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MOTTO
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menyemangati penulis.
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penyelesaian karya tulis ini.
Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari
bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari sempurna dan juga memiliki
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PEMBUATAN SELAI DARI LIMBAH KULIT APEL (Malus domestica)

Fitriani Indah Dyah Pratiwi
XII IPA 4
161710081

ABSTRAK
Apel merupakan buah yang digemari masyarakat. Kebanyakan orang hanya
memakan apel pada bagian dagingnya. Kulit apel sering dibuang begitu saja. Padahal
kulit apel juga mengadung zat yang bermanfaat bagi tubuh.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat selai dari kulit apel. Jenis penelitian yang
digunakan adalah eksperimental deskriptif dengan metode uji coba organoleptik terhadap
sepuluh responden. Responden dipilih secara acak. Adapun kulit apel yang digunakan
berasal dari kulit apel merah. Penelitian dilakukan pada 16-19 september 2018.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa responden menyukai selai dari kulit
apel ini. Selai yang ini memiliki rasa yang manis, warna yang menarik, dan tekstur yang
lembut. Uji kelayakan menunjukan 85% responden menyatakan selai ini layak untuk
dikonsumsi

ix

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Buah-buahan merupakan bahan pangan sumber vitamin. Salah
satu buah yang kaya akan vitamin adalah apel. Apel merupakan buah
yang banyak ditemui di indonesia terutama apel malang. Hal ini
dikarenakan tanaman apel tumbuh di dataran rendah.
Apel menjadi salah satu buah kesukaan banyak orang. Selain
rasanya yang manis, renyah, dan segar, apel juga banyak memiliki
khasiat. Buah apel terbukti mampu melancarkan pencernaan, baik bagi
pernapasan, menurunkan kolesterol jahat bahkan bisa mencegah
stroke dan tumor.
Apel terdiri dari bagian daging buah, biji, dan kulit. Kebanyakan
orang memakan apel hanya pada bagian daging buahnya. Kulit apel
sering dibuang begitu saja. Hal ini dikarenakan kulit apel mengandung
zat lilin. Padahal zat lilin pada kulit apel dapat dihilangkan dengan cara
direndam air hangat yang telah ditambahkan perasan lemon dan
baking soda. Selain itu, kulit apel sering dibuang karena masyarakat
tidak mengetahui kandungan dan manfaat dari kulit apel. Sama seperti
daging buahnya, kulit apel mengandung quercetin, antioksidan,
kalsium, fosfor, kalium, magnesium, seng dan enzim yang disebut
asam ursolat. Banyaknya kandungan pada kulit apel menjadikan kulit
apel memiliki banyak manfaat, salah satunya bagi kesehatan gigi dan
tulang.
Berdasarkan uraian diatas perlu dibuat suatu olahan makanan
dari kulit apel. Salah satunya dengan mengolah kulit apel menjadi selai
yang sangat diminati berbagai kalangan mulai dari anak kecil sampai
orang dewasa. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan
pembuatan selai dari kulit apel. Selai adalah salah satu bahan
makanan yang terbuat dari buah-buahan yang dihaluskan dan dimasak
bersama gula hingga kental. Pengolahan kulit menjadi selai dapat
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membuat kulit apel mempunyai nilai guna. Kulit apel yang tadinya
biasa saja berubah menjadi produk berguna dan bermanfaat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
“Apakah kulit apel dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan
selai yang layak untuk dikonsumsi?”

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Tujuan umum: mencari alternatif makanan olahan dari kulit apel.
2. Tujuan khusus: membuat selai dari kulit apel.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu:
1. Bagi penulis:


Membuat alternatif makanan dari kulit apel merah dan
meminimalisir bahan kimia yang terkandung di dalamnya .



Mengetahui cara membuat selai dari kulit apel.

2. Bagi pembaca:
Sebagai media informasi mengenai pemanfaatan kulit apel menjadi
selai.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka
1. Apel
Apel adalah jenis buah-buahan, atau buah yang dihasilkan
dari pohon buah apel. Buah apel biasanya berwarna merah dan
hijau kulitnya jika siap dimakan. Kulit buahnya agak lembek,
daging buahnya keras dan banyak dijumpai dimanapun. Berikut
klasifikasi apel:
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiosperma
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Rosales
Famili : Rosaceae
Genus : Malus
Species : Malus sylvestris Mill1

Apel merupakan buah yang kaya jenis. Buah apel mudah
dijumpai

dan

dapat

diperoleh

dengan

harga

yang

cukup

terjangkau. Terdapat beberapa jenis buah apel, antara lain:
a. Rome beauty
Apel ini terkenal sebagai apel malang. Apel malang memiliki
karakteristik kulit yang berwarna hijau dengan semburat
merah, rasanya agak manis, dan warna dagingnya putih
kehijauan.
b. Princess noble
Apel ini disebut juga apel hijau. Ciri khasnya terletak pada
warna kulit buah yang tetap hijau kekuningan meskipun sudah
matang.

