
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Apel adalah salah satu buah yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Apel 

digemari karena rasanya yang manis dan kandungan gizinya yang tinggi. Buah 

apel mempunyai kandungan air dan vitamin yang tinggi, serta kalori yang cukup 

kecil. Komponen penting pada buah apel adalah pektin, yaitu sekitar 24%. 

Kandungan pektin pada buah apel terdapat pada sekitar biji, di bawah kulit dan 

hati. Selain senyawa pektin, dalam satu buah apel ukuran 100 gram juga 

terkandung banyak zat gizi (Yanuparinda dan Estiasih, 2015).Tanaman apel 

banyak tumbuh di Kota Malang dan Kota Batu, varietas apel yang tersedia 

sekarang ini dan cukup berhasil diusahakan dengan segala kekurangannya adalah 

Apel Manalagi, Anna, Wangli/Lali jiwo, Princess Noble dan Romebeauty 

(Baskara, 2010). Produksi apel di Kota Batu pada tahun 2014 populasi tanaman 

apel di Kota Batu sebanyak 2,1 juta pohon mampu menghasilkan buah apel 

sebanyak 708,43 ton. Dibandingkan tahun 2013 produksi tanaman apel turun 

sebesar 15 persen (Badan Pusat Statistik, 2015).  

 Buah memiliki masa simpan yang relatif rendah sehingga buah dikenal 

sebagai bahan pangan yang cepat rusak dan hal ini sangat berpengaruh terhadap 

kualitas masa simpan buah. Mutu simpan buah sangat erat kaitannya dengan 

proses respirasi dan transpirasi selama penanganan dan penyimpanan di mana 

akan menyebabkan susut pasca panen seperti susut fisik yang diukur dengan berat, 
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susut kualitas karena perubahan wujud (kenampakan), cita rasa, warna atau 

tekstur yang menyebabkan bahan pangan kurang disukai konsumen, susut nilai 

gizi yang berpengaruh terhadap kualitas buah. Mutu simpan buah akan lebih 

bertahan lama jika laju respirasi rendah dan transpirasi dapat dicegah dengan 

meningkatkan kelembaban relatif, menurunkan suhu udara. Pada umumnya 

komoditas yang mempunyai umur simpan pendek mempunyai laju respirasi tinggi 

atau peka terhadap suhu rendah (Tranggono dan Sutardi, 1990 dalam Tawali, 

2004).  

 Tingkat kerusakan buah dipengaruhi oleh difusi gas ke dalam dan luar buah 

yang terjadi melalui lentisel yang tersebar di permukaan 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 (Mustika, 2012). 

 Edible coating adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk ,melapisi makanan (coating) yamg berfungsi sebagai 

penghalang terhadap perpindahan massa (seperti kelembaban, oksigen, cahaya, 

lipid, zat terlarut) dan sebagai pembawa adiftif serta untuk meningkatkan 

penanganan suatu makanan (Baldwin,1994 dalam Latifah, 2009). Saat ini coating 

digunakan untuk buah-buah dan sayuran segar yang bertujuan mennghambat susut 

bobot, memperbaiki penampilan dengan meningkatkan kilap pada produk dan 

menahan pertukaran gas antara produk dengan lingkungan (Grant dan Burns, 1994 
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dalam Latifah 2009). Komponen edible film dan coating dapat dibagi tiga kategori 

: hidrokoloid, lipid, dan komposit. Hidrokoloid yang cocok termasuk protein, 

turunan sselulosa, alginat, pektin, pati dan polisakarida lainnya (Krochta et al, 

1994). 

 Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan tanaman merambat dengan 

batang yang bervariasi dalam ketebalan, panjang, dan kebiasaan pertumbuhan. 

