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Komoditas pisang di Indonesia menduduki peringkat pertama di antara 

jenis pertanian lainnya. Saat ini kulit pisang digunakan untuk pakan ternak atau 

hanya dibuang sebagai limbah rumahan atau industri. Pemanfaatan kulit pisang 

tersebut kurang optimal, padahal kulit pisang banyak mengandung komponen 

yang bermanfaat bagi manusia, salah satunya adalah pektin. Pektin adalah 

polisakarida kompleks yang memiliki banyak aplikasi dalam produk makanan dan 

obat-obatan sebagai agen pembentuk gel dan agen stabilizer. Ekstraksi pektin dari 

kulit pisang dilakukan dengan menggunakan Microwave Assisted Extraction 

(MAE), karena metode ini lebih ekonomis dan efisien. Tujuan penelitian ini 

adalah ekstraksi dari kulit pisang raja dengan pelarut HCl menggunakan MAE. 

Secara khusus melalui data percobaan, kinetika ekstraksi pektin akan dipelajari 

dengan pendekatan model homogen. Ekstraksi dilakukan dengan berat bahan 15 

gram, konsentrasi HCl 0,2 N dan volume 300 mL. Variabel percobaan dilakukan 

pada daya microwave (300 dan 450 W) dan waktu ekstraksi (5, 10, 15, 20 menit). 

Setelah ekstraksi, pektin yang diperoleh didehidrasi menggunakan etanol 96%. 

Pektin hasil dehidrasi dikeringkan sampai berat konstan. Pengaruh penggunaan 

metode MAE pada ekstraksi pektin percobaan kali ini adalah didapatkan yield 

tertinggi dalam waktu yang singkat dibandingkan penggunaan metode 

konvensional. Yield tertinggi diperoleh pada 20 menit sebesar 3,66% pada daya 

450 W. Beberapa uji dilakukan untuk mengetahui kualitas pektin, yaitu: yield, 

kadar air, kadar abu, kadar metoksil, kadar asam galakturonat, derajat esterifikasi, 

dan berat ekivalen. Senyawa penyusun pektin dianalisis menggunakan Fourier 

Transform Infrared. Selama waktu ekstraksi, yield pektin terus meningkat. Sifat-

sifat kimia pektin, di antaranya kandungan metoksil 9,3%, kadar asam 

galakturonat 66,6%, kadar air 4%, derajat esterifikasi 79,2%, kadar abu 1,2%, dan 

berat ekivalen sebesar 625. Model homogen dapat menggambarkan fenomena 



ekstraksi yang terjadi. Orde 2 lebih sesuai daripada orde 1. Nilai-nilai parameter 

Arrhenius, yaitu faktor tumbukan sebesar 3,17 x 1037 L/g.min dan energi aktivasi 

sebesar 273,39 kJ/mol.  
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