1

Nama penulis, “Sepuluh Jenis Apel yang Pernah Kamu Cicipi, Mana yang Favorit?”, [ON
LINE], tersedia: https://www.brilio.net/reporter/nafilah,diakses pada 19 September 2018
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c. Apel anna
Apel salah satu apel favorit dari Batu Malang
d. Apel fuji
Apel Fuji berwarna merah muda hampir di seluruh permukaan
kulitnya. Fuji memiliki rasa yang sangat lezat dan memiliki
kandungan antioksidan yang tinggi di dalamnya.
e. Apel washington
Apel ini warna kulitnya merah bergaris-garis. Daging buahnya
lunak dan rasanya manis sedikit asam.
f. Royal gala
Warna kulitnya kuning dengan garius-garis berwarna merah
jambu, berair, daging buah keras, manis, dan beraroma tajam.
Apel yang terdiri dari berbagai jenis ini merupakan buah
yang digemari oleh masyarakat. Selain karena rasanya yang enak
apel

juga

memiliki

banyak

kandungan

yang

bermanfaat.

Kandungan ini bukan hanya terdapat pada daging buahnya saja,
tetapi

juga

terdapat

pada

kulitnya.

Sebagian

masyarakat

mengkonsumsi apel dengan mengupas kulit buah ini. Hal ini
dikarenakan adanya kandungan zat llin pada kulit buah apel.
Sebenarnya, zat lilin pada kulit buah apel dapat dihilangkan tanpa
mengurangi

kandungan

yang

ada

pada

kulit

buah

apel.

Kandungan yang terdapat pada daging yaitu:
a. Serat
Satu buah apel berukuran sedang mengandung 4 gram serat
makanan, yang dapat memenuhi sekitar 17% asupan serat
harian.
b. Vitamin C dan beta karoten yang merupakan antioksidan
alami.
c. Vitamin B kompleks seperti riboflavin, thianmin, dan pyridoksin
(vitamin B6).
d. Mineral seperti potasium, fosfor, dan kalsium.
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Selain daging apel yang memiliki kandungan bermanfaat
ternyata kulit apel juga memiliki kandungan yang tidak kalah
dengan daging nya. Kandungan kulit apel yaitu:
a. Quercetin
b. Antioksidan
c. Kalsium
d. Fosfor
e. Kalium
f. Asam ursolat
Banyaknya kandungan pada buah apel membuat buah apel
memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Manfaat buah apel baik
bagian daging maupun kulitnya yaitu:
a. Menurunkan resiko kanker paru
b. Mencegah penyakit jantung dan stroke
c. Menyehatkan sistem pencernaan
d. Menjaga kesehatan mulut
e. Membantu mengatasi asma2.

2. Selai
Selai adalah salah satu bahan makanan yang terbuat dari
buah-buahan yang dihaluskan dan dimasak hingga kental dan agak
padat. Selai memiliki banyak macam antara lain:
a. Selai coklat
Selai yang terbuat dari coklat yang dicairkan.
b. Selai buah
Selai yang terbuat dari beberapa buah-buahan. Buah yang
sering digunakan untuk membuat selai antara lain: nanas,
strawberry, blueberry.
c. Selai kacang
Selai yang terbuat dari kacang.

2

nama penulis, “Kandungan dan manfaat buah apel”, [ON LINE], tersedia:
/http://agrotek-nologi.web.id/ ,diakses pada 19 September 2018
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Selai biasa digunakan sebagai pelengkap makanan.
Misalnya selai dioleskan pada roti. Kandungan pada selai berbeda
beda tergantung dari bahan dasar pembuatnya. Adapun cara
membuat selai yaitu:
a. Bersihkan bahan yang akan dibuat selai
b. Hancurkan bahan sampai menjadi bubur.
c. Masak bahan yang telah menjadi bubur dalam api sedang.
Tambahkan gula pasir dan pectin. Aduk sampai rata.
d. Lakukan pemanasan terus-menerus sambil diaduk perlahan,
tambahkan kemudian asam sitrat atau air jeruk nipis. Aduk
terus

hingga

mendidih,

masukan

lalu

masukkan

natrium benzoat dan aduk kembali hingga campuran menjadi
gel. Buang busa yang timbul dari proses pemasakan dan selai
siap dikemas3.
Proses

selanjutnya

setelah

pemasakan

adalah

pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan dan penyimpanan
sangat mempengaruhi mutu dan kualitas selai. Pengemasan yang
baik,

dapat

memperpanjang

daya

simpan

selai.

