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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah apel  (Malus sylvestris Mill) merupakan buah yang dikonsumsi 

masyarakat dalam keadaan segar yang biasanya dimakan langsung, dibuat jus 

buah dan olahan lain seperti jenang, keripik, sirup, cuka dll. Perkembangan jaman 

menuntut untuk mengkonsumsi buah karena buah apel bisa bermanfaat untuk 

kesehatan. Tingkat konsumsi buah-buahan cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun yang didorong oleh keinginan masyarakat untuk hidup lebih sehat karena 

kandungan vitamin yang tinggi. Produksi buah-buahan dari tahun 2001-2003 

meningkat sebesar 16-17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 

2001 tercatat produksi buah mencapai 9.959.032 ton, tahun 2002 menjadi 

11.663.517 ton, dan 2003 sebesar 13.551.435 ton (BPS, 2005). Sementara itu 

konsumsi buah oleh masyarakat meningkat sebesar 2,1% dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Buah-buahan memberikan kontribusi terhadap devisa negara 

dengan nilai ekspor pada tahun 2003 mencapai US$ 123.157.271 untuk buah segar 

sebesar US$ 36.418.666 dan buah olahan US$ 86.738.605.  

Menurut Tawali dan Zainal (2004), buah apel (Malus sylvestris Mill) 

merupakan buah yang mudah rusak sehingga umur simpannya relatif singkat. 

Kerusakan buah apel ini biasanya terjadi pada penanganan pascapanen selama 

proses pengangkutan dan penyimpanan. Buah setelah dipanen masih melakukan 

proses metabolisme menggunakan cadangan makanan yang terdapat dalam buah. 

Berkurangnya cadangan makanan tersebut tidak dapat digantikan karena buah 

sudah terpisah dari pohonnya, sehingga mempercepat proses hilangnya nilai gizi 
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buah dan mempercepat senesen. Selain itu juga, tingkat kerusakan buah 

dipengaruhi oleh difusi gas ke dalam dan luar buah yang terjadi melalui lentisel 

yang tersebar di permukaan buah. Metode yang digunakan untuk menghambat 

proses metabolisme pada buah dapat diatasi dengan penyimpanan atmosfer 

terkendali. Namun metode ini memerlukan biaya yang tinggi. Metode lain yang 

lebih praktis adalah meniru mekanisme atmosfer termodifikasi yaitu dengan 

penggunaan bahan pelapis (edible coating) ( Jayaputra & Nurrachman, 2005).  

Untuk kebanyaan buah, tanda kematangan pertama adalah hilangnya 

warna hijau. Kandungan  klorofil buah yang sedang masak lambat laun berkurang. 

Pada umumnya sejumlah zat warna hijau tetap terdapat dalam buah, terutama 

dalam jaringan bagian-bagian buah. Perubahan warna pada buah terjadi karena 

perubahan pigmen selama pematangan terutama klorofil dan karotenoid. Klorofil 

yaitu pigmen hijau pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada buah yang 

dipotong,dengan adanya cahaya akan mempercepat pemecahan klorofil. 

Perubahan senyawa klorofil (Eskin, et al., 1971 dalam Pujimulyani, 2009) 

Aktivitas klorofilase berkaitan dengan etilen dari luar. Contoh; 

penyeragaman warna kuning kulit buah jeruk (Sunkist). Klorofilase dapat 

merubah klorofil menjadi klorofilid. Pada sayur-sayuran dan buah-buahan secara 

umum perbandingan klorofil a:b adalah 3:1 klorofil terdapat dalam plastid atau 

kloroplastida dan kloroplastida berdampingan dengan lipoprotein dan karotenoid. 

