagai V2
% Metoksi=
× 100 %
Ket: 31 = bobot molekul metoksi (CH3O)
Penetapan kadar asam galakturonat
Kadar asam galakturonat dapat diketahui dari
penetapan
kadar
metoksi
yaitu
dengan
menjumlahkan volume pada titrasi pertama (V1) dan
volume titrasi kedua (V2) dengan rumus sebagai
berikut:

BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

ISBN: 978-602-72850-1-9
% KAG =

× 100%

Ket: Berat molekul asam galakturonat adalah 194
gr/mol (C6H10O7).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Uji Kualitatif pektin
Prosedur

Spesifikasi

Hasil

0,5 gram pektin + 9
ml H2O

Terbentuk gel
yang kaku pada
saat pendinginan

Sesuai

Terbentuk
endapan bening

Sesuai

Terbentuk gel

Sesuai

Terbentuk gel
seperti gelatin (
tidak berwarna),
menjadi putih
dan menggumpal

Sesuai

0,05 gram + 5 ml H2O
+ 5 ml etanol
0,05 gram + 5 ml H2O
+ 1 ml NaOH 2 N
Asamkan gel dengan
HCL 3 N, kocok

4.2.1

Pengaruh temperatur dan waktu
pemanasan terhadap yield pektin

a. Pelarut HCl

Sumber: Hasil Penelitian
Gambar 2 Hubungan Temperatur dan waktu
terhadap yield pektin untuk pelarut HCl
Berdasarkan grafik diatas dilihat dari temperatur
dan waktu pemanasan maka dapat disimpulkan
bahwa yield pektin meningkat seiring dengan
lamanya waktu ekstraksi dan kenaikan temperatur,
Yield pektin yang terbesar dihasilkan pada saat
temperatur 100oC dan waktu pemanasan 120 menit
dengan yield pektin sebesar 14,94 % sedangkan
yield pektin terkecil diperoleh pada saat temperatur
90oC dan waktu pemanasan 80 menit dengan yield
pektin sebesar 3,3%, Hal ini disebabkan pada saat
pengendapan yang tidak sempurna, sehingga
mempengaruhi berat pektin kering.
b.

Pelarut CH3COOH
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1760-1700 cm-1. . Komposisi spektrum FTIR dapat
dilihat di tabel sebagai berikut:
Tabel 5. Komposisi senyawa pektin dari kulit buah
pepaya untuk pelarut asam klorida
Ikatan Absorpsi
(cm-1 )
3580-3650
2850-2970
1690-1760

Sumber: Hasil Penelitian
Gambar 4.14 Hubungan temperatur dan waktu
terhadap yield pektin untuk pelarut CH3COOH
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa yield
pektin meningkat seiring dengan kenaikan
temperatur dan lamanya waktu ekstraksi. Yield
pektin yang terbesar dihasilkan pada saat temperatur
100oC dan waktu pemanasan 120 menit dengan
yield pektin sebesar 11,14 % sedangkan untuk yield
pektin terkecil diperoleh pada saat temperatur 80oC
dan waktu pemanasan 80 menit dengan yield pektin
sebesar 6,95%. Temperatur ekstraksi yang tinggi
menyebabkan peningkatan energi kinetik larutan
sehingga difusi pelarut kedalam sel jaringan
semakin meningkat pula. Hal ini mengakibatkan
terlepasnya pektin dari sel jaringan sehingga pektin
yang dihasilkan semakin banyak juga.
Hasil uji FTIR

Gugus

Senyawa

O–H
C–H
C=O

Alkohol
Alkana
Ester
Asam
karboksilat
Eter

1760-1700

C–O

1230-1270

C–O–C

Hasil uji LC-MS

Sumber: Hasil Penelitian
Gambar 7 hasil uji LC-MS asam asetat
Dari hasil uji LC-MS maka dapat ditunjukkan
adanya kadar metoksi dan kadar asam
galakturonatnya. Untuk kadar metoksi dapat dengan
berat molekul sebesar 31,034 dengan senyawa
CH3O. Untuk kadar asam galakturonat dengan berat
molekul sebesar sebesar 194,0505 dengan struktur
molekul C6H9O7.
Kadar metoksi
Kadar metoksi pektin mempunyai peran yang
penting dalam menentukan sifat fungsional pektin
dan dapat mempengaruhi struktur dan tekstur dari
gel pektin. Kadar metoksi merupakan faktor yang
penting dalam penentuan penggunaan pektin
terutama dalam bidang industry pangan

