
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Buah jambu air (Eugenia aqua/ Syszygium aqueum) termasuk dalam famili 

Myrtaceae merupakan tanaman asli Indonesia dan sejak masa penjajahan Belanda 

dikenal sebagai buah segar dimusim kemarau. Wajar bila buah jambu air banyak 

disebut sebagai primadonanya buah-buahan musim kemarau. Sesuai dengan 

sebutannya memang jambu air banyak mengandung air sekitar 90%- nya dari 100 

gram bagian buah yang dapat dimakan (bdd) dan berfungsi sebagai penghilang 

rasa haus. Kulit buahnya banyak mengandung gula 11,8 gr dan vitamin C 5 mgr 

(Hardiantono, 1992). 

 Dari sekian banyak buah-buahan yang ada, jambu air boleh dikatakan 

sebagai tanaman yang tidak terlalu rewel. Tanaman jambu air mampu tumbuh di 

hampir semua tempat di Indonesia. Tanaman ini pun mudah menyesuaikan diri 

dengan segala jenis tanah asalkan tanah itu subur, gembur dan berair banyak. 

Keistimewaan lain dari tanaman jambu air adalah mudah didapat, tidak 

memerlukan perawatan yang terlalu mahal, buahnya sering bermunculan 

sepanjang tahun dan sosok tanamannya sangat teduh (Hariyanto, 1992).  

Dahulu yang disebut jambu air itu sebenarnya bukan jambu air yang kita 

kenal ini. Jambu air adalah buah yang ukurannya kecil-kecil dan rasanya masam, 

contohnya jambu kancing yang warnanya merah, sedangkan jambu yang rasanya 

manis dikelompokkan dalam jambu Semarang. Seiring dengan berjalannya waktu, 
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nyatanya kelompok jambu air asli tersisih dan jambu manislah yang populer 

dengan sebutan jambu air. Jenis-jenisnya pun beraneka, mulai dari jambu lilin 

yang terkenal kemanisannya hingga jambu air bangkok yang ukurannya melebihi 

jambu-jambu air lainnya. Bagaimanapun juga jambu air dalam arti kata jambu 

yang terasa manis kini masih banyak ditanam orang dalam usaha    menambah    

pendapatan  dan  gizi  keluarga (Hariyanto,1992). 

 Ditunjang dari penampilannya yang putih mulus kehijauan, buah ini 

memiliki potensi luar biasa sebagai buah unggulan dari Jawa Timur. Hal ini 

terlihat dari jangkauan pasarnya yang cukup luas. Di kota-kota besar seperti  

Surabaya, Malang buah ini banyak di jual di pinggir jalan atau pasar tradisional. 

Meski hanya dibungkus plastik biasa harganya lumayan mahal (Subali,1997). 

Nilai ekonomi jambu air ini dapat ditingkatkan sebagai buah komersial karena 

selain rasanya enak menyegarkan, buah ini juga mengandung gizi yang cukup 

tinggi dan lengkap. Di samping itu buah jambu air ini dapat diolah menjadi 

berbagai jenis makanan antara lain buah segar, buah rujak, manisan, dan sirop 

(Rukmana, 1997) 

 Sebelumnya telah dilakukan uji pendahuluan untuk mengawetkan buah 

jambu air dengan berbagi konsentrasi larutan sukrosa yaitu 0%, 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, dan 60%, kemudian diamati sampai hari ke berapa buah jambu air itu 

bertahan lama. Hasil yang baik adalah pada konsentrasi 40%, 50%, dan 60% dan 

berpengaruh nyata terhadap daya simpan buah jambu air. Maka dalam penelitian 

ini mencoba mengawetkan buah jambu air dengan berbagai konsentrasi yaitu 0%, 
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5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, dan 

70% untuk mengetahui perlakuan yang baik. 