Klorofil bertugas khusus sebagai penangkap energi cahaya (foton). Klorofil larut 

dalam pelarut ester (organik), demikian juga dengan lipoprotein dan karoten larut 

dalam pelarut organik. Magnesium (Mg) pada klorofil mengikat pirol dan Mg 

mudah diganti oleh asam, sehingga berubah menjadi feofitin yang berwarna pucat. 
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Oleh karena itu pengolahan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kondisi asam 

(mengandung asam) berubah menjadi pucat.  

Karatenoid merupakan pigmen dalam sayur-sayuran dan buah-buahan 

yang berwarna kuning,orange dan merah misal pada wortel, papaya, waluh. 

Karotenoid larut dalam lemak/ pelarut organik dan tidak larut dalam air. 

Karotenoid merupakan poliner isomer (C6H8). Karotenoid adalah beberapa jenis 

α,β,χ,δ, dan ε,β karoten merupakan sumber provitamin A dan bila didegradasi 

menjadi 2 molekul vitamin A. Karotenoid mengandung banyak ikatan rangkap 

sehingga mudah teroksidasi. Karotenoid mengalami penurunan, tetapi lebih kecil 

disbanding klorofil dan pada periode pasca panan bisa terjadi sintesis karotenoid.  

Warna hijau diharapkan dengan aplikasi edible  coating bisa tetap terjaga karena 

lapisan edible ini menghambat proses pematangan  pigmen klorofil dan 

karatenoid. 

Tingkat kerusakan buah dipengaruhi oleh difusi gas ke dalam dan luar 

buah yang terjadi melalui lentisel yang tersebar di permukaaan buah. Difusi gas 

tersebut secara alami dihambat dengan  lapisan lilin/edible coating yang terdapat 

di permukaan buah, tetapi lapisan lilin tersebut  dapat berkurang atau hilang akibat 

pencucian yang dilakukan pada saat penanganan pasca panen. Oleh karena itu 

diperlukan upaya untuk menambah atau menggantikan pelapis yang telah 

berkurang dengan menambah bahan pelapis/ edible coating. 

Edible coating berpotensi untuk meningkatkan shelf life buah karena 

edible coating dapat menjadi pelindung produk olah minimal dari kerusakan 

mekanis, membantu mempertahankan integritas struktur sel dan mencegah 

kehilangan senyawa-senyawa volatile (Tharanathan, 2003).  Edible coating 
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merupakan suatu metode pemberian lapis tipis pada permukaan buah untuk 

menghambat keluarnya gas, uap air dan menghindari kontak dengan oksigen 

sehingga proses pemasakan dan pencoklatan buah dapat diperlambat. Pelapisan 

(edible coating) dimaksudkan untuk melapisi permukaan buah dengan bahan yang 

dapat menekan laju respirasi maupun menekan laju transpirasi buah selama 

penyimpanan atau pemasaran. Pelapisan juga bertujuan untuk menambah 

perlindungan bagi buah terhadap pengaruh luar. Beberapa penelitian membuktikan 

bahwa pelapisan dapat memperpanjang masa simpan dan menjaga produk segar 

dari kerusakan seperti pada buah apel, leci, mangga, dan tomat.  Serta 

mempertahankan kualitas dari bahan pangan dengan tidak merubah aroma, rasa, 

tekstur, dan penampakan. 

 Pelilinan (waxing) merupakan salah satu pelapisan pada buah untuk 

menambah lapisan lilin alami yang biasanya hilang saat pencucian, dan juga untuk 

menambah kilap buah. Keuntungan lain pelilinan adalah menutup luka yang ada 

pada permukaan buah. Pelilinan digunakan untuk memperpanjang masa segar 

buah atau memperpanjang daya tahan simpan buah bilamana fasilitas pendinginan 

(ruang simpan dingin) tidak tersedia. Namun perlu diingat bahwa tidak semua 

komoditi buah memiliki respon yang baik terhadap pelilinan. Faktor kritis 

pelilinan buah adalah tingkat ketebalan lapisan lilin. Terlalu tipis lapisan lilin yang 

terbentuk di permukaan buah membuat pelilinan tidak efektif, namun bila 

pelapisan terlalu tebal akan menyebabkan kebusukan buah.  