Proses

pengemasan dilakukan sesegera mungkin setelah selai matang
atau dalam keadaan panas. Pengemasan ini dapat dilakukan
dengan cara pasteurisasi.

B. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka hipotesis dalam
penelitian ini yaitu kulit apel dapat dibuat menjadi selai yang layak
untuk dikonsumsi.

3

Anonim, “Membuar Selai”, [ON LINE], tersedia: http://yogya.litbang.pertanian.go.id,
diakses pada 3 Oktober 2018.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Rancangan penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen deskriptif
dengan menggunakan uji organoleptik.

B. Definisi Operasional
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Variabel Bebas
Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi suatu gejala
dalam suatu penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu
kulit apel.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat yaitu variabel yang muncul akibat adanya variabel
bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah
selai yang dihasilkan dari kulit apel.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari penelitian subjek (semua elemen
yang ada dalam wilayah penelitian). Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kulit apel dari berbagai jenis apel yang
ada di Indonesia.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan mewakili
keseluruhan populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kulit apel dari beberapa buah apel merah.

D. Instrumen dan Bahan Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu:
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1. Alat pembuatan selai dari kulit apel:
a. Kompor

: 1 buah

b. Teflon

: 1 buah

c. Pisau

: 1 buah

d. Piring

: 1 buah

e. Sendok teh

: 1 buah

f. Blender

: 1 buah

2. Bahan pembuatan selai dari kulit apel
a. Kulit apel

: 1000 gram

b. Natrium benzoate : 1⁄4 sendok teh
c. Asam sitrat

: 1⁄4 sendok teh

d. Air

: 500 ml

e. Gula

: 5 sendok makan

E. Cara Penelitian
Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Diambil kulit apel dicuci dan dihilangkan kotorannya,
2. Kulit apel yang telah dicuci, dipotong berbentuk persegi panjang.
3. Setelah berbentuk persegi panjang, kulit apel direndam dengan air
hangat. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan zat lilin yang ada di
kulit apel tersebut.
4. Setelah zat lilin pada kulit apel hilang, kulit apel tersebut
dimasukan ke dalam piring yang sudah diisi dengan larutan
natrium benzoate, lalu dibiarkan selama 2 jam.
5. Setelah 2 jam, blender kulit apel bersama dengan asam sitrat,
gula, dan air.
6. Kulit apel yang telah diblender, disaring menggunakan saringan
yang

selanjutnya

dimasak

menggunakan

Teflon.

Proses

pemasakan kulit apel menggunakan api kecil sambil diaduk
sampai mengental.
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7. Selai kulit apel siap untuk disajikan.

F. Tempat dan Waktu
1. Tempat dan waktu pembuatan selai
Tempat : Jalan Puspa IV Blok D No 22 Perumahan Mekar Indah
Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Waktu : Minggu, 16 September 2018 dan Rabu, 19
September 2018
2. Tempat dan waktu uji coba
Tempat : SMA AL MUSLIM Jl. Raya Setu, Kp. Bahagia, Tambun
Selatan
Waktu : Senin,17 September 2018 dan Kamis, 20 September 2018

G. Analisis Hasil
Hasil

dalam

penelitian

ini

diperoleh

berdasarkan

hasil

organoleptik terhadap rasa, tekstur, warna, dan uji kelayakan. Uji ini
dilakukan kepada 10 orang responden dari berbagai usia. Respondem
dipilih secara acak.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Setelah dilakukan pembuatan selai dari kulit apel, dilakukuan
uji organoleptik coba kepada 10 responden. Responden dipilih secara
acak. Uji ini dilakukan untuk menilai rasa, tekstur, penampilan, warna
dan kelayakan selai dari kulit apel. Hasil uji organoleptik sebagai
berikut.

