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Abstract

This research aim to know addition influence of pectin and cittrate acid to unripe coconut shell of coconut jam

characteristic, and looks for combination of optimal pectin and cittrate acid to yield good  unripe coconut shell

of coconut jam. Design of experiments applied is pattern completely randomized block design factorial which
consist of two factor that is addition of pectin and cittrateacid. First factor is addition of pectin consisted of

three level that is addition of pectin 0,75 %, 1,00 %, 1,25 % and second factor is addition of cittrate acid

consisted of 0,50 %, 0,75 %, and 1,00 %. Parameter observed in this research is totalizing sugar, pectin rate,

acid total, water content, and viscosity. Result of research indicates that treatment of addition of pectin 0.75 %

and citrate acid 0.50 % yields unpire coconut shell of coconut jam with best characteristic with sugar total
68,4302%, pectin rate 0,5694 %, sour total 7,8348 mgrek/100g, water content 15,1507%, hydrogen ion exponent

3,150 and viscosity of 89600 Cps.

Keywords : Jam, pectin, citrate acid, unripe acid

PENDAHULUAN
Kelapa (Cocos nucifera L.) adalah tanaman

serba guna dimana seluruh bagian tanaman ini

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di Indonesia

buah kelapa dikonsumsi dalam bentuk segar atau

diolah terlebih dahulu menjadi minyak,santan,kopra

dan lain sebagainya.Kelapa yang masih muda

memiliki tempurung yang masih muda dan

lunak.Tempurung kelapa muda ini belum banyak

dimanfaatkan dan hanya dijadikan bahan buangan

setelah daging buah dan airnya diambil sebagai

minuman dan campuran untuk membuat es kelapa

muda.Untuk memanfaatkan bahan buangan ini

maka tempurung kelapa muda dapat diolah menjadi

beberapa produk olahan antara lain selai.

Tempurung kelapa muda memungkinkan

untuk diolah menjadi produk selai karena dalam

tempurung kelapa muda ditemukan adanya pektin

dan biasanya dimasyarakat digunakan sebagai

campuran dalam pembuatan lawar dan

rujak.Tempurung kelapa muda memiliki kandungan

pektin sebesar 0,2 %, (Fahruddin, 1997). Pektin

diperlukan untuk membentuk gel (kekentalan) pada

produk selai. Pembentukan gel pada selai

dipengaruhi oleh empat substansi penting yaitu

pektin,asam, gula dan air.

Selai adalah bahan makanan yang kental atau

semi padat, terbuat dari campuran 45 bagian berat

buah-buahan dan 55 berat gula (Astawan dan

Astawan, 1991). Pengentalan selai dilakukan

sampai dicapai kadar zat padat paling sedikit 65 %

untuk semua jenis selai (Desrosier ,1998).

Pembentukan gel terjadi hanya dalam satu rentang

pH yang sempit. Penambahan asam diperlukan

untuk mengendalikan struktur selai (Desrosier,

1998). Asam yang umum ditambahkan dalam

pembuatan selai adalah asam sitrat. Asam Sitrat

banyak digunakan dalam industri pangan karena

dapat menimbulkan rasa serta flavor yang menarik

(Tjokoroadikoesmo, 1986). Berdasarkan  uraian di

atas maka perlu dilakukan penelitian tentang

besarnya konsentrasi pektin dan asam sitrat yang

ditambahkan pada pembuatan selai tempurung

kelapa muda agar dapat diperoleh selai tempurung

kelapa muda dengan warna yang baik dan

konsistensi yang baik pula.

Tempurung kelapa muda saat ini merupakan

limbah buangan yang cukup banyak di kota

makassar, sehingga perlu dicari alternatif untuk

memanfaatkan. Pembuatan selai tempurung kelapa

muda merupakan alternatif yang sangat tepat karena

disamping membantu dinas kebersihan kota

Makassar juga memberi nilai tambah baik dari segi

ekonomi maupun pengetahuan bagi petani kelapa

serta mempelajari bagaimana pengaruh

penambahan pektin dan asam sitrat untuk

menghasilkan selai tempurung kelapa muda yang

baik.

Penelitian ini bertujuan  mengetahui

pengaruh penambahan pektin dan asam sitrat

tehadap selai tempurung kelapa muda, dan mencari

kombinasi pektin dan asam sitrat yang optimal

dapat menghasilkan selai tempurung kelapa muda

yang baik.
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LANDASAN TEORI

Kelapa
Kelapa merupakan salah satu komoditi

perkebunan yang penting bagi Indonesia. Tanaman

kelapa banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan

manusia dan dari kelapa dapat diperoleh aneka olahan

yang mempunyai nilai ekonomi dan prospek pasar yang

baik (Palungkun, 1993). Buah kelapa yang normal

terdiri dari beberapa bagian, yaitu kulit (epicarm), sabut

(mesocarp), tempurung (endocarp), kulit daging buah

(testa), daging buah (endosperm), air kelapa dan

lembaga.