Umbi tanaman ubi jalar adalah akar yang membesar dan sebagai makanan 

cadangan bagi tanaman, dengan bentuk antara lonjong sampai agak bulat, warna 

kulit umbi bervariasi, dari putih kotor, kuning, merah muda, jingga, sampai ungu 

tua. Warna daging putih, krem, merah muda, kekuning-kuningan, dan jingga 

tergantung jenis dan banyaknya pigmen yang terdapat dalam kulit. Pigmen yang 

terdapat di dalam umbi ubi jalar adalah karotenoid dan antosianin (Kantor Menteri 

Negara Urusan Pangan dan Hortikultura dan IPB, 1999 dalam Latifah, 2009 ). Ubi 

jalar mengandung pati yang cukup tinggi yaitu 28,10%  dengan kandungan 

amilosa 20-25% (Susanto, 1994, Lingga, 1995 dalam Basuki 2014) yang termasuk 

salah satu hidrokoloid (pati) sebagai komponen utama penyusun edible film 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan edible film, fraksi 

amilosa berperan dalam pembuatan gel dan dapat menghasilkan lapisan tipis yang 

baik (Krochta 1994, Fenema, 1996 dalam Basuki, 2014. Selain itu ubi jalar dipilih 

karena mudah didapatkan selain itu harga yang terjangkau sehingga 

pengaplikasiannya mudah diterapkan dimasyarakat.  

 Hasil penelitian Annisa, dkk (2016) menunjukan bahwa pengaruh 

konsentrasi ubi jalar dan lama peyimpanan memberikan pengaruh sangat nyata 
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terhadap mutu buah salak terolah minimal dengan konsentrasi yang paling efektif 

adalah konsentrasi pati ubi 5 % dengan tambahan gliserol 1 % dan CMC 1% dan 

semakin lama penyimpanan maka susut bobot semakin menurun. 

 Hal ini berbeda dengan uji pendahuluan yang dilakukan peneliti yaitu 

konsentrasi yang efektif adalah 3 % dengan tambahan 1 % gliserol karena 

konsentrasi tersebut yang pas untuk buah apel varietas Anna.Konsentrasi yang 

semakin tinggi tidak memberikan pengaruh berbeda nyata pada susut buah apel 

Anna. Hal ini disebabkan terlalu kentalnya larutan edible coating sehingga 

memperlambat pengeringan dan mempercepat terjadinya pembusukan buah. Masa 

simpan apel Anna yaitu 10-12 hari pada suhu ruang, lebih dari 12 hari akan 

mengalami pembusukan. Menurut Novita, dkk (2012)  lama penyimpanan akan 

terus terjadi karena buah akan mengalami transpirasi selama masa penyimpanan, 

semakin rendah konsentrasi pati dan semakin lama penyimpanan susut bobot 

semakin meningkat. Hal ini karena pelapisan edible pada buah akan 

mengakibatkan proses transpirasi terhambat.  

 Pengertian sumber belajar dikemukakan oleh Association Educational 

Comunication and Tehnology (AECT, 1977) dalam Kurniawan (2007), yaitu 

berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang 

dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi 

sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar (Kasrina, dkk, 

2012). Salah satu sumber belajar untuk penelitian ini adaah berupa modul karena 

bahan belajar yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri 

dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Dikatakan demikian, karena 
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modul dibuat berdasarkan program pembelajaran yang utuh dan sistematis serta 

dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri (Munadi, 2013). Berdasarkan uraian 

diatas dalam penelitian ini  peneliti mengambil judul “Pengaruh Konsentrasi 

Pati Ubi Jalar Sebagai Edible Coating Dan Lama Penyimpanan Terhadap 

Kualitas Buah Apel Anna (Dikembangkan Sebagai Sumber Belajar 

SMA/SMK Kelas X) “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang timbul dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh konsentrasi pati ubi jalar sebagai edible coating terhadap 

kualitas  buah apel varietas Anna? 

2. Adakah pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas buah apel varietas 

Anna? 

3. Adakah interaksi antara konsentrasi pati ubi jalar dan lama penyimpanan 

terhadap kualitas buah apel varietas Anna? 

