
BAB I. PENDAHULUAN  I-1 

 

 

Prarencana Pabrik Pektin dari Kulit Jeruk Bali       

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara agraris yang memi1iki banyak sekali kekayaan 

alam yang berpotensi sebagai penghasil berbagai macam jenis buah, salah satunya 

adalah jeruk. Jeruk merupakan tanaman hortikultura yang memiliki nilai pasar yang 

tinggi dan merupakan komoditas yang menguntungkan. Pada umumnya, 

pemanfaatan buah jeruk dalam industri digunakan sebagai pengolahan sari buah dan 

manisan (kulitnya). Pembuatan produk-produk tersebut  akan menghasilkan limbah 

berupa kulit, ampas dan biji.  

 Selama ini, kulit jeruk di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. 

Limbah kulit jeruk yang ada masih dapat dimanfaatkan dengan mengambil zat-zat 

berguna yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah pektin (Herbstreith dan 

Fox, 2005). Pektin pada umumnya banyak digunakan dalam industri makanan. 

Fungsi utamanya adalah sebagai bahan pengental dan pembentuk gel. Selain itu, 

pektin juga dapat digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi.  

 Salah satu jenis jeruk yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

pektin adalah jeruk bali. Produksi jeruk bali pada berbagai daerah di Indonesia 

mencapai 110.000 ton pertahunnya dan hampir 50% kulit jeruk yang dihasilkan 

belum termanfaatkan (Suhendra, 2013). Kulit jeruk bali merupakan salah satu 

sumber terkaya pektin yang mengandung sekitar 30% pektin (Kristiyani, 2008). 

Produksi pektin di Indonesia belum cukup dikenal dan dikembangkan secara luas. 

Dengan demikian, pendirian industri pektin di Indonesia memiliki prospek yang 

menjanjikan. Dengan memanfaatkan kulit jeruk bali sebagai sumber pektin 

diharapkan dapat menambah nilai ekonomi kulit jeruk bali dan mencukupi kebutuhan 

pektin dalam negeri serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara 

pengekspor pektin. 
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I.2. Tinjauan Pustaka 

I.2.1. Buah Jeruk 

  Di Indonesia terdapat berbagai macam varietas jeruk yang ditunjukkan oleh 

banyaknya anggota pada marga Citrus (Karsinah,dkk.,2002). Meskipun demikian, 

secara garis besar buah jeruk terbagi atas dua jenis yaitu eucitrus dan papeda. Jenis 

eucitrus adalah jenis buah jeruk yang paling banyak dan paling luas dibudidayakan 

karena buahnya lebih disukai masyarakat, misalnya jeruk sitrun (Citrus medica), 

jeruk besar (Citrus maxima), jeruk manis (Citrus sinensis), jeruk keprok (Citrus 

nobilis), jeruk siam (Citrus reticulata), jeruk kasturi (Citrus mitis), jeruk bali (Citrus 

maxima), dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis papeda, buahnya jarang dikonsumsi 

oleh masyarakat karena dagingnya terlalu banyak mengandung asam dan berbau 

tajam, misalnya jeruk purut (Citrus hystrise) yang digunakan untuk bumbu sayur 

(Akyas, 2004). 

 

I.2.2. Buah Jeruk Bali  

Jeruk bali (Citrus maxima) merupakan tanaman buah yang mengandung 

banyak komponen nutrisi di dalamnya. Sebagian besar komponen jeruk bali terletak 

pada kulitnya, diantaranya adalah senyawa alkaloid, flavonoid, likopen, vitamin C, 

serta yang paling dominan adalah pektin. Jeruk bali mempunyai kandungan pektin 

yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis buah lainnya. Satu buah jeruk bali 

mengandung sekitar 3,9% pektin, sedangkan kandungan pektin pada kulit jeruk bali 

berkisar antara 15-30% dari berat kering (Rahmawati, 2015). Gambar buah jeruk bali 

(Citrus maxima) disajikan pada Gambar I.1. berikut. 