Tempurung Kelapa Muda

Tempurung kelapa muda adalah pelindung

utama dari daging buah kelapa yang lunak. Tempurung

merupakan lapisan yang keras dengan ketebalan 3-5

mm. Sifat kerasnya disebabkan oleh banyaknya

kandungan silikat (SiO2) di tempurung tersebut, dari

berat total buah kelapa 15 – 19 % merupakan berat

tempurungnya (Palungkun,1993). Komposisi senyawa

penyusun tempurung kelapa  tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Tempurung Kelapa

No Komposisi Kadar(%)

1. Air 8,0

2. Abu 0,6

3. Senyawa-senyawa yang larut

dalam pelarut organic

4,2

4. Lignin 29,4

5. Pentosan 27,2

6. Asam Uronat 3,5

7. Selulosa 26,6

8. Metoxyl 5,39

9. Nitrogen 0,11

Sumber : Barnett, S.M dan Fleischeman (1977) dalam

Buda (1981) & Palungkung(1993)

Selai

Selai merupakan bentuk olahan yang dibuat dari

cacahan,sisa saringan atau gilingan buah,yang dimasak

dengan gula hingga campuran pekat (Susanto,1993).

Selai terbuat dari 45 bagian berat zat penyusun sari

buah dengan 55 bagian berat gula dan campuran ini

dikentalkan sampai mencapai kadar zat padat terlarut

tidak kurang dari 65 % untuk semua jenis selai

(Desrosier,1988).

Pembentukan selai terjadi hanya dalam satu

rentang pH yang sempit (Susanto,1993). pH optimum

yang dikehendaki dalam pembuatan selai berkisar 3,10

– 3,46. Apabila terlalu asam akan terjadi  sineresis

yakni keluarnya air dari gel sehingga kekentalan selai

akan berkurang bahkan sama sekali tidak terbentuk gel

(Fachruddin,1997).

Menurut Buckle et al (1987) struktur khusus dari

produk selai buah-buahan disebabkan karena

terbentuknya kompleks gel pektin-gula-asam.

Mekanisme pembentukan gel dari pektin-gula-asam air

adalah bahwa dalam satu substrat buah-buahan asam,

pektin, adalah koloid yang bermuatan negatif. Gula

yang ditambahkan pada proses ini akan berpengaruh

terhadap keseimbangan pektin-air yang ada, juga

menghilangkan kemantapan pektin. Pektin akan

mengalami penggumpalan dan membentuk serabut

halus, struktur ini mampu menahan cairan. Kadar

pektin dalam jumlah yang banyak dapat menentukan

tingkat kontinuitas dan kepadatan serabut-serabut yang

terbentuk.

Selai yang bermutu baik mempunyai ciri-ciri

warna yang cemerlang, distribusi buah merata,tekstur

lembut,cita rasa buah alami, tidak mengalami sineresis

dan kristalisasi selama penyimpanan (Cross,1984).

Kriteria mutu selai yang ditetapkan oleh pemerintah

dapat dilihat pada tabel. 2 dan tabel 3 berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Mutu Selai Buah

Syarat Mutu Standard
Kadar air maksimum 35%

Kadar gula minimum 55%

Kadar pektin maksimum 0,7%

Padatan tak terlarut 0,5%

Serat buah Positif

Kadar bahan pengawet 50 mg/kg

Asam asetat Negative

Logam berbahaya (Hg, Pb, Negatif

Rasa &  Bau Normal

Sumber : SII. No.173 Tahun 1978

Tabel 3. Standar Mutu Selai

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan

1. Keadaan (Rasa,

Rasa, Warna &

Tekstur)

- Normal

2. Padatan terlarut %b/b Min 65

3. Identifikasi buah

(secara

mikroskopis)

- Sesuai label

4. Pewarna tambahan,

pengawet, pemanis

buatan (Sakarin

Siklamat)

Sesuai

SNI

010222-

1987*

Negatif

5. Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 1,5

Tembaga (Cu) Mg/kg Maks. 10,0

Seng (Zn) & Timah

(Sn)

Mg/kg Maks. 40,0

6. Cemaran Arsen

(As)

Mg/kg Maks. 1,0

7. Angka lempeng

total

Koloni/g Maks 5.102

Bakteri bentuk coli APM <3

Kapang dan khamir Koloni/g Mkas. 50

Sumber : SNI-01-3746-1995
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Gambar 1. Selai Tempurung Kelapa Muda.