Menurut Laila (2003), pelapisan pada buah bertujuan untuk menghindari 

kehilangan uap air yang tinggi selama penyimpanan. Bila tidak dilakukan 

pelilinan, buah tersebut mudah menjadi mengkerut serta mudah mengalami 
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kehilangan bobot. Selain untuk mencegah kehilangan bobot yang tinggi, 

pelapisan pada buah  juga dapat melambatkan proses pemasakan buah selama 

beberapa hari. Serta untuk memperlambat pembusukan akibat chilling dan 

browning. Selain itu, ada beberapa keuntungan yang didapat apabila produk 

dilapisi edible coating yaitu dapat mengurangi terjadinya dehidrasi sehingga 

susut bobot dapat dicegah dan dapat mengurangi kontak oksigen dengan bahan 

sehingga oksidasi dapat dihindari (Anonymous, 2011). 

Salah satu bahan utama dalam  pembuatan pelapis edible coating dapat 

terdiri dari tiga kategori yaitu hidrokoloid, lipid, dan kombinasinya (komposit). 

Berdasarkan komposisinya hidrokoloid terdiri atas karbohidrat dan  protein. 

Karbohidrat terdiri dari tepung, gum tumbuhan ( alginate, pektin, gum arab), dan 

pati. Pati bisa diekstrak dengan berbagai cara, berdasarkan bahan baku dan 

penggunaan dari pati itu sendiri. Untuk pati dari umbi-umbian proses utama dari 

ekstraksi terdiri perendaman, disintegrasi dan sentrifugasi. Disintegrasi dan 

sentrifugasi dilakukan untuk memisahkan pati dari komponen lainnya. Pati bisa 

diperoleh dari  tumbuhan singkong, kentang, pisang dan umbi-umbian. Tentunya 

kita dapat dengan mudah mendapatkan pati sebagai bahan utama dalam 

pembuatan pelapis edible coating. Apalagi harga tanaman penghasil pati tersebut 

murah dan tanaman penghasil pati juga mudah didapatkan diberbagai daerah, 

misalnya tanaman singkong.   

Singkong (Manihot utilissima Pohl) merupakan tanaman yang umbinya 

dikenal masyarakat luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan 

daunnya sebagai sayuran. Singkong merupakan jenis umbi yang paling banyak 

dikonsumsi masyarakat di Indonesia (Tarwotjo, 1998). Tanaman singkong ini 
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selain di ambil patinya, bisa di manfaatkan menjadi olahan makanan seperti nasi 

tiwul, gaplek, gethuk, kerupuk, tape, tepung kanji dll. Dalam statistik FAO 

(2009) disebutkan bahwa produksi singkong  di Indonesia menduduki peringkat 

keempat di dunia setelah Niger, Brasil dan Thailand. Dalam satu tahun, produksi 

singkong  di Indonesia mencapai kisaran 22 juta ton, dengan luas tanam 

mencapai 1.205.440 ha. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tanaman singkong 

berasal dari Provinsi Lampung, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta dan Jawa Timur. 

Bahan utama pelapis edible coating dari lipid misalnya gliserol. Gliserol 

berfungsi untuk menjaga kelembutan dan kelembaban. Gliserol juga dapat 

digunakan sebagai pelarut, pemanis, pengawet dalam makanan serta sebagai zat 

emollient dalam kosmetik. Berdasarkan sifatnya, gliserol banyak digunakan 

sebagai zat pemlastis (plasticizer) dan minyak pelumas dalam mesin pengolahan 

makanan dan minuman. Hal ini disebabkan karena gliserol tidak beracun. Dalam 

penggunaannya secara keseluruhan, baik sebagai zat aditif, sifat gliserol yang 

tidak beracun dan aman, selalu menjadi suatu hal yang menguntungkan. 