 

Gambar I.1. Buah Jeruk Bali (Devita, 2010) 
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Satu buah jeruk bali terdiri dari 52% massa kulit (albedo dan flavedo) dan 

48% massa buah (data dari hasil percobaan di laboratorium). Komposisi kimia dari 

kulit jeruk bali dapat dilihat dari Tabel I.1. berikut. 

Tabel I.1. Komposisi Kimia Kulit Jeruk Bali 

Komposisi Kadar (%) 

Pektin 21,9 

Air 48 

Protein 1,68 

Lemak 0,2 

Karbohidrat 12,4 

Vitamin C 15,2 

Abu 0,62 

Total 100 

(Jariyah dkk, 2007) 

 

Citrus maxima adalah tumbuhan menahun dengan karakteristik tinggi pohon 

berkisar antara 5 - 15 meter. Batang tanaman jeruk bali agak kuat dengan garis 

tengah 10 - 30 cm, berkulit agak tebal, kulit bagian luar berwarna coklat kekuningan 

dan kulit bagian dalam berwarna kuning. Pohon jeruk bali mempunyai banyak 

cabang yang terletak saling berjauhan dan merunduk pada bagian ujungnya. Cabang 

yang masih muda bersudut dan berwarna hijau, namun lama-lama menjadi berbentuk 

bulat dan berwarna hijau tua.  

Pohon jeruk bali aktif berbuah mulai tahun ketiga dari penanaman, yaitu 

dapat berbuah sebanyak 5 hingga 25 buah. Panen dilakukan sebanyak dua kali dalam 

satu tahun, yaitu antara bulan Februari hingga Mei dan selama bulan Oktober hingga 

November. Setiap tahun, jumlah panen akan bertambah seiring pertumbuhan pohon. 

Pohon jeruk bali akan menghasilkan buah maksimal di usia tujuh atau delapan tahun, 

satu pohon dapat menghasilkan sekitar 400 hingga 500 buah dalam sekali panen. 

Meski panen besar hanya berlangsung dua kali setahun, pohon jeruk bali tetap 

berbuah sepanjang tahun walaupun jumlahnya tidak sebanyak ketika panen raya, 

yaitu sekitar 15 hingga 50 buah. Secara fisiologis buah jeruk bali akan matang sekitar 

7-8 bulan sejak bunga mekar. Ciri-ciri buah jeruk bali yang siap untuk dipetik antara 

lain warna kulit mulai menguning, ujung buah agak rata, kulit buah terasa lebih halus, 

bulu pada kulit mulai hilang, dan buah terasa berisi (Alfarisi, 2013).  
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Klasifikasi ilmiah jeruk bali adalah sebagai berikut (Kenastino,2003): 

Kerajaan : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Sapindales 

Famili   : Rutaceae 

Genus   : Citrus 

Spesies  : Citrus maxima 

 

I.2.3. Pektin 

Pektin adalah substansi alami yang terdapat pada sebagian besar tanaman 

pangan. Kata pektin berasal dari bahasa Latin “pectos” yang berarti pengental atau 

yang membuat sesuatu menjadi gel. Pektin merupakan polisakarida penguat tekstur 

dalam sel tanaman yang terdapat diantara selulosa dan hemiselulosa. Pektin juga 

dapat terikat dengan selulosa dan hemiselulosa untuk membentuk jaringan dan 

memperkuat dinding sel tanaman. Senyawa pektin juga merupakan perekat antara 

dinding sel yang satu dengan yang lainnya (Hariyati, 2006). Gambar struktur dinding 

sel tanaman disajikan pada gambar I.2. berikut. 

 

 

Gambar I.2. Struktur Dinding Sel Tanaman (IPPA, 2002) 
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Pektin merupakan asam poligalakturonat dengan rantai linearnya terdiri dari 

unit asam D-galaktutonat yang dihubungkan dengan ikatan α-1,4 glikosida. Asam 

galakturonat merupakan turunan dari galaktosa. Selain asam D-galakturonat sebagai 

komponen utama, pektin juga memiliki D-galaktosa, L-arabinosa, dan L-rhamnosa 

dalam jumlah yang bervariasi. Pektin merupakan asam poligalakturonat yang 

mengandung metil ester. Pektin diekstraksi secara komersial dari kulit buah jeruk 

dan apel dalam kondisi asam. Pektin yang diproduksi secara komersial mengandung 

65% asam galakturonat sementara kandungan metil-esterifikasi berkisar diantara 30 

dan 80% (Pigman, 1946). Struktur kimia asam poligalakturonat dapat dilihat pada 

Gambar I.3. berikut.  