 Menurut informasi petani buah jambu air di Desa Dharma Camplong, 

Kabupaten Sampang, Madura, permasalahan yang sering mereka alami adalah 

penanganan pada pasca panen. Buah jambu air yang telah di petik jika di simpan 

terlalu lama akan mudah rusak, seperti kisut dan sering terdapat noda-noda hitam 

pada kulit buah jambu air. Untuk mengurangi kerusakan jambu air pasca panen 

tersebut penanganan secara cepat dan tepat harus segera di lakukan agar 

kerusakan buah jambu air tidak terlalu besar, sedangkan perlindungan terhadap 

mutu buah segar merupakan pertimbangan utama dalam sistem pemasaran 

modern. Metode yang digunakan lebih banyak untuk melindungi buah agar tetap 

segar sampai ditangan konsumen. Kegiatan tersebut dilakukan untuk 

memperpanjang daya simpan buah dengan mengurangi respirasi dan menunda 

kelayuan (senescence) (Drake, 1987). Usaha memperpanjang daya simpan dengan 

bahan kimia telah dilakukan pada beberapa komoditas buah-buahan. Untuk 

menghambat laju respirasi  buah antara lain dapat dilakukan dengan mengatur 

kondisi  lingkungan dan pemberian praperlakuan. Praperlakuan antara lain 

penyimpanan pada suhu dingin, pelapisan lilin dan pelapisan dengan sukrosa 

(Sjaifullah dan Setyadjit, 1993). 

 Dikarenakan belum adanya informasi tentang penggunaan larutan sukrosa 

untuk mengawetkan buah, maka penulis mencoba untuk mengawetkan buah 

jambu air dengan menggunakan larutan sukrosa, karena dilaporkan larutan 

sukrosa mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Berdasarkan 
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informasi tersebut maka penulis mencoba mengangkat sebuah judul penelitian 

yaitu pengaruh larutan sukrosa terhadap daya simpan dan nilai organoleptik buah 

jambu air (Syzygium samarangense (Blum.)Merr.& Perry.) 

  

1.2  Rumusan masalah 

 Berdasarkan perumusan latar belakang tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1.2.1 Apakah ada perbedaan pengaruh berbagai konsentrasi larutan sukrosa 

terhadap daya simpan dan nilai organoleptik buah jambu air (Syzygium 

samarangense (Blum.) Merr.& Perry.)? 

1.2.2  Pada konsentrasi berapakah larutan sukrosa yang mempunyai daya simpan 

paling lama dan nilai organoleptik yang paling disukai oleh panelis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1.3.1 Untuk mengetahui perbedaan  pengaruh berbagai konsentrasi larutan sukrosa  

terhadap daya simpan dan nilai organoleptik buah jambu air (Syzygium 

samarangense (Blum.) Merr.& Perry.) 

1.3.2 Untuk mengetahui pada konsentrasi berapakah larutan sukrosa yang 

         mempunyai daya simpan paling lama dan nilai organoleptik yang paling 

         disukai oleh panelis. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Memperluas pengetahuan tentang penanganan pasca panen buah-buahan 

dan sebagai bahan masukan bagi perkuliahan ilmu gizi dan pengolahan 

pangan di perguruan tinggi dalam upaya pengembangan materi praktikum 

pengawetan buah-buahan.Secara praktis 

2. Secara Praktis 

Dapat digunakan sebagai dasar penggunaan larutan sukrosa yang tepat 

agar daya simpan buah jambu air (Syzygium samarangense (Blum.) 

Merr.& Perry.) lebih lama dan berkualitas tinggi. 

 

1.5. Batasan Istilah 

 Agar tidak terjadi adanya penafsiran ganda dan agar lebih jelas mengenai 

istilah-istilah yang di gunakan dalam judul penelitian ini, maka perlu di jelaskan 

beberapa istilah yang penting, yaitu: 

1. Pengaruh yaitu efek atau dampak dari suatu perlakuan. Penelitian ini untuk 

mengetahui dampak larutan sukrosa yang berbeda konsentrasi 

(Kurniasih,1993). 

2. Larutan sukrosa yaitu larutan yang terbentuk dari dua komponen yaitu 

substansi terlarut (sukrosa) dan substansi pelarut (air). Sukrosa adalah gula 

yang kita kenal sehari-hari dalam rumah tangga (Gaman, 1992). 

3. Daya simpan yaitu masa atau waktu yang diperlukan untuk terjadinya 

perubahan (Kurniasih,1993). Daya simpan dalam penelitian ini adalah 
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lama atau masa simpan buah jambu air sejak buah masa panen sampai 

buah menjadi rusak. Buah dinyatakan rusak bila telah menunjukkan lebih 

dari satu ciri berikut :  warna kulit buah berubah menjadi kecoklatan 

sampai coklat tua, lembek, dan buah kisut (Hariyanto, 1992). 

4.  Nilai organoleptik yaitu merupakan sifat fisik dari bahan yang meliputi rasa 

     dan warna buah jambu air. 