Pektin

Pektin adalah golongan substansi yang terdapat

dalam sari buah yang membentuk larutan koloidal

dalam air dan berasal dari protopektin selama proses

pematangan buah. Dalam kondisi yang cocok, pektin

dapat membentuk suatu gel (Desrosier et al,1988).

Pektin termasuk kelompok polisakarida yang

heterogen dengan berat molekul yang tinggi.

keberadaan pektin dalam bahan pangan berperan

terutama dalam tekstur dan konsistensi buah-buahan

serta sayuran terutama dalam sifatnya yang dapat

membentuk gel atau thickening agent. Sifat inilah yang

banyak digunakan baik dalam industri pangan maupun

non pangan (Susanto dan Saneto,1994).

Komponen utama dari molekul pektin adalah

asam D-galakturonat, terdapat pula D-galatosa, L-

arabinosa dan L-rhamnosa dalam jumlah yang

bervariasi. Rumus bangun dari pektin dapat dilihat pada

gambar 2.

Gambar 2. Rumus bangun Pektin

Pada proses pembuatan selai, pektin diperlukan

untuk membentuk gel. Bila pektin terlalu rendah tidak

akan dapat membentuk selai, begitu juga bila pektin

terlalu tinggi maka selai yang terbentuk menjadi sangat

kental. Dengan konsentrasi pektin 1 % sudah dapat

dihasilkan gel dengan kekerasan yang cukup baik.

Gula

Menurut istilah umum gula adalah jenis

karbohidrat yang sering digunakan sebagai pemanis

(Lutony,1993) Gula terlibat dalam pengawetan dan

pembuatan ragam produk - produk makanan. Gula

terdapat dalam berbagai bentuk, yakni sukrosa,

glukosa, fruktosa dan dekstrosa. Tujuan penambahan

gula dalam pembuatan selai adalah untuk memperoleh

tekstur, penampakan dan flavor yang ideal. Selain itu

dalam pembuatan selai gula berperanan penting sebab

berkaitan dengan pembentukan gel pektin di dalamnya.

Asam Sitrat

Asam disamping sebagai bahan pengawet, asam

juga digunakan sebagai penambah rasa, untuk

mengurangi rasa manis, memperbaiki sifat koloidal dari

makanan yang mengandung pektin, memperbaiki

tekstur dari jeli, membantu ekstraksi pektin dan pigmen

dari buah-buahan dan lainnya (Winarno,et al,1984)

Asam yang biasa digunakan dalam pembuatan selai

adalah asam sitrat, asam tartat dan asam malat

(Fachruddin,1997).

Gambar 3. Struktur Asam Sitrat

Menurut Winarno et al (1984) asam sitrat yang

termasuk asidulan dapat bertindak sebagai penegas

rasa, warna atau dapat menyelubungi “after taste” yang

tidak disukai. Asam sitrat digunakan sebagai pemberi

derajat keasaman yang cukup baik karena asam sitrat

mempunyai efek ganda terhadap pencegahan fenolase

yaitu tidak saja menurunkan pH, tetapi juga sebagai

chelating agent unsur Cu dalam enzim (Apandi, 1984).

METODE PENELITIAN

1. Prosedur kerja

a. Persiapan Bahan Baku (Tempurung kelapa

muda)

Kelapa muda dibelah menjadi dua bagian,

kemudian daging diambil bagian tempurungnya

yang berwarna putih dan masih lunak.

Selanjutnya dipotong – potong, dilakukan

pencucian untuk menghilangkan kotoran yang

melekat pada tempurung kelapa muda dan

diblansing. Setelah itu penghancuran

menggunakan blender dengan perbandingan air

dan tempurung kelapa muda 1:1 untuk

memperoleh bubur buah.
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b. Pembuatan Selai dan Pengemasan

Bubur buah yang diperoleh kemudian ditimbang

sebanyak 500 gr diletakkan di dalam wajan

ditambahkan pektin dan gula pasir 55 bagian

dengan perlakuan variable yang telah ditetapkan,

ditambahkan asam sitrat. Titik akhir pemanasan

dapat diketahui menggunakan “spoon test”.