 

Gambar I.3. Struktur Kimia Asam Poligalakturonat 
 

Pektin merupakan zat berbentuk serbuk kasar hingga halus yang berwarna 

putih kekuningan atau kecoklatan dan banyak terdapat pada buah-buahan dan 

sayuran matang. Tepung pektin komersial ditunjukkan pada Gambar I.4. berikut. 

 

Gambar I.4. Tepung Pektin Komersial 
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Berdasarkan kandungan metoksilnya, pektin dapat dibagi menjadi dua 

golongan yaitu pektin berkadar metoksil tinggi (High Metoxyl Pectin) dan pektin 

berkadar metoksil rendah (Low Metoxyl Pectin). Pektin bermetoksil tinggi 

mempunyai kandungan metoksil minimal 7%, sedangkan pektin bermetoksil rendah 

mempunyai kandungan metoksil maksimal 7% (Guichard dkk, 1991). Kandungan 

metoksil pektin mempengaruhi kelarutan pektin dalam air karena gugus metoksil ini 

dapat mencegah pengendapan. Kandungan metoksil pada rantai utama molekul 

pektin bervariasi dan tergantung pada sumber pektinnya. Bagian kulit dan albedo 

buah jeruk lebih banyak mengandung pektin daripada jaringan parenkimnya 

(Winarno, 2006).  

Pektin dengan kadar metoksil lebih rendah dari 7% dapat membentuk gel bila 

ada ion-ion logam bivalen seperti ion kalsium. Ion logam bivalen dapat bereaksi 

dengan gugus-gugus karboksil dari 2 molekul asam pektat. Pektin dengan kadar 

metoksil lebih tinggi dari 7% dapat membentuk gel dengan penambahan gula dan 

asam. Pembentukan gel pektin metoksil tinggi terjadi melalui ikatan hidrogen 

diantara gugus karboksil bebas dan antara gugus hidroksil.  

Grade pectin didefinisikan sebagai jumlah gula yang dibutuhkan oleh satu 

bagian pektin untuk membentuk gel yang diinginkan pada kondisi yang sesuai. 

Pektin yang mempunyai grade pectin 100 berarti dapat membentuk gel yang baik 

dengan 100 gram gula. Penentuan grade pectin biasanya menggunakan metode 

International Food Technologist (IFT) yaitu membuat gel dengan konsentrasi gula 

65%, gel kemudian disimpan selama 18 jam - 24 jam dan diuji dengan alat 

Ridgelimeter. Untuk HM-Pektin, standar yang biasa digunakan adalah  150 Grade 

USA-SAG yang artinya bahwa 1 kg pektin dapat mengubah 150 kg gula menjadi 

standar gel (konsentrasi gula = 65%, pH =2,2 - 2,4). Sedangkan untuk LM-Pektin 

standarnya adalah konsentrasi gula 31%, pH = 3,0 dan konsentrasi kalsium 250 

mg/kg jelly. 

Pektin untuk keperluan industri dievaluasi dan disesuaikan dengan standar 

mutu pektin. Spesifikasi mutu pektin komersial disajikan dalam Tabel I.2. berikut.  

 

 

 



BAB I. PENDAHULUAN  I-7 

 

 

Prarencana Pabrik Pektin dari Kulit Jeruk Bali       

Tabel I.2. Spesifikasi Mutu Pektin Komersial 

Karakteristik Kandungan 

Kekuatan gel Min. 100 grade 

Kandungan metoksil: 

a. Pektin bermetoksil tinggi 

b. Pektin bermetoksil rendah 

 

> 7% 

< 7% 

Kadar asam galakturonat Min. 65% (bk) 

Kadar air  < 12% 

Kadar abu < 10% 

Derajat esterifikasi 

a. Pektin bermetoksil tinggi 

b. Pektin bermetoksil rendah 

 