5. Buah jambu air adalah buah yang memiliki rasa manis, berwarna putih 

atau merah dan memiliki bentuk seperti genta atau kancing. Buah jambu 

air yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah buah jambu air yang 

berwarna putih dan  buah muda yaitu buah yang mempunyai ciri warna 

kulit pelindung buah masih hijau, kulit buah hijau (Hariyanto,1992).    
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Jambu Air (Syzygium samarangense (Blume.) Merr.& Perry.) 

 Jambu air atau jambu ayer (Jawa) disebut juga watery rose Apple 

(Inggris). Buah yang berair banyak ini terasa renyah di mulut bila digigit, cocok 

sebagai penghilang haus di siang hari yang terik. Menyebut nama jambu air atau 

Watery Rose Apple hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu, khususnya di 

Indonesia dan Inggris. Sedangkan nama latinnya adalah Syzygium aquem (Burm. 

F) Alston. Menyebut nama latinnya para ahli buah-buahan dari berbagai negara 

dengan cepat akan membayangkan sesosok mirip genta, berdaging dan berair 

banyak. Buah jambu air ini masih termasuk famili Myrtaceae. Sebetulnya yang 

dimaksud dengan nama jambu air yang asli adalah jambu air yang rasanya 

buahnya masam. Jambu air  yang rasanya manis bukan digolongkan sebagai 

jambu air tetapi jambu Semarang (Syzygium samarangense (B1) Merr. & Perry). 

Entah mengapa pada akhirnya jambu Semarang disebut juga sebagai jambu air. 

Bahkan hingga sekarang ini yang lebih berkembang adalah justru kelompok 

jambu yang rasanya manis (Hariyanto,1992). 

 Dahulu jambu air bernama latin yang berbeda dengan sekarang yaitu 

Eugenia aquea Burman F dan termasuk marga Eugenia. Kemudian beberapa ahli 

yang jeli melihat adanya perbedaan yang mencolok diantara beberapa tanaman 

yang termasuk marga tersebut. Salah satunya ialah jambu air. Perbedaan yang 

amat mencolok dianggap sama derajatnya. Oleh karena itu akhirnya jambu air 
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beserta tanaman lain yang berkarakter mirip dikelompokkan ke dalam marga lain, 

yaitu Syzygium. Marga Syzygium umumnya berbunga tipe duduk. Bunga ini 

tersusun dalam malai dan dihimpit oleh daun pelindung yang berukuran kecil. 

Syzygium diduga merupakan marga benua Asia, sedangkan Eugenia merupakan 

marga benua Amerika. Bunga marga Eugenia juga berbunga tipe duduk, berada 

diantara dua daun pelindung yang letaknya berhadap-hadapan dan tersusun 

dengan rapat. Helaian kelopak bunganya berkembang dengan sempurna tetapi 

tidak berdaging (Hariyanto, 1992). 

 Bunga marga Eugenia muncul di ketiak ranting yaitu ranting kecil dan 

pendek. Ranting seperti itu biasanya berada di sisi cabang atau ranting pokok. 

Bunga marga Syzygium justru muncul diketiak daun atau agak di ujung ranting. 

Terkadang malah tumbuh di ketiak daun yang telah gugur. Marga Syzygium ini 

berjenis agak banyak. Sehingga untuk tidak membingungkan dan untuk 

memudahkan pengenalan marga ini di bagi lagi atas dua seksi, yaitu Syzygium 

Section Jambosa dan Syzygim section Syzygium. Perbedaan kedua seksi itu 

terletak pada perkembangan kelopak bunga. Syzygium section Jambosa, kelopak 

bunganya akan membesar, melengkung ke dalam, berdaging dan berair. 

Sedangkan kelompok bunga Syzygium section Syzygium, bentuknya tetap, awet 

seperti semula, baik ketika masih dalam bentuk bunga maupun setelah jadi buah. 

Tanaman yang termasuk anggota Syzygium section Syzygium adalah jambu 

mawar. Jambu air (Syzygium aquem), jambu Semarang (Syzygium samarangense), 

dan jambu bol (Syzygium malaccense) tergolong anggota syzygium section 

Jambosa (Hariyanto, 1992). 
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 Pohon jambu air (Syzygium samarangense (Blum.) Merr.& Perry.) tidak 

mengenal musim berbuah. Pohon ini tetap dapat berbuah sepanjang tahun, tetapi 

ada waktu-waktu tertentu di mana jambu air berbuah sangat lebat. Biasanya di 

bulan Maret sampai dengan Juni jambu air mulai berbunga banyak. Hasilnya yang 

melimpah dapat dipetik sampai dengan bulan Agustus (Patkurinanik, 2000). 