Menurut Harianingsih (2010), teknik pelapisan buah (edible coating) 

dapat menggunakan teknik pencelupan (dipping), pembusaan (foaming), 

penyemprotan (spraying), dan pengolesan atau penyikatan (brushing). Tentunya 

masing-masing teknik cocok untuk masing-masing jenis buah yang berbeda, 

artinya jenis buah yang berbeda memerlukan teknik yang berbeda juga.  Salah 

satu penelitian tentang aplikasi pati singkong dan gliserol dengan cara 

pencelupan (dipping) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2011) dan 

hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa konsentrasi pati singkong dan gliserol  

sebagai edible coating yang memberikan hasil terbaik dalam mempertahankan 
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kualitas buah dan memperpanjang umur simpan buah adalah P2CO3G3 : Pati 

Singkong 2%;CMC 0,3 %; Gliserol 3%, P3CO4G5 : Pati Singkong 3%;CMC 0,4 

%; Gliserol 5%,  dan P4C23G5 : Pati Singkong 4%;CMC 0,2 %; Gliserol 5%. 

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini peneliti mengambil judul ” 

Pengaruh Berbagai Konsentrasi Pati Singkong (Manihot utilissima Pohl) 

Sebagai Edible Coating Terhadap Daya Simpan, Susut Bobot dan Warna 

Buah Apel (Malus sylvestris Mill) Varietas Manalagi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang timbul 

dalam penelitian ini adalah:  

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian konsentrasi pati singkong (Manihot utilissima 

Pohl) sebagai edible coating terhadap daya simpan buah apel (Malus 

sylvestris Mill) varietas manalagi? 

1.2.2 Adakah pengaruh pemberian konsentrasi pati singkong (Manihot utilissima 

Pohl) sebagai edible coating terhadap susut bobot buah apel (Malus 

sylvestris Mill) varietas manalagi? 

1.2.3 Adakah pengaruh pemberian konsentrasi pati singkong (Manihot utilissima 

Pohl) sebagai edible coating terhadap warna buah apel (Malus sylvestris 

Mill) varietas manalagi? 

1.2.4 Pada konsentrasi berapakah pati singkong (Manihot utilissima Pohl) 

sebagai edible coating yang paling efektif terhadap daya simpan buah apel 

(Malus sylvestris Mill) varietas manalagi ? 
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1.2.5 Pada konsentrasi berapakah pati singkong (Manihot utilissima Pohl) 

sebagai edible coating yang paling efektif terhadap susut bobot  buah apel 

(Malus sylvestris Mill) varietas manalagi? 

1.2.6 Pada konsentrasi berapakah pati singkong (Manihot utilissima Pohl) 

sebagai edible coating yang paling efektif terhadap warna buah apel 

(Malus sylvestris Mill) varietas manalagi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi pati singkong 

(Manihot utilissima Pohl) sebagai edible coating terhadap daya simpan 

buah apel (Malus sylvestris Mill) varietas manalagi. 

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi pati singkong 

(Manihot utilissima Pohl) sebagai edible coating terhadap susut bobot 

buah apel (Malus sylvestris Mill) varietas manalagi. 

1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi pati singkong 

(Manihot utilissima Pohl) sebagai edible coating terhadap warna buah apel 

(Malus sylvestris Mill) varietas manalagi. 

1.3.4 Untuk mengetahui konsentrasi pati singkong (Manihot utilissima Pohl) 

sebagai edible coating yang paling efektif terhadap daya simpan buah apel 

(Malus sylvestris Mill) varietas manalagi 

1.3.5 Untuk mengetahui konsentrasi pati singkong (Manihot utilissima Pohl) 

sebagai edible coating yang paling efektif terhadap susut bobot  buah apel 

(Malus sylvestris Mill) varietas manalagi. 
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1.3.6 Untuk mengetahui konsentrasi pati singkong (Manihot utilissima Pohl) 