> 50% 

< 50% 

                                        (Sumber: Food Chemical Codex, 1996) 

 

I.3. Sifat-Sifat Bahan Baku dan Produk 

I.3.1. Sifat-Sifat Bahan Baku Utama 

 Kulit Jeruk Bali 

Bagian utama buah jeruk dari luar sampai ke dalam adalah kulit (tersusun 

atas flavedo, kelenjar minyak, albedo dan ikatan pembuluh), segmen-segmen 

(dinding segmen, rongga cairan, biji), dan core (bagian tengah yang terdiri dari 

ikatan pembuluh dan jaringan parenkim). Kulit jeruk secara fisik dapat dibagi 

menjadi dua bagian utama yaitu flavedo dan albedo.  

1. Flavedo  

Flavedo dicirikan dengan adanya warna hijau, kuning atau orange. 

Menurut Ting (1986), flavedo atau disebut epicarp terdiri dari bagian 

warna yang terdapat pada kulit. Dalam flavedo, sel-selnya mengandung 

pigmen karotenoid yang memberikan wama yang khas pada buah jeruk, 

diantaranya yang terpenting yaitu violaxanthin (pada kulit jeruk) dan 

Iycopene serta B-carotene (pada sari buah jeruk) (Steward, 1980). 

Kelenjar minyak (oil grade) juga terdapat pada flavedo. Sel-sel dalam 

flavedo yang mengelilingi kelenjar minyak adalah sel berbentuk bulat dan 
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organeI. Sel-sel ini juga termasuk kromoplas yang menyertai perubahan 

wama (Considine, 1992). 

2. Albedo  

Albedo yang disebut juga mesocarp merupakan jaringan seperti spon 

berwarna putih yang berhubungan dengan core ditengah-tengah buah. 

Albedo sebagian besar terdiri dari sel-sel parenkim yang kaya akan 

substansi pektin dan hemiselulosa (Ting, 1986). Albedo merupakan 

komponen yang membungkus bagian buahnya. Kombinasi antara albedo 

dan flavedo disebut peri carp atau yang biasa dikenal sebagai kulit buah 

(Considine, 1992). Penampang melintang kulit jeruk bali disajikan pada 

gambar I.5. berikut. 

 

Gambar I.5. Penampang Melintang Kulit Jeruk Bali 

(Albrigo dan Carter, 1977) 

 

I.3.2. Sifat-sifat Bahan Pembantu 

a. Asam Sitrat 

Sifat: 

- Berat molekul monohidrat (C6H8O7.H2O)  = 210,14 g/gmol 

- Berat molekul anhydrous (C6H8O7)  = 192,12 g/gmol 

- Kristal asam sitrat tidak bewarna dan bening 

- Pada pemanasan 70-75˚C air kristalnya akan terlepas, kristal monohidrat ini 

mempunyai titik lebur antara 135-152˚C 

- Asam sitrat yang nonhidrat tidak larut dalam kloroform, benzena, karbondisulfida 

(CS2), tetraklorida (CCl4), dan toluena 

(Perry, 1997) 
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b. Etanol  

Etanol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak 

berwama, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal, dengan rumus kimia 

C2H5OH dan digunakan sebagai pelarut universal. Contoh aplikasinya adalah pada 

parfum, perasa, pewama makanan, dan obat-obatan. 

Sifat kimia : 

- Rumus molekul : C2H5OH 

- Berbentuk cairan tidak berwama 

- Mudah terbakar dan higroskopis 

- Larut dalam air dan pelarut organik lainnya, meliputi asam asetat, aseton, 

benzena 

Sifat fisika : 

- Berat molekul   = 46,07 gram/mol 

- Massa jenis (20°C) = 0,789 gram/cm
3
 

- Titik leleh   = -114°C 

- Titik didih   = 78,4°C 

- Specific Gravity  = 0,789 (20°C/4°C) 

(Myers dkk, 2010) 

 

c. Air 

Air sering disebut sebagai pelarut universal karena air dapat melarutkan 

banyak zat kimia, seperti garam-garam, gula, asam, dan beberapa jenis gas. Air 

adalah substansi kimia dengan nama kimia H2O, satu molekul air tersusun atas dua 

atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen.  