Selanjutnya dimasukkan kedalam botol yang

sebelumnya sudah disterilisasi.

c. Pengujian

Selai yang dihasilkan dilanjutkan dengan pengujian

baik sifat fisika maupun kimia sesuai dengan

ketentuan dan prosedur yang ada.Pengujian selai

tempurung kelapa meliputi : total gula, kadar

pectin, total asam, kadar air, viskositas

(kekentalan) dan derajat keasaman (pH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis selai tempurung kelapa muda pada

rancangan acak kelompok perlakuan penambahan

pectin dan asam sitrat serta interaksi antara perlaku

tampak pada tabel berikut.

Total Gula

Tabel 4 Nilai Rata-rata Total Gula Selai

Tempurung Kelapa Muda
Asam

Sitrat
0,5% 0,75% 1,00%

Rata-

Rata

A1 A2 A3

Pektin %

0,75% P1 68,4302 59,6363 57,3245 61,7970

1,00% P2 62,8298 57,7165 55,1791 58,5751

1,25% P3 59,6399 52,0978 50,6404 54,1260

Rata-Rata 63,6333 56,4836 54,3813

Tabel 4 menunjukkan total gula selai tempurung

kelapa muda dengan penambahan pektin 0,75% (P1)

menunjukkan nilai tertinggi yaitu 61,7970% dan total

gula terendah diperoleh pada penambahan pektin

1,25% (P3) yaitu  54,1260%. Hal ini kemungkinan

disebabkan karena terjadinya karamelisasi pada selai

akibat pemasakan yang terlalu lama dimana

penambahan gula dilakukan sebelum pemasakan. Pada

perlakuan penambahan asam sitrat pada perlakuan asam

sitrat tertinggi pada 0,5% (A1) yaitu 63,6333 % dan

terendah pada 1,00% (A3) yaitu 54,3813%. Penurunan

total gula pada kosentrasi asam sitrat yang lebih tinggi

menyebabkan air dalam bahan akan meningkat karena

asam sitrat memiliki sifat yang mudah mengikat air dan

mengakibatkan total gula menurun.

Kadar Pektin

Tabel 5 Kadar Pektin Selai Tempurung Muda (%)
Asam

Sitrat
0,5% 0,75% 1,00%

Rata-

Rata

A1 A2 A3

Pektin %

0,75% P1 0,5694 0,7148 0,9628 0,7490

1,00% P2 0,5909 0,8230 1,0230 0,8123

1,25% P3 0,6131 0,9371 1,1885 0,9129

Rata-Rata 0,5912 0,8250 1,0581

Kadar pektin selai tempurung kelapa muda

berada pada kisaran 0,5694% – 1,1885 %. Semakin

tinggi konsentrasi pektin yang ditambahkan maka

semakin tinggi kadar pektin pada selai tempurung

kelapa muda. Pada perlakuan penambahan asam sitrat

menunjukkan bahwa semakin tinggi asam sitrat yang

ditambahkan maka semakin tinggi kadar pektin selai

tempurung kelapa muda. Hal ini disebabkan karena

protopektin yang ada pada selai mengalami hidrolisis

akibat penambahan asam dan bpemanasan yang

menghasilkan pektin yang dapat terdispersi dalam air

(Winarno, 1992). Jumlah pektin yang ideal untuk

pembentukan gel berkisar 0,75-1,5 %

(Fachruddin,1997), sehingga dapat disimpulkan bahwa

pada pembuatan selai tempurung kelapa dengan

rancangan acak kelompok dan berdasarkan pada

persyaratan selai bahwa pada interaksi perlakuan asam

sitrat 0,5% dgn perlakuan penambahan pektin

(A1P1,A1P2 dan A1P3) memenuhi syarat.

Total Asam
Total asam pada setiap perlakuan mengalami

peningkatan karena pektin merupakan polimer asam D-

galakturonat yang terhidrolisis akibat pemanasan dan

dengan penambahan asam sitrat maka semakin banyak

ion H
+

yang dilepaskan oleh asam sehingga total asam

juga meningkat. Hasil analisa total asam pada tabel 6

Tabel 6 Total Asam Selai Tempurung Kelapa Muda

(mgrek/100g)

Asam

Sitrat

0,5% 0,75% 1,00%

Rata-

Rata

A1 A2 A3

Pektin mgrek/100g

0,75% P1 7,8348 10,2807 12,1925 10,1027

1,00% P2 8,6979 11,1476 12,4066 10,7507

1,25% P3 9,1577 11,4534 13,0809 11,2306

Rata-Rata 8,5635 10,9606 12,5600

Kadar Air
Kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan

penambahan pektin 1,25 % dan asam sitrat 1,00 %

(A3P3) yaitu 19,6804% dan kadar air terendah

diperoleh pada perlakuan penambahan pektin 0,75%
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dan asam sitrat 0,50% (A1P1) yaitu 15,1507%.