 Jambu air memang terutama sebagai sumber air, sedang kandungan gizi 

buah jambu air untuk 100 gram bagian buah yang dapat dimakan (bdd) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. kandungan gizi buah jambu air 

No Kandungan gizi Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Kalori 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Kapur 

Fosfor 

Besi 

Vitamin A (SI) 

Vitamin B  

Vitamin C 

Air 

Bdd (atau bagian yang dapat di makan) 

46 kal 

0,6 gram 

0,2 gram 

11,8 gram 

4 mgram 

7,5 mgram 

9 mgram 

1,1 mgram 

- 

- 

5 mgram 

87 gram 

90 % 

(Hardiantono,1992). 
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2.1.1  Taksonomi Buah Jambu Air (Syzygium samarangense (Blum.) Merr.& 

Perry.) 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Subclssis : Magnoliidae 

Ordo  : Myrtales 

Familia : Myrtaceae 

Genus  : Syzygium 

Spesies  : (Syzygium samarangense (Blum.)Merr.& Perry.) 

(Backer, 1963). 

 

2.1.2 Syzygium samarangense (Blum.) Merr.& Perry. 

 Jambu air yang rasanya manis ini bukan digolongkan sebagai jambu 

manis. Tetapi jambu semarang Syzygium samarangense (Blum.) Merr.& Perry. 

jambu yang satu ini tergolong istimewa. Selain rasanya yang manis, produksinya 

juga tinggi. Bahkan kemampuannya untuk berbuah lebih cepat di bandingkan 

jenis jambu lain meskipun di tanam dalam pot. Jambu lilin ada dua macam yaitu 

jambu lilin merah dan jambu lilin hijau. Jambi lilin merah terkenal akan 

kemanisan buahnya bila telah masak. Apalagi bila buahnya muncul di musim 

kemarau dagingnya padat, dan tidak bergabus. Rasa manis jambu lilin merah 

sebetulnya sudah di miliki sejak buah masih muda dan berwarna keputihan. Selain 

itu kemampuam berproduksi jambu lilin merah termasuk istimewa. Dalam satu 

gerombol ada yang berisi lebih dari 10 buah dan saat berbuah pun tidak terbatas. 
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Jambu lilin merah berbentuk memanjang dan permukaan kulit buahnya licin. 

Warna buah yang muda adalah keputih-putihan. Bila telah tua berubah menjadi 

merah. Jambu lilin merah ini tidak berbiji sehingga perbanyakan secara vegetatif 

untuk memperoleh biji. Tanaman jambu jenis ini berdaun hijau tua, licin, tebal 

dan tidak melengkung (Hariyanto,1992). 

 Tidak berbeda dengan jambu lilin merah, jambu lilin hijau unggul 

dibidang rasa dan produksi buah. Buah yang masih muda rasanya belum manis 

betul, tetapi tidak sepat atau kelat. Buah yang matang rasanya lebih manis dari 

pada yang belum matang. Buah ini bentuknya sama dengan yang merah yaitu 

memanjang dan licin kulitnya. Buah muda berwarna hijau muda, bila matang 

warnanya berubah menjadi hijau gelap terkadang kecoklatan .Daun tanaman 

jambu lilin hijau warnanya  lebih muda dari yang merah (Hariyanto, 1992). 

 Selain jambu lilin, varietas lain dari buah Jambu Syzygium samarangense 

adalah jambu gondrong yang di kenal dengan nama jambu cincalo gondrong atau 

jambu Semarang gondrong. Rasanya manis, daging buahnya renyah, bentuk buah 

memanjang, dan mirip lonceng. Buah yang matang berwarna merah tua 

kecoklatan. Tanaman jambu gondrong banyak di jumpai di desa Gondrong dan 

Gondrong Petir, Kecamatan Cipondoh, kabupaten Tangerang. Jumlah tanaman 

jambu gondrong kurang lebih 5000 pohon. Bulan Juli- Agustus merupakan masa 

panennya (Hariyanto, 1992). 

 Di pulau Madura ternyata ada tanaman jambu yang termasuk kategori 

buah Syzygium samarangense yaitu varietas jambu Madura yang berbuah enak. 