Sifat kimia : 

- Rumus molekul : H2O 

- Bersifat tidak berwama, tidak berasa dan tidak berbau 

Sifat fisika : 

- Berat molekul = 18,0153 gram/mol 

- Titik beku  = 0°C 

- Titik didih  = 100°C 
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- Panas laten = 40.656,2 J/mol 

- Massa jenis = 0,998 gram/cm
3
 (cairan pada 20°C) 

(Philip, 2010) 

 

I.3.3. Sifat Produk Pektin 

Sifat kimia : 

- Pektin mudah larut dalam air 

- Senyawa pektin mempunyai gugus karboksil yang bebas dan bermuatan 

negatif sehingga menyebabkan larutan mempunyai pH asam 

- Protopektin akan menjadi pektin yang larut dengan adanya hidrolisa asam 

secara enzimatis dan secara fisis oleh pemanasan 

- Pektin dapat membentuk jeli dengan penambahan gula dan asam 

- Produk Pektin yang dihasilkan termasuk dalam pektin bermetoksil tinggi 

(HMP) yang memiliki derajat esterifikasi >50%, kandungan metoksil >7% 

dan membutuhkan 55-85% gula untuk membentuk gel.  

 

Sifat fisika : 

- Salah satu bentuk karbohidrat yang mempunyai berat molekul tinggi sekitar 

100.000 sampai 200.000 gram/mol 

- Pektin merupakan koloid yang reversible, yaitu dapat dilarutkan dalam air, 

diendapkan, dikeringkan, dan dapat dilarutkan kembali tanpa mengubah sifat 

fisiknya 

- Pektin kering berbentuk padatan seperti serbuk kasar atau halus bewarna 

putih kekuningan atau kecoklatan 

- Density  = 1,526 gam/ml 

- Spesific gravity = 0,65 

 (Myers dkk, 2010) 
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I.4. Kegunaan dan Keunggulan Produk 

I.4.1. Kegunaan Produk 

 Menurut Muhidin (2001), secara umum pektin merupakan suatu zat yang 

banyak digunakan dalam berbagai industri, baik makanan, minuman, farmasi, dan 

industri lain: 

a.) Industri makanan dan minuman 

Pada industri makanan dan minuman, pektin sering digunakan sebagai berikut: 

1. Bahan pemberi tekstur yang baik pada roti dan keju 

2. Bahan pengental dan stabilizer pada minuman sari buah 

3. Bahan pokok pembuatan jelly, jam, dan marmalade 

 

b.) Industri farmasi 

Pada industri farmasi, pektin sering digunakan sebagai berikut: 

1. Emulsifier bagi preparat cair dan sirup 

2. Obat diare pada bayi dan anak-anak 

3. Obat penawar racun logam 

4. Bahan penyusut kecepatan penyerapan bermacam-macam obat 

5. Bahan kombinasi untuk memperpanjang kerja hormon dan antibiotik 

 

c.) Industri lain 

Selain untuk makanan, minuman, dan farmasi, pektin juga sering digunkaan 

pada berbagai industri seperti industri kosmetik (pasta gigi, sabun, lotion, krim, 

dan pomade), baja dan perunggu, tekstil, plastik, karet, dan sebagainya. 

 

Pektin dengan kadar metoksil tinggi (HMP) digunakan untuk pembuatan selai 

atau jeli dari buah-buahan dan jeli untuk roti, pembuatan kembang gula berkualitas 

tinggi, pengental untuk minuman, dan sirup buah-buahan berkalori rendah. Pektin 

dengan kadar metoksil rendah biasanya digunakan dalam pembuatan saus salad, 

puding, gel buah-buahan di dalam es krim, selai dan jeli berkalori rendah untuk 

orang-orang yang menghindari kandungan gula yang tinggi (Glicksman,1969). 
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I.4.2. Keunggulan Produk 

Di Indonesia masih belum ada pabrik yang memproduksi pektin sehingga 

masih mengimpor dari luar negeri. Padahal kebutuhan pektin dalam negeri semakin 

luas misalnya untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, tekstil, dan 

sebagainya. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan 

impor pektin yang rata-rata mencapai 10-15% setiap tahunnya. Oleh karena itu, 

prarencana pabrik pektin dari kulit jeruk bali ini merupakan peluang bagi Indonesia 

untuk memproduksi pektin guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pabrik pektin 

ini memanfaatkan limbah kulit jeruk bali yang memiliki potensi untuk dijadikan 

sumber pektin. Spesifikasi mutu pektin komersial disajikan dalam Tabel I.3. berikut. 