Meningkatnya kadar air dengan semakin tingginya

penambahan pektin disebabkan oleh semakin banyak

penambahan pektin maka gel akan semakin mudah

terbentuk karena pektin bila ditambahkan gula dan

asam akan mempengaruhi keseimbangan pektin-air

yang ada dan meniadakan kemantapan pektin

(Desrosier, 1988). Terbentuknya gel menyebabkan air

akan terkurung dalam jaringan bahan sehingga pada

saat pendidihan penguapan air tidak terlalu tinggi

karena waktu pembentukan gel menjadi singkat.

Tabel 7 Kadar Air Selai Tempurung Kelapa Muda

(%)
Asam

Sitrat
0,5% 0,75% 1,00%

Rata-

Rata

A1 A2 A3

Pektin %

0,75% P1 15,1507 16,6556 18,7690 16,8584

1,00% P2 16,4730 17,8186 19,0371 17,7762

1,25% P3 17,6431 18,2898 19,6804 18,5378

Rata-Rata 16,4223 17,5880 19,1622

Derajat Keasaman (pH) dan Viskositas

(Kekentalan)

pH selai tempurung kelapa muda akan

mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya

penambahan asam sitrat, hasil analisis tabel 8. Hal ini

disebakan karena dengan semakin tinggi penambahan

asam sitrat maka pH akan menurun (semakin asam)

karena asam sitrat merupakan senyawa asidulan yang

bersifat asam yang mampu menurunkan pH. Disamping

itu asam sitrat yang ditambahkan akan terurai dalam

larutan dan melepaskan io H
+
. Winarno (1984),

menyatakan bahwa adanya ion-ion H
+

dalam larutan

akan menyebabkan keasaman larutan meningkat dan

menyebabkan nilai pH semakin menurun. pH optimum

yang dikehendaki dalam pembuatan selai berkisar 3,10-

3,46.

Tabel  8. Derajat Keasaman Selai Tempurung

Kelapa Muda (pH)
Asam

Sitrat
0,5% 0,75% 1,00%

Rata-

Rata

A1 A2 A3

Pektin pH

0,75% P1 3,150 2,950 2,810 2,970

1,00% P2 3,200 2,830 2,720 2,917

1,25% P3 3,110 2,850 2,780 2,913

Rata-Rata 3,153 2,877 2,770

Tabel 9. Kekentalan Selai Tempurung Kelapa

Muda (Viscositas)
Asam

Sitrat
0,5% 0,75% 1,00%

Rata-

Rata

A1 A2 A3

Pektin Cps

0,75% P1 89.600 98.500 99.800 95.967

1,00% P2 90.500 98.800 98.900 96.067

1,25% P3 95.900 99.000 99.900 98.267

Rata-Rata 92.000 98.767 99.533

Kekentalan selai tempurung kelapa muda

mengalami peningkatan dengan semakin meningkatnya

penambahan pektin. Hal ini disebabkan karena pektin

mempunyai sifat yang dapat membentuk gel. Semakin

banyak pektin yang ditambahkan makin keras gel yang

dibentuk (Susanto dan Saneto, 1994). Hal ini

menyebabkan selai menjadi kental. Menurut Desrosier
(1988), terbentuknya gel ditentukan oleh banyaknya

konsentrasi pectin yang ditambahkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa

:

1. Interaksi antar perlakuan penambahan pektin dan

asam sitrat berpengaruh sangat nyata terhadap

kadar air.

2. Perlakuan penambahan pektin berpengaruh

terhadap kadar pektin, total asam, kadar air dan

kekentalan, sedangkan penambahan asam sitrat

berpengaruh terhadap total gula, kadar pektin, total

asam, kadar air, kekentalan, dan derajat keasaman.

3. Dari hasil pengujian, selai tempurung kelapa muda

yang dihasilkan dengan perlakuan penambahan

pektin 0,75 % dan asam sitrat 0,50 %

menghasilkan selai tempurung kelapa muda yang

terbaik. Selai tempurung kelapa muda yang

diperoleh dari perlakuan ini memiliki karakteristik

total gula 68,4302 %, kadar pektin 0,5694 %, total

asam 7,8348 mgrek/100 g, kadar air 15,1507 %,

pH 3,150 dan kekentalan 89.600 Cps.

Saran

1. Dari hasil penelitian ini, maka dapat disarankan

agar dalam pembuatan selai tempurung kelapa

muda menggunakan penambahan pektin 0,75 %

dan asam sitrat 0,50 %.

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terhadap

masa simpan dan analisis ekonominya.
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