Jambu itu diberi naman jambu Madura. Jambu itu berasal dari desa Dharma 
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Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Sehingga ada 

juga yang menjulukinya sebagai jambu Camplong (Hariyanto,1992). 

 Jambu Madura ada dua macam yaitu jambu Madura merah dan jambu 

Madura putih. Keduanya sama enak. Daging buah jambu Madura merah 

berstruktur halus, manis, dan empuk kalau digigit. Warna buah amat menarik, 

yaitu merah agak menyala dan bergaris-garis hijau kecoklatan. Bentuk buah 

jambu ini cenderung agak bulat, namun ada juga yang bentuknya segitiga. Jambu 

Madura putih tekstur dagingnya lebih padat namun jambu ini lebih manis dari 

pada yang berwarna merah. Rasa manis juga ada pada buah yang masih muda 

(Hariyanto,1992). 

 Varietas lain dari jambu air samarangense (Blum.) Merr.&Perry  adalah 

jambu kaget. Jambu kaget rasanya manis, bentuk penampang buahnya seperti 

segitiga sama sisi dan tidak berlekukan. Asal-usulnya kurang jelas, tetapi cukup 

dikenal orang terutama di pulau Jawa. 

 Jenis jambu kaget ini ada tiga yaitu jambu kaget hijau, jambu kaget putih, 

dan jambu kaget merah. Jambu kaget hijau rasanya lebih manis dibandingkan 

yang putih. Daging buahnya tebal dan padat. Dalam satu gerombol biasanya berisi 

1 sampai 3 buah. Tanaman jambu kaget hijau bertajuk tinggi. Percabangannya 

hanya membentuk sudut yang kecil terhadap batang pokok (Hariyanto,1992). 

 Tanaman jambu kaget putih mudah dibedakan dari jambu kaget hijau. 

Tajuk tanamannya melebar. Percabangannya banyak rendah. Jambu kaget merah 

tidak umum disebut dengan nama itu, tetapi lebih populer dengan sebutan jambu 

Semarang darah alias jambu Semarang prada (Hariyanto, 1992). 
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2.1.3 Syarat Tumbuh Buah Jambu Air (Syzygium samarangense(Blum.) 

Merr.& Perry.) 

Jambu air merupakan salah satu jenis buah-buahan yang dapat tumbuh di 

ana saja, asalkan tanah itu subur, gembur dan berair banyak syaratnya antara lain:  

Tinggi tempat   : 1-1000 m dari permukaan laut 

Curah hujan    : Menghendaki 4-6 bulan kering (60 mm). 

Tinggi air tanah  : Kurang dari 50 cm hingga di atas 200 cm 

Tanah  : Menghendaki tanah yang subur, gembur, berpasir, 

mudah menyerap, atau melepaskan air. 

Sinar    : Membutuhkan sinar yang banyak, tidak ternaung 

(Anonimus, 1975) 

2.1.4 Morfologi Buah Jambu Air (Syzygium samarangense (Blum.) Merr.& 

Perry.) 

 Tidak sulit bagi kita untuk mengenali tanaman jambu air. Paling gampang 

ialah mengenalnya dari buahnya yang kecil seperti genta atau kancing. Warnanya 

ada yang putih, ada yang  merah jambu mengkilat, berdaging, dan berair banyak. 

Bila buahnya di belah, bisa ditemukan biji di dalamnya, tetapi bisa juga kosong 

atau tidak berbiji. Bila dibiarkan sosok pohonnya akan terus tumbuh walaupun 

tanpa pemangkasan. Paling tidak tingginya mencapai 3 m bahkan bisa sampai 10 

m. Mahkota pohonnya  agak rendah dan tidak teratur. Batang licin dan bengkok-

bengkok dengan garis tengah 10-15 cm. Cabang-cabagnya berwarna merah 

kecoklatan yang umumnya berbentuk bulat gundul. Kulit cabang bila di raba agak 

tebal. Tangkai daun jambu air agak pendek, seperti daun duduk. Bentuk daunnya 
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bulat telur sampai lonjong atau elips. Ciri khas bentuk daun itu ialah makin ke 

ujung makin runcing. Lebar daun setengah dari panjangnya, warna hijau buram, 

cepat layu dan sering muncul bergerombol. Satu gerombolan bisa terdiri dari tiga 

kuntum. Ukuram bunga agak besar. Kelopak daun terdiri dari empat helai. Bila 

diperhatikan bentuknya seperti cangkir. Mahkota buganya justru terdiri dari empat 

helai. Bunganya berwarna putih kehijauan dan putih kemerahan, dan  berbenang 

sari amat banyak. Bentuk benang sari seperti paku (Hariyanto,1992). 