 

Tabel I.3. Perbandingan Produk Pektin dengan Standar Komersial 

Karakteristik Produk Pektin Standar Komersial 

Kadar metoksil (HMP) 8,74% > 7% 

Kadar asam galakturonat 72,5% Min. 65% (bk) 

Kadar air 4,31% < 12% 

Kadar abu 1% < 10% 

Derajat esterifikasi 85,44% > 50%  

(Sulihono, 2012)     

                                  

Apabila dibandingkan dengan mutu pektin komersial, produk pektin ini 

memiliki beberapa keunggulan. Pektin dari kulit jeruk bali memiliki kadar metoksil 

8,74 % sehingga mudah membentuk gel dengan penambahan gula dan asam. Pektin 

yang mempunyai kandungan metoksil lebih dari 7% merupakan pektin bermetoksil 

tinggi yang dapat membuat pembentukan jelly lebih cepat. Kadar metoksil pektin 

memiliki peranan penting dalam menentukan sifat fungsional pektin dan dapat 

mempengaruhi struktur serta tekstur dari gel pektin (Constenla dan Lozano, 2003).  

Asam poligalakturonat merupakan kerangka dasar senyawa pektin yang 

menggambarkan kemurnian pektin. Semakin besar kandungan asam poligalakturonat 

maka semakin tinggi kemurnian pektin karena semakin kecil kandungan organik 

seperti arabinosa, galaktosa, rhamnosa dan jenis gula lainnya. Banyaknya kandungan 

poligalakturonat ini juga berpengaruh dalam pembentukan gel, karena semakin 

banyak kandungan asam galakturonat maka jaringan akan semakin kokoh terbentuk 
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sehingga semakin mampu menjebak seluruh cairan didalamnya dan semakin kuat gel 

yang terbentuk. Kandungan asam galakturonat bervariasi dengan batas minimal 65% 

(Kertez, 1951). Di dalam produk pektin yang memiliki persentase massa pektin 

sebesar 47,15% terdapat kandungan asam galakturonat sebesar 72,5%. Hal ini berarti 

bahwa kemurnian pektin memenuhi standar pektin komersial untuk membentuk gel 

dengan baik. 

Kadar air menyatakan banyaknya air yang terdapat dalam pektin. Kadar air 

pada bahan berpengaruh terhadap masa simpan. Kadar air yang tinggi menyebabkan 

kerentanan terhadap aktivitas mikroba. Kadar air pektin dari kulit jeruk bali ini 

adalah sebesar 4,31 % sehingga memiliki ketahanan simpan yang kuat. 

Abu merupakan residu atau sisa pembakaran bahan organik yang berupa 

bahan anorganik. Kadar abu ini menunjukkan masih ada atau tidaknya komponen 

anorganik yang tertinggal di dalam pektin setelah pembakaran. Komponen anorganik 

dapat berupa kalsium dan magnesium yang terhidrolisis bersama protopektin. Kadar 

abu berpengaruh pada tingkat kemurnian pektin. Semakin kecil kadar abu, maka 

kemurnian pektin akan semakin baik. Batas maksimum nilai kadar abu yang 

diizinkan yaitu 10% (Food Chemical Codex, 1996). Pektin kulit jeruk bali (Citrus 

Maxima) memiliki kadar abu sebesar 1% sehingga memenuhi standar. 

Derajat esterifikasi merupakan persentase jumlah residu asam D-galakturonat 

yang gugus karboksilnya teresterifikasi dengan etanol (Whistler dan Daniel, 1985). 

Semakin tinggi derajat esterifikasi maka kemampuan pembentukan gel semakin baik. 