Sumber: Hasil Penelitian
Gambar 6 hasil uji FTIR asam asetat
Dari spektrum IR dari kulit buah papaya
memperlihatkan berbagai macam gugus fungsi
adalah vibrasi gugus O – H pada bilangan 35803650 cm-1, C – H pada bilangan 2850-2970 cm-1, C
= O pada bilangan 1690-1760 cm-1, C – O – C pada
bilangan 1230-1270 cm-1, C – O pada bilangan
SCI-6
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Sumber: Hasil Penelitian
Gambar 8 Hubungan temperatur dan waktu
terhadap kadar metoksi untuk pelarut asam klorida
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Sumber: Hasil Penelitian
Gambar 10 Hubungan Temperatur dan Waktu
terhadap kadar galakturonat untuk pelarut asam
klorida

Sumber: Hasil Penelitian
Sumber: Hasil Penelitian
Gambar 9 Hubungan temperatur dan waktu
terhadap kadar metoksi untuk pelarut asam asetat
Kadar metoksi berkisar antara 2,1-8,68%.
Berdasarkan nilai kadar metoksi tersebut, maka
pektin yang dihasilkan tergolong pektin yang
rendah. Berdasarkan grafik diatasa maka dapat
disimpulkan bahwa kadar metoksi meningkat
seiring dengan lamanya waktu ekstraksi dan
meningkatnya
temperatur.
Dan
mengalami
penurunan pada temperatur 100oC dikarenakan
temperatur yang terlalu tinggi dapat merusak
kualitas pektin dan berkurangnya gugus karboksil
bebas yang teresterfifikasi.

Gambar 11 Hubungan Temperatur dan Waktu
terhadap Kadar galakturonat untuk pelarut asam
asetat
Berdasarkan grafik (gambar 10 dan gambar 11)
menjelaskan
bahwa
semakin
lama
akan
meningkatkan laju reaksi hidrolisis pektin sehingga
kadar galakturonat yang dihasilkan juga semakin
meningkat. Semakin tinggi kadar galakturonat,
maka mutu pektin semakin tinggi. Kadar asam
galakturonat berkisar dari 34,14%-100%.
Hasil Anova
Tabel 6. Hasil Anova

Kadar asam galakturonat
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spesifikasi mutu pektin komersial yaitu sebesar
65%.
Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang harus
diperhatikan yaitu:
1. Dalam pencucian pektin sebaiknya dilakukan
3-4 kali agar kandungan klorida dan asetatnya
hilang.
2. Setelah endapan terbentuk disaring dengan
menggunakan vakum lebih baik dibandingkan
dengan kain saring atau kertas saring.
3. Agar dilakukan penelitian selanjutnya untuk
parameter optimum.
DAFTAR PUSTAKA

Dari hasil anova dapat disimpulkan bahwa pada
Fhitung >Ftotal serta P-value < α (0,05), yaitu 221,8723
> 2,90112 dan 1.74E-21 < 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa adanya pengaruh temperatur,
waktu dan jenis pelarut terhadap rendemen (yield)
pektin yang dihasilkan pelarut asam klorida dan
pelarut asam asetat.

KESIMPULAN
Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Untuk hasil uji FTIR membuktikan bahwa
adanya pektin yaitu dibuktikan dengan gugus
sebagai berikut O – H, C = O , C – O – C , C –
O, C – H.
2. Untuk hasil uji LCMS membuktikan adanya
asam galakturonat dan metoksi. Untuk
kandungan galakturonat pada massa 193,0348
m/z. Untuk kandungan metoksi pada massa
31,0184 m/z.
3. Rendemen pektin yang tertinggi pada penelitian
ini adalah pada temperatur 100oC dengan
waktu 120 menit sebesar 14,94 % untuk pelarut
asam klorida. Sedangkan rendemen pektin yang
tertinggi pada penelitian ini untuk pelarut asam
asetat pada pada temperatur 100oC dengan
waktu 120 menit sebesar 11,14%. Secara
umum pelarut asam klorida lebih baik
dibandingkan asam asetat.
4. Kadar metoksi yang didapat pada penelitian ini
terbesar 8,68 % pada temperatur 90oC dan
waktu ekstraksi 120 menit dengan pelarut asam
klorida.
5. Kadar asam galaturonat yang didapat pada
penelitian ini terbesar 100 % pada temperatur
90oC dan waktu ekstraksi 120 menit dengan
pelarut asam klorida. Sehingga memenuhi
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