sebagai edible coating yang paling efektif terhadap warna buah apel 

(Malus sylvestris Mill) varietas manalagi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

a. Peneliti ingin memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang 

pengaruh pati singkong (Manihot utilissima Pohl) sebagai edible 

coating atau pelapis buah terhadap daya simpan, susut bobot  dan 

warna pada buah apel  (Malus sylvestris Mill) varietas manalagi dan 

konsentrasi yang efektif dalam penelitian ini bisa dipakai oleh petani 

buah apel atau pedagang buah apel dalam menjaga mutu buah dari segi 

fisik, kimia, visual dan fisiologi buah itu sendiri. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa sebagai stimulan bagi para mahasiswa 

jurusan biologi untuk bisa menggali lagi tanaman-tanaman asli 

Indonesia yang bisa di gunakan sebagai pelapis buah atau edible 

coating. 

c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian 

selanjutnya berkaitan dengan memanfaatkan bahan hayati sebagai 

pelapis buah atau edible coating. 
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1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Penelitian ini menggunakan pati singkong (Manihot utilissima Pohl), 

(umbi singkong yang sudah tua atau berumur 4 bulan). 

1.5.2 Obyek penelitian yang digunakan adalah buah apel (Malus sylvestris Mill) 

varietas manalagi. 

1.5.3 Penelitian ini hanya mencari dan mengetahui pengaruh pemberian pati 

singkong (Manihot utilissima Pohl) tehadap daya simpan, susut bobot, dan 

warna buah apel (Malus sylvestris Mill) varietas manalagi. 

1.5.4 Berdasarkan uji pendahuluan konsentrasi pati singkong (Manihot 

utilissima Pohl) dalam penelitian ini dibatasi sebesar 2%, 3%, 4%, 5%, 6% 

dan 7%. 

1.5.5 Parameter penelitian ini adalah daya simpan, susut bobot, dan warna 

selama 15 hari.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Konsentrasi adalah banyaknya zat yang terlarut dibandingkan dengan 

jumlah pelarut, yang dimaksud dengan konsentrasi dalam penelitian ini 

adalah konsentrasi pati singkong   yaitu 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6%, dan 7% 

(b/v)  

1.6.2 Pati singkong adalah pati yang didapatkan dari umbi singkong (Manihot 

utilissima Pohl) dengan cara perendaman, disintegrasi, dan sentrifugasi.  

1.6.3 Edible coating adalah lapisan tipis yang dapat dikonsumsi yang digunakan 

pada buah, sayuran, dan makanan dengan cara pembungkusan, 

pencelupan, penyemprotan untuk memberikan penahan yang selektif 
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terhadap perpindahan gas, uap air, dan bahan terlarut serta perlindungan 

terhadap kerusakan mekanis (Siswanto, 2010). 

1.6.4 Buah apel (Malus sylvestris Mill) varietas manalagi merupakan  salah satu 

jenis apel yang di budidayakan di Indonesia yang mempunyai ciri-ciri rasa 

yang manis walaupun masih muda, aromanya harum, kulit buahnya 

berpori putih, kulit buahnya berwarna hijau muda kekuningan, diameter 

buah ini berkisar ± 6 cm dengan berat 75-160 gram per buahnya dan 

daging buahnya berwarna putih agak liat dan kering. 

1.6.5 Daya simpan adalah waktu yang digunakan untuk menyimpan buah apel 

sampai buah tersebut kisut (hari). 

1.6.6 Susut bobot (postharvest losses) adalah susut hasil berupa kehilangan 

bobot/massa selama proses pengelolaan penanganan pascapanen 

(Anonymous, 2012). 

1.6.7 Warna adalah yang terdiri dari nilai L mewakili lightness (kecerahan), axis 

a menunjukkan intensitas warna merah (+) atau hijau (-), dan axis b  

menunjukkan intensitas warna kuning (+) atau biru (-). 

 

 

 

 

 

 