Pektin kulit jeruk bali ini memiliki derajat esterifikasi sebesar 85,44% sehingga 

dapat membentuk gel dengan baik. 

 

I.5. Kapasitas Produksi dan Ketersediaan Bahan Baku 

I.5.1. Kapasitas Produksi Pektin 

Di Indonesia kebutuhan pektin setiap tahun relatif mengalami peningkatan, 

namun kebutuhan pektin di Indonesia dipenuhi dari impor dari mancanegara 

terutama dari negara Jerman dan Denmark. Kebutuhan impor pektin Nasional dapat 

dilihat pada Tabel I.4. berikut. 
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Tabel I.4. Data Kebutuhan Impor Pektin Nasional  

No. Tahun 
Impor Pektin Nasional 

(Kg/tahun) 

1. 2000 189.470 

2. 2001 239.900 

3. 2002 245.610 

4. 2003 319.140 

5. 2004 302.600 

6. 2005 379.050 

7. 2006 474.800 

8. 2007 670.410 

9. 2008 616.462,92 

10. 2009 675.092,21 

(Sumber : Statistik Impor Indonesia, 2010) 

 

Dari Tabel I.5. didapatkan persamaan regresi linier y = -117.111.151,4 + 

58.629,29x dengan nilai R
2
 = 0,9141, dimana y adalah kebutuhan pektin dan x adalah 

tahun. Prarencana pabrik pektin dari kulit jeruk bali didirikan pada tahun 2020 di 

Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari persamaan tersebut diperoleh kebutuhan pektin 

pada tahun 2020 adalah sebesar 1.320.014,4 kg/tahun atau 1.320,01 ton/tahun.  

Pabrik pektin dari kulit jeruk bali ini diharapkan dapat memenuhi 20% dari 

kebutuhan pektin nasional pada tahun 2020 mendatang, maka kapasitas produksi 

pabrik yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2020 ke depan adalah : 

= 20% x 1.320,01 ton/tahun 

= 264,002 ton/tahun 

= 264 ton/tahun 

 

I.5.2. Ketersediaan Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan untuk pabrik pektin adalah kulit jeruk bali. 

Meskipun populer dengan sebutan jeruk bali, sentra jeruk ini bukan berada di pulau 

Bali melainkan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kabupaten Pati tercatat memiliki 
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lahan untuk penanaman jeruk besar ini seluas 1.222 ha dengan produksi per tahunnya 

menghasilkan sekitar 30.724 ton (Rahmawati, 2015). 

Untuk pemenuhan bahan baku kulit jeruk bali dalam pembuatan pektin, kulit 

jeruk bali didapatkan dari pengepul yaitu berupa kulit bagian albedo dan flavedo. 

Dari data diperoleh total produksi buah jeruk bali di Kabupaten Pati per tahun adalah 

30.724 ton, yaitu 30% dari hasil panen dijual secara lokal, 10% diekspor, dan sisanya 

yaitu 60% dijual terpisah antara buah dan kulitnya (pemisahan dilakukan oleh 

pengepul) (Sugiarto dkk, 2015). 

Dari 60% tersebut, maka didapatkan buah dan kulitnya sebesar : 

= 0,6 x 30.724 ton 

= 18.434,4 ton 

dimana dari 60% ini terdiri 48% buah dan 52% kulitnya (data dari hasil percobaan di 

laboratorium), sehingga dapat dihitung jumlah kulit jeruknya  sebesar: 

= 52% x 18.434,4 ton 

= 9.585,89 ton.  

Kulit jeruk yang didapat 10%nya digunakan untuk manisan, 50%nya 

digunakan untuk keperluan industri, dan 40% sisanya masih belum termanfaatkan 

(Sugiarto dkk, 2010). Maka, ketersediaan kulit jeruk bali yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku pabrik pektin adalah sebesar : 

= 0,4 x 9.585,89 ton = 3.834,36 ton 

Ketersediaan kulit jeruk bali yang melimpah ini menggambarkan bahwa 

proses industri pabrik pektin dari kulit buah jeruk bali mempunyai kemungkinan 

yang sangat kecil untuk mengalami krisis bahan baku. 

 

 