 

2.1.5 Penanganan Pasca Panen Buah Jambu Air (Syzygium samarangense 

(Blum.) Merr.& Perry.) 

Buah jambu air dipanen secara bertahap beberapa kali dengan petik pilih. 

Panen dilakukan dengan alat Bantu tangan atau digunting bersama tangkainya. 

Buah yang masih mentah ditinggalkan untuk pemetikan berikutnya. Waktu panen 

yang paling baik adalah pada keadaan cuaca cerah. Ciri-ciri buah jambu air siap 

dipanen antara lain: ukuran buah sudah maksimum (besar), struktur daging buah 

empuk, dan warna kulit buah berubah dari hijau menjadi kemerahan tergantung 

varietasnya (Rukmana, 1997). Kelemahan yang paling mencolok dari buah jambu 

air adalah kulitnya yang mudah lecet dan kesegaran buah yang hanya bertahan 

sampai 3 hari (Tirtawanata,1999). 

Penanganan pasca panen buah jambu air segar meliputi kegiatan pokok 

sebagai berikut: pengumpulan hasil, pemilihan (sortasi), pencucian, penirisan, dan 

penyimpanan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani adalah pada 

masa penyimpanan buah. Penyimpanan buah dapat dilakukan dengan 
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menggunakan ruang dingin, misalnya almari es agar tahan disimpan cukup lama 

(Rukmana,1997),  tetapi tidak semua orang memiliki almari es untuk menyimpan 

buah terutama para pedagang, pengepul buah, dan para petani ketika masa panen, 

sehingga dibutuhkan strategi teknologi pasca panen dalam penanganan buah-

buahan untuk meningkatkatkan kwalitas buah-buahan. Strategi teknologi pasca 

panen yang dapat diaplikasikan antara lain: penanganan dan pengangkutan 

produk, penggunaan fungisida, penggunaan suhu rendah, penggunaan bahan kimia 

pengawet dan teknik rekayasa genetik (Mahendra dkk., 1993). 

 

2.2 Sukrosa 

Usaha memperpanjang daya simpan dengan bahan kimia telah dilakukan 

pada komoditas buah-buahan.Untuk menghambat laju respirasi buah antara lain 

dapat dilakukan dengan mengatur kondisi lingkungan dan pemberian 

praperlakuan. Praperlakuan yang dilakukan antara lain dengan pelapisan lilin, 

penyimpanan pada suhu dingin, dan pelapisan dengan sukrosa (Sjaifullah dan 

Setyadjit, 1993). Di dapatkan pelapisan dengan sukrosa adalah yang terbaik 

(Smith dan Stow, 1984). 

  Sukrosa yang merupakan senyawa gula mempunyai rumus umum 

C12H22O11. Senyawa-senyawa ini terbentuk jika dua molekul monosakarida 

bergabung dengan melepaskan satu molekul air: 

 C6H12O6 + C6H12O6                    C12H2O11+ H2O      (Gaman,1992). 
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 Reaksi diatas merupakan contoh reaksi kondensasi, yaitu reaksi dua 

molekul kecil yang bergabung membentuk molekul yang lebih besar dengan 

melepaskan molekul kecil dari antara mereka, biasanya air. 

CH2OH

CH2OH

CH2OH

H

H

HOH
OH

OH

O
H

O

H

HH

OH

OH

O

 

Rumus Struktur Sukrosa (Gaman, 1992).  

 Sukrosa atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai gula 

merupakan substansi terlarut, sedangkan air merupakan substansi pelarut. Larutan 

tidak selalu terdiri dari suatu padatan yang terlarut pada suatu cairan. Substansi 

terlarut menyebabkan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. 

Pengaruh substansi terlarut pada titik didih dan titik beku larutan berbanding lurus 

dengan konsenterasinya. Larutan gula yang digunakan pada pabrik kembang gula 

mempunyai titik didih jauh di atas 1000C titik didih air (Gaman,1992). 