4. Bagaimana aplikasi penggunaan konsentrasi pati ubi jalar sebagai edible 

coating dan lama penyimpanan terhadap kualitas buah yang dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi pati ubi jalar sebagai edible coating 

terhadap kualitas buah apel Anna. 
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2. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas buah apel 

Anna. 

3. Mengetahui interaksi antara konsentrasi pati ubi jalar dan lama 

penyimpanan terhadap kualitas buah apel Anna. 

5. Untuk mengetahui aplikasi penggunaan konsentrasi pati ubi jalar sebagai 

edible coating dan lama penyimpanan dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar berupa LKS. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanh keilmuan bagi penulis pada pengetahuan tentang 

pengaruh konsentrasi pati ubi jalar sebagai edible coating dan lama 

penyimpanan terhadap kualitas buah apel Anna sekaligus memperluas 

terapan keilmuan peneliti pada ilmu pengetahuan lingkungan dan metode 

penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

penggunaan pati ubi jalar sebagai edible coating terhadap kualitas buah  

apel untuk menjaga mutu buah dari segi fisik buah tersebut. 

b. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan materi pengolahan dan 

wirausaha pengawetan bahan nabati dan hewani kelas X untuk 

mengetahui cara aplikasi edible coating sebagai pengawet dari bahan 

nabati menggunakan bahan dari pati ubi jalar. 
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1.5 Batasan Masalah 

adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan pati ubi jalar yang berwarna putih. 

2. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah apel Anna. 

3. Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1%, 2%, dan 3% 

4. Gliserol yang digunakan sebanyak 1 %. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. 

Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai 

C-nya, serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya (Winarno, 

1997 dalam Latifah ,2009). 

2. Ubi jalar tanaman merambat dengan batang yang bervariasi dalam 

ketebalan, panjang, dan kebiasaan pertumbuhan. Umbi tanaman ubi jalar 

adalah akar yang membesar dan sebagai makanan cadangan bagi tanaman, 

dengan bentuk antara lonjong sampai agak bulat (Kantor Menteri Negara 

Urusan Pangan dan Hortikultura dan IPB, 1999 dalam Latifah, 2009). 

3. Edible coating adalah adalah suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan 

yang dapat dimakan, dibentuk melapisi makanan (coating) yang berfungsi 

sebagai penghalang terhadap perpindahan massa (seperti kelembaban, 

oksigen, cahaya, lipid, zat terlarut) dan atau sebagai pembawa aditif serta 

untuk meningkatkan penanganan suatu makanan (Baldwin, 1994 dalam 

Latifah, 2009). 
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4. Lama penyimpanan adalah kurun waktu ketika suatu produk makanan 

akan tetap aman mempertahankan sifat sensori, kimia fisik, dan 

mikrobiologi (Surbamaniam, 2000). 

5. Kualitas buah dibedakan atas 3, yaitu: bagian luar meliputi warna kulit, 

bentuk buah, kekerasan dan ukuran buah, bagian dalam meliputi jumlah 

biji, ketebalan daging dan keadaan lendir, kualitas rasa meliputi rasa 

manis, asam, kekenyalan, dan jumlah air buah. Petunjuk kualitas bagian 

luar dan rasa mempunyai nilai yang penting bagi konsumen, sedangkan 

petunjuk kualitas bagian dalam kurang penting (Ameriana, 1995 dalam 

Melly. Dkk, 2015). 

6. Buah apel  Menurut Sunarjono (2005) dalam Latifah (2009), tanaman apel 

(Malus domesticus Borkh) diduga berasal dari sekitar Israel-Palestina, 

kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Eropa dan 

Australia merupakan negara yang paling dulu mengembangkan tanaman 

apel secara agribisnis. Di Indonesia, tanaman apel banyak terdapat di Batu 

(Malang) dan Soe (Timor Timur Selatan). Buah apel berbentuk bulat 

hingga bulat telur, keras tetapi renyah, dan airnya sedikit. Bila buah sudah 

tua, warnanya ada yang merah, kuning, atau hijau. 

7. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan 

dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, 

media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang 

tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar (Purnomo, 2012). 