Tabel 4.1 Hasil Uji Organoleptik I
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah
persentase

0
0
%

Rasa
2
3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
8
20 80
% %

1

Rasa
2
3

1

4

1

0
0
%

0
0
%

Tekstur
2
3
√
√
√
√
√
√
√
√

0
0
%

8
80
%

4

1

Warna
2
3
√
√
√
√
√

4

√
√
√
√
√
2
20
%

√
0
0
%

2
20
%

6
60
%

√
2
20
%

Kelayakan
2
3
4
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
0
2
8
0
0 20 80
% % %
%
1

Tabel 4.2 Hasil Uji Organoleptik II
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah
persentase

√
√

4
√

1

Tekstur
2
3

√
√
√
√
0
0
%

√
4
40
%

6
60
%

1

Warna
2
3

√
√

√
√

√

0
0
%

4
√

0
0
%

0
0
%

2
20
%

10

4
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
8
80
%

0
0
%

0
0
%

2
20
%

√
√
√
√
√
√
√
8
80
%

Kelayakan
2
3
4
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
0
1
9
0
0 10 90
% % %
%
1
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Tabel 4.3 Rata-Rata Hasil Uji Organoleptik I dan II
Rata-Rata
Kriteria

Sangat Suka

Suka

Kurang Suka

Tidak Suka

Rasa

30%

60%

10%

0%

Tekstur

50%

50%

0%

0%

Warna

50%

40%

10%

0%

Kelayakan

85%

15%

0%

0%

Keterangan :
1 : tidak suka
2 : kurang suka
3: suka
4: sangat suka

B. Pembahasan
Pada percobaan yang dilakukan, pembuatan selai dari kulit
apel mendapat repon yang baik dari para responden. Hal ini terlihat
dari hasil uji organoleptik. Hasil uji organoleptik pada percobaan
kedua mengalami peningkatan hasil baik dari segi rasa, tekstur, warna
dan kelayakan. Selai ini pun dapat bertahan hingga 2 bulan di dalam
suhu dingin dan 2 minggu di dalam suhu normal.
Pada percobaan pertama masih terdapat reponden yang
kurang menyukai rasa dari selai kulit apel ini. Adapun pada percobaan
kedua seluruh responden sudah menyukai rasa selai kulit apel. Selai
kulit apel memiliki rasa yang manis dan sedikit masam. Rasa masam
ini berasal dari asam sitrat pada saat proses pemblenderan. Dan
dapat menyegarkan cita rasa. Dari segi tekstur, responden sudah
menyukai selai kulit apel. Selai kulit apel memiliki tekstur yang lembut.
Tidak heran jika pada percobaan kedua responden sudah sangat
menyukai tekstur dari selai ini. Selain memiliki tekstur yang lembut
selai ini juga memiliki warna yang menarik. Selai ini berwarna merah
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pekat. Warna ini disukai oleh responden. Hal ini dibuktikan dari hasil
percobaan kedua seluruh responden sudah menyukai warna selai kulit
apel.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selai kulit
apel disukai oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari rata-rata penilaian
terhadap rasa, tekstur, dan warna selai kulit apel. Hasilnya yaitu 60%
responden menyukai rasa selai kulit apel karena rasanya yang manis
dan sedikit masam, 50% responden sangat menyukai tekstur yang
lembut dan warna yang menarik dari selai kullit apel ini. Selain disukai,
ternyata selai ini juga diminati oleh masyarakat. Berdasarkan uji
kelayakan, 85% responden menyatakan bahwa selai kulit apel ini
layak untuk dikonsumsi. Dengan demikian selai ini dapat dijadikan
alternatif pengolahan makanan dari limbah kulit apel. Kulit apel yang
awalnya tidak memiliki nilai guna dapat menjadi makanan pelengkap
yang enak dan menyehatkan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan,
diketahui bahwa selai kulit apel memiliki rasa yang enak, tekstur
yang lembut, dan warna yang menarik. Hal ini dibuktikan dengan
respon yang positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil uji coba
terhadap rasa, tekstur, dan warna dapat dikatakan bahwa selai kulit
apel dapat diolah menjadi makanan khususnya selai yang enak dan
dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Uji kelayakan menunjukan 85%
responden menyatakan selai ini layak untuk dikonsumsi.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka
disarankan beberapa hal sebagai berikut.
1. Pembuatan selai menggunakan kulit apel dari jenis lain selain
apel merah.
2. Pada

penelitian

selanjutnya,

disarankan

untuk

kandungan gizi yang terdapat pada selai kulit apel.
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Gambar 1.1 Kulit Apel Bersih

Gambar 1.2 Kulit Apel direndam

Gambar 1.3 kulit apel diblender
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Gambar 1.4 kulit apel dimasak

Gambar 1.5 sudah jadi selai
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