 Larutan terbentuk oleh senyawa anorganik yang partikel atau ionnya 

mempunyai afinitas terhadap air. Bila daya tarik antar partikel suatu senyawa 

lebih besar dari pada daya tarik partikel terhadap air, maka senyawa tersebut tidak 

akan  larut. Difusi merupakan pindahnya zat terlarut dari konsenterasi tinggi 
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kekonsentrasi rendah. Bila  suatu membran semi-permeabel dihadangkan diantara 

dua larutanyang berbeda konsentrasinya, difusi tidak dapat terjadi karena 

membran tersebut menjadi penghalang yang mencegah lewatnya molekul zat 

terlarut secara bebas. Sebaliknya, air lewat melalui membran semi-permeabel 

tersebut dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat, dan konsentrasi kedua 

larutan cenderung menjadi sama (Gaman,1992).  

Tenaga atau tekanan yang timbul oleh gerakan air tersebut di sebut 

tekanan osmosis. Kecepatan berlangsungnya osmosis tergantung pada perbedaan 

konsentrasi kedua larutan tersebut. Membran sel tanaman maupun hewan bersifat 

semipermeabel. Bulu akar tanaman memasukkan air melalui osmosa karena 

garam-garam mineral di dalam sel bulu-bulu akar menimbulkan tekanan osmosis. 

Osmosis berperan dalam pengaturan kadar air jaringan tubuh hewan. Ada banyak 

contoh proses osmosis dalam persiapan dan pengolahan bahan makanan. Bila gula 

di letakkan di atas irisan buah jeruk nipis “grape fruit” maka setelah beberapa 

saat, cairan akan keluar dari buah tersebut dan melarutkan gula. Jadi gula dapat 

menimbulkan tekanan osmosis. Garam dan gula digunakan sebagai pengawet 

makanan karena pengaruh osmotiknya terhadap mikroorganisme perusak( Gaman, 

1992). Mikroorganisme membutuhkan banyak air untuk melakukan metabolisme 

dan air tersebut di butuhkan dalam bentuk cair. Apabila air tersebut mengalami 

kristalisasi dan membentuk es atau terikat secara kimia dalam larutan gula atau 

garam, maka air tersebut tidak dapat di gunakan oleh mikroorganisme tersebut. 

Sedangkan zat kimia atau bahan pengawet ini telah menyediakan lingkungan yang 

menghambat pertumbuhan mikroba tersebut. Mikroba dapat tumbuh dengan baik 
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pada suhu sangat rendah, sedangkan pada suhu tinggi mikroba tersebut akan 

terhambat pertumbuhannya (Budiyanto,2002). 

 Penyimpanan atau pengawetan buah-buahan dimaksudkan agar buah tetap 

dalam keadaan baik sebelum dikonsumsi. Banyak perlakuan yang dapat 

dikerjakan dalam penyimpanan, tetapi yang penting adalah membuat kondisi 

lingkungan tidak memungkinkan proses perubahan seperti proses kimia, 

enzimatis, mikrobiologi dan lain-lain. Semua proses tersebut di pengaruhi oleh 

kondisi lingkungan antara lain suhu, O2, CO2, dan kelembaban (Suhardi dkk, 

1989). Laju respirasi merupakan petunjuk yang baik untuk daya simpan buah 

sesudah panen juga merupkan petunjuk ke munduran mutu dan nilainya sebagai 

bahan makanan, laju respirasi yang tinggi biasanyadisertai umur simpan yang 

pendek (Broto, 1993). Penggunaan sukrosa dapat menghambat laju respirasi buah. 

Laju respirasi buah terjadi karena pada saat pencelupan buah cairan masuk ke 

dalam stomata yang membuka, dan menyebabkan  stomata akan tersumbat, 

sehingga akan membatasi transport O2, CO2, dan etilen (Be- Yehoshua et al., 

1993). Pelapisan sukrosa berpengaruh terhadap pertukaran gas-gas dengan 

mengurangi pengambilan O2 dan CO2 yang dihasilkan serta mengurangi 

penguapan atau membatasi kehilangan air (Bepete & Jackson,1993). 
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Gambar1. Skema masuknya larutan sukrosa ke dalam buah. 
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2.3 Hipotesis 

a. Ada perbedaan pengaruh berbagai konsentrasi larutan sukrosa terhadap 

daya simpan dan nilai organoleptik buah jambu air (Syzygium 

samarangense (Blum.) Merr.& Perry.) 

b. Pada konsentrasi larutan sukrosa 40% yang paling baik berpengaruh 

terhadap daya simpan dan nilai organoleptik buah jambu air